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Zespoły artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu Piastowym
(cz. 4)

Izabela Drobek – śpiew 

Kapela ludowa „Pogórzanie”
W roku 2005 powstała w Głowience sze-
ścioosobowa kapela ludowa „Pogórza-
nie”, działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Miejscu Piastowym. 

Powołanie do życia kolejnego zespołu 
artystycznego stało się konieczne po re-
zygnacji „Piastów” ze współpracy z Ze-
społem Tańca Ludowego „Pogórzanie”. 
Inicjatorem i gorącym orędownikiem 
utworzenia nowej kapeli była Małgosia 
Machnik – choreograf zespołu tanecz-
nego, którą w zamierzeniach dzielnie 
wspomagał akompaniator zespołu „Po-
górzan” Stanisław Zajdel. Z doborem 
składu, jak się szybko okazało, nie było 
problemu, wszyscy muzycy znali się od 
wielu lat, muzykując wcześniej w in-
nych kapelach i chętnie zgodzili się na 
wspólne granie. Jako ostatni do „Pogó-
rzan” przystąpił Stanisław Szajna, który 
przez kilka miesięcy grał równocześnie 
w „Piastach” i „Pogórzanach”.

Skład instrumentalny kapeli jest zgod-
ny z tradycją tej części regionu. Muzycy 
grają na skrzypcach, kontrabasie, akor-
deonie, klarnecie i cymbałach. Przygo-
towanie repertuaru także nie sprawiło 
im trudności. Po kilku tygodniach prób 
zespół był gotowy do występów. Nieco 
dłużej trwało opracowanie materiału dla 
potrzeb ZTL „Pogórzanie”. Kilka tańców 
narodowych i 18-minutowa suita tań-
ców krośnieńskich wymagały od mu-
zyków sporo wysiłku. Niezastąpionym 
w przygotowaniu kapeli do przygrywa-
nia zespołowi tanecznemu był oczywiście 
Stanisław Zajdel – robił to w końcu od 
kilkudziesięciu lat. Trzy miesiące pracy, 
niemało prób z tancerzami i wszystko 
było gotowe. Zespół taneczny miał po-
nownie swoją kapelę.

Kapela „Pogórzanie” występuje również 
samodzielnie. W repertuarze ma melodie 
i przyśpiewki rzeszowskie, krośnieńskie, 
utwory rozrywkowe, taneczne, melodie 
cygańskie i lwowskie, a także muzykę lat 
70. i 80. Kapela koncertuje na różnych 
uroczystościach organizowanych na tere-
nie gminy, powiatu, województwa i kraju. 
Występowała z zespołem tanecznym na 
międzynarodowych festiwalach w Koszy-
cach, Chojnicach oraz Święcie Wina na 
Węgrzech. W roku 2011 jej członkowie 
podjęli także współpracę z zespołem śpie-
waczym „Rogowice”, czego efektem było 
wydanie wspólnej płyty pt: „Rogowice.”

W październiku 2011 roku muzycy 
przystąpili do nagrania swojej pierwszej 

cyklu „Spotkania z Folklorem” nagrała 
program o kapeli w scenerii sanockiego 
skansenu. Reżyserem „Spotkania…” był 
redaktor Jerzy Dynia. 

Janusz Węgrzyn
 fot. Izabela Półchłopek

Jan Stasiowski – klarnet, śpiewStanisław Zajdel – akordeon 

Stanisław Szajna – cymbały Jan Wilusz – kontrabas, śpiew

Zygmunt Wojtoń – kierownik, skrzypce, śpiew 

płyty dokumentującej dotychczasowy 
dorobek artystyczny. Płyta kapeli „Pogó-
rzanie” ukazała się pod koniec grudnia, 
wydana została staraniem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym 
(dostępna w GOK do wyczerpania zapa-
sów). W 2010 r TV Rzeszów w ramach 



Spis treści

Na okładce: Pomnik nagrobny Bronisława Trześniowskiego (1907-1908)  
na cmentarzu w Miejscu Piastowym, (fot. Izabela Półchłopek)
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Aktualności

Wybieramy wójta i radnych 

W niedzielę (16 listopada br.) zdecydujemy przy urnach wyborczych, kto na kolejne 
cztery lata obejmie kluczowe stanowiska w lokalnych samorządach. Wójta gminy 

Miejsce Piastowe wybierzemy spośród 4 kandydatów, a 15 radnych do Rady Gminy z 60. 
Jeszcze nigdy nie było tylu chętnych do zasiadania w Radzie Gminy! 

Wójtem zostanie ten kandydat, któ-
ry uzyska więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów. Jeżeli żaden kandy-
dat nie uzyska takiego poparcia wybor-
ców, konieczne będzie przeprowadzenie 
drugiej tury głosowania, do której stanie 
dwóch kandydatów z najlepszym wyni-
kiem w pierwszej turze. Gdyby doszło 
do drugiej tury, odbędzie się ona po 
dwóch tygodniach od pierwszego gło-
sowania, czyli 30 listopada 2014 roku. 

Wybory do Rady Gminy w tym roku 
po raz pierwszy odbywają się według 
nowej, jednomandatowej ordynacji 
wyborczej. 

Gmina Miejsce Piastowe (posiada-
jąca do 20 tys. mieszkańców) została 
podzielona na 15 okręgów wyborczych 
(liczba okręgów uzależniona jest od 
liczby mieszkańców w danej gminie). 
Podziału na okręgi wyborcze dokonała 
Rada Gminy. Liczba wyborców przypa-
dająca na jeden mandat radnego w każ-
dym okręgu jest zbliżona, aby zapewnić 
każdemu radnemu równą siłę głosu. 

W każdym okręgu jednomanda-
towym wybieramy jednego radnego. 
Zostanie nim kandydat, który otrzy-
ma największą liczbę głosów.

Kandydatów na wójtów i radnych 
zgłosiło osiem komitetów wyborczych 
– sześć lokalnych i dwa ogólnokrajowe.

Lokalne komitety wyborcze:
–  Komitet Wyborczy Wyborców 

„Wspólna Gmina 2018”, 
–  KWW Uczciwość i Kompetencja 

w Gminie, 
– KWW „Samorząd Sołectw”, 
– KWW Platforma Samorządowa,
–  KWW Krośnieńskie Forum Samo-

rządowe, 
–  KWW Magdaleny Kolanko. 

Komitety ogólnokrajowe: 
– KW Prawo i Sprawiedliwość 
– KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 Siła komitetów jest różna, niektóre 
zgłosiły 15 kandydatów na radnych (po 
jednym w okręgu), inne tylko jednego. 

Do Rady Powiatu Krośnieńskie-
go z gminy Miejsce Piastowe startuje 
13 osób, a do Rady Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego – trzy osoby. 

Do Rady Powiatu i do Sejmiku głosu-
jemy tylko na jedną listę kandydatów, 
wybierając jednego kandydata z listy, 
wskazując jego pierwszeństwo do uzy-
skania mandatu. 

Więcej o wyborach na stronie 
www.wybory2014.pkw.gov.pl 

Na str. 5 i 6 przedstawiamy kandy-
datów do Rady Gminy, Rady Powiatu 
Krośnieńskiego i Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Nie wszyscy kandydaci na wójta i do 
Rady Gminy wyrazili zgodę na publi-
kacje swoich zdjęć. 

Lokale wyborcze czynne będą od 
godziny 7.00 do 21.00. Idąc do głoso-
wania, pamiętaj o zabraniu dowodu 
osobistego!

IP

Kandydaci na wójta gminy Miejsce Piastowe
Andrzej GUZIK, 48 lat, wykształ-
cenie wyższe, zamieszkały w Niżnej 
Łące, członek partii Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRWIEDLIWOŚĆ 

Krystyna JURCZAK, 52 lata, wy-
kształcenie wyższe ekonomiczne, 
zamieszkała w Widaczu, nie należy 
do partii politycznej, zgłoszona przez 
KWW UCZCIWOŚĆ I KOMPTE-
TENCJA W GMINIE 

Piotr JURECZKO, 48 lat, wykształce-
nie średnie, zamieszkały w Głowience, 
nie należy do partii politycznej, zgło-
szony przez KWW SAMORZĄD SO-
ŁECTW

Marek KLARA, 35 lat, wykształcenie 
wyższe, zamieszkały w Targowiskach, 
nie należy do partii politycznej, 
zgłoszony przez KWW „WSPÓLNA 
GMINA 2018”
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Kandydaci z gminy Miejsce 
Piastowe do Rady Powiatu 
Krośnieńskiego 

Kandydaci z gminy 
Miejsce Piastowe do 
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego 

OKRĘG nr 5 

OKRĘG nr 6

Lista nr 1 – KW PSL
A leksander MERCIK, 52 lata,  

zam. Targowiska – nr 2 na liście
K arolina SZNAJDER, 33 lata,  

zam. Miejsce Piastowe – nr 4 na liście
P aweł ZAJDEL, 44 lata, zam. Rogi  

– nr 6 na liście
K rzysztof BAŁON, 54 lata, zam. Niżna 

Łąka – nr 7 na liście

Lista nr 3 – KW PiS
T eresa SIRKO, 59 lat, zam. Głowienka 

– nr 1 na liście
 A ndrzej GUZIK, 48 lat, zam. Niżna 

Łąka – nr 2 na liście
B ogusława NIZIOŁEK, 57 lat,  

zam. Rogi – nr 5 na liście
 L ucyna KANDEFER, 45 lat,  

zam. Miejsce Piastowe – nr 6 na liście
W ioletta URBAN, 43 lata, zam. Łężany 

– nr 7 na liście

Lista nr 17 – KW PLATFORMA 
SAMORZĄDOWA
T adeusz MĘDREK, 45 lat, zam. Gło-

wienka – nr 1 na liście
S ylwia PENAR, 37 lat, zam. Rogi  

– nr 3 na liście 
B ogdan SKARSZEWSKI, 62 lata,  

zam. Targowiska – nr 4 na liście 
U rszula BAJGER, 52 lata, zam. Łężany 

– nr 5 na liście 

Lista nr 3 – KW PiS
D orota CHILIK, 43 lata, zam. Rogi  

– nr 4 na liście

Lista nr 4 – KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP
J oanna FRYDYRCH, 36 lat,  
zam. Targowiska – nr 1 na liście

Lista nr 5 - KWW RUCH 
NARODOWY
M ałgorzata SKWARA, 54 lata,  

zam. Targowiska – nr 5 na liście

Kandydaci do Rady Gminy 
Miejsce Piastowe

OKRĘG nr 1 – Głowienka
ul. Franciszkańska, ul. Młynarska,  

ul. Pogórze, ul. Stroma,  
ul. Świętego Jana, ul. Zielona

 Henryk HEJNAR, 
67 lat, zam. Głowienka, 
zgłoszony przez KW 
PSL – lista nr 1

 Janusz LENIK, 47 
lat, zam. Głowienka, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Janusz KOSZTYŁA, 
57 lat, zam. Głowienka, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

 Grzegorz LEWIŃSKI, 
26 lat, zam. Głowienka, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMINIE 
– lista nr 20

Piotr JURECZKO, 48 lat, zam. Gło-
wienka, zgłoszony przez KWW „SA-
MORZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

OKRĘG nr 2 – Głowienka 
ul. Miodowa, ul. Nadbrzeżna,  

ul. Na Jaworze, ul. Ojca Anzelma Kubita, 
ul. Podmiejska, ul. Polna,  
ul. Słoneczna, ul. Szkolna

Bogusława BOGA-
CZYK, 53 lata, zam. 
Głowienka, zgłoszona 
przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– lista nr 3

Piotr PIRGA, 46 
lat, zam. Głowienka, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

Joanna FRYDRYCH, 
50 lat, zam. Głowienka, 
zgłoszona przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMI-
NIE – lista nr 20

Roman FRĄCZEK, 52 lata, zam. 
Głowienka, zgłoszony przez KWW 
„SAMORZĄD SOŁECTW” – lista  
nr 21

Magdalena KO-
LANKO, 37 lat, zam. 
Głowienka, zgłoszona 
przez KWW MAG-
DALENY KOLANKO 
– lista nr 24

OKRĘG nr 3 – Łężany 
ul. Jana Pawła II,  

ul. Ks. B. Markiewicza od 24 do końca,  
ul. Polna, ul. Tadeusza Kościuszki numery 

nieparzyste od 1 do końca

 Grzegorz HABRAT, 
41 lat, zam. Łężany, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Małgorzata ZIE-
MIAŃSKA, 53 lata, 
zam. Łężany, zgło-
szona przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

 Alfred KUŚNIERCZYK, 
57 lat, zam. Łężany, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMINIE 
– lista nr 20

Magdalena JURCZAK, 
40 lat, zam. Łężany, 
zgłoszona przez KWW 
PLATFORMA SAMO-
RZĄDOWA  
– lista nr 22

OKRĘG nr 4 – Łężany
ul. Hrabiego Jana Potockiego,  

ul. Ks. B. Markiewicza od 1 do 23, 
 ul. Nawsie, ul. Ogrodowa,  

ul. Porucznika Władysława Barana,  
ul. Tadeusza Kościuszki numery parzyste 

od 2 do końca, ul. Wspólna

Piotr KILAROWSKI, 
46 lat, zam. Łężany, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Jerzy KOZIOŁ, 49 lat, 
zam. Łężany, zgłoszony 
przez KWW UCZCI-
WOŚĆ I KOMPETEN-
CJA W GMINIE – lista 
nr 20
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Janusz MICHNA, 48 lat, zam. Łężany, 
zgłoszony przez KWW „SAMORZĄD 
SOŁECTW” – lista nr 21

Iwona JURCZYK, 
47 lat, zam. Łężany, 
zgłoszona przez KWW 
PLATFORMA SA-
MORZĄDOWA – lista 
nr 22

OKRĘG nr 5 – Miejsce 
Piastowe 

ul. Dworska, ul. Handlowa, ul. Jana Pawła 
II numery nieparzyste od 1 do końca,  

ul. Krawcówka, ul. Krośnieńska, ul. Nieby-
lec, ul. Rajsy, ul. Starowiejska, ul. Szkolna

Wojciech KILAR, 
47 lat, zam. Miejsce 
Piastowe, zgłoszony 
przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– lista nr 3

Andrzej WILGA, 60 
lat, zam. Miejsce Pia-
stowe, zgłoszony przez 
KWW „WSPÓLNA 
GMINA 2018” – lista 
nr 19

Dariusz NYCZ, 26 lat, 
zam. Miejsce Piastowe, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMI-
NIE – lista nr 20

OKRĘG nr 6 – Miejsce 
Piastowe 

ul. Cicha, ul. Cmentarna, ul. Dukielska, ul. 
Jaćmierz, ul. Jana Pawła II numery parzy-

ste od 2 do końca, ul. Księdza Bronisława 
Markiewicza, ul. Łysogórska, ul. Nadrzecz-

na, ul. Turków, ul. Zarzecze

1wona PYTEL, 47 lat, 
zam. Miejsce Piastowe, 
zgłoszona przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Piotr WĘGRZYN, 48 
lat, zam. Miejsce Pia-
stowe, zgłoszony przez 
KWW „WSPÓLNA 
GMINA 2018” – lista 
nr 19

Barbara SZAJNA, 
34 lata, zam. Miejsce 
Piastowe, zgłoszona 
przez KWW UCZCI-
WOŚĆ I KOMPETEN-
CJA W GMINIE – lista 
nr 20

 Bronisław GUZIK, 66 lat, zam. Miejsce 
Piastowe, zgłoszony przez KWW „SA-
MORZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

Ilona RYBAK, 31 lat, zam. Miejsce 
Piastowe, zgłoszona przez KWW 
PLATFORMA SAMORZĄDOWA 
– lista nr 22

OKRĘG nr 7 – Wrocanka 
ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Długa nu-

mery nieparzyste od 1 do końca,  
ul. Krośnieńska, ul. Krzywa, ul. Pańska,  

ul. Świętego Jana, ul. Świętej Rozalii

Grażyna OSTROW-
SKA, 61 lat, zam. 
Wrocanka, zgłoszona 
przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– lista nr 3

Ryszard LENIK, 57 
lat, zam. Wrocanka, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

Stanisław TOPOLSKI, 
69 lat, zam. Wrocanka, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMI-
NIE – lista nr 20

Jan KOSZTYŁA, 62 lata, zam. Wro-
canka, zgłoszony przez KWW „SAMO-
RZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

OKRĘG nr 8 – Niżna Łąka, 
Wrocanka 

ul. Długa numery parzyste od 2 do końca, 
ul. Nadrzeczna, ul. Zielona

Wiesława GUZIK, 57 
lat, zam. Niżna Łąka, 
zgłoszona przez KO-
MITET WYBORCZY 
PSL – lista nr 1

 Anna SIENIAWSKA-
-KURAS, 54 lata, zam. 
Wrocanka, zgłoszona 
przez KW PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
– lista nr 3

Marek GÓRA, 44 
lata, zam. Wrocanka, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

 Szymon WĘGRZYN, 
33 lata, zam. Niżna 
Łąka, zgłoszony przez 
KWW UCZCIWOŚĆ 
I KOMPETENCJA 
W GMINIE – lista nr 20

Mirosław ZAJDEL, 46 lat, zam. Wro-
canka, zgłoszony przez KWW „SAMO-
RZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

OKRĘG nr 9 – Rogi 
ul. Księdza Henryka Domino numery 
parzyste od 2-38, ul. Długa numery 

parzyste od 2 do 130, ul. Trakt Papieski, 
ul. Polna

Krzysztof NIZIOŁEK, 
24 lata, zam. Rogi, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Jerzy WDOWIARZ, 
43 lata, zam. Rogi, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

OKRĘG nr 10 - Rogi 
ul. Dworska, ul. Szkolna,  

ul. Franciszka Matusiewicza,  
ul. Księdza Henryka Domino numery 

nieparzyste

Przemysław WDO-
WIARZ, 31 lat, zam. 
Rogi, zgłoszony przez 
KW PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ – lista 
nr 3

Maria GLAZER, 55 
lat, zam. Rogi, zgło-
szona przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

Jakub BEREŚ, 50 lat, 
zam. Rogi, zgłoszony 
przez KWW PLAT-
FORMA SAMORZĄ-
DOWA – lista nr 22
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OKRĘG nr 11 – Rogi 
ul. Księdza Henryka Domino numery 

parzyste od 40 do końca, ul. Długa nu-
mery parzyste od 132 do końca, ul. Długa 

numery nieparzyste od 1 do końca,  
ul. Kościelna, ul. Nadbrzeżna

Katarzyna STAROŃ, 
40 lat, zam. Rogi, 
zgłoszona przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Teresa DROZD, 60 lat, 
zam. Rogi, zgłoszona 
przez KWW „WSPÓL-
NA GMINA 2018” – 
lista nr 19

OKRĘG nr 12 – Zalesie, 
Targowiska 

ul. Graniczna, ul. Jana Pawła II od 1 do 85 
i numery nieparzyste od 87 do 97,  

ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa, ul. Leśna

Andrzej SZMYD, 51 
lat, zam. Zalesie, zgło-
szony przez KOMITET 
WYBORCZY PSL – 
lista nr 1

 Wiesław HABRAT, 
51 lat, zam. Zalesie, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

 Piotr MERCIK, 43 
lata, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

Jan JURCZAK, 76 lat, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW UCZCIWOŚĆ 
I KOMPETENCJA W GMINIE – lista 
nr 20

 Kacper DĘBIEC, 21 lat, zam. Targowi-
ska, zgłoszony przez KWW „SAMO-
RZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

Grzegorz BISKUP, 
39 lat, zam. Zalesie, 
zgłoszony przez KWW 
PLATFORMA SAMO-
RZĄDOWA – lista nr 22

OKRĘG nr 13 – Targowiska 
ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej,  

ul. Floriańska, ul. Górka, ul. Handlowa,  
ul. Jana Pawła II numery parzyste od 86 

do 98 i od 99 do końca, ul. Józefa Piłsud-
skiego, ul. Lipowa, ul. Ogrodowa,  

ul. Słoneczna, ul. Stolarska, ul. Wąska,  
ul. Wiśniowa, ul. Zjazdowa

Leszek ŁUBIARZ, 29 
lat, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Wiktor SKWARA, 54 
lata, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW 
„WSPÓLNA GMINA 
2018” – lista nr 19

Kazimierz KANDE-
FER, 65 lat, zam. Targo-
wiska, zgłoszony przez 
KWW UCZCIWOŚĆ 
I KOMPETENCJA 
W GMINIE – lista nr 20

Marek BOGACZYK, 45 lat, zam. Tar-
gowiska, zgłoszony przez KWW PLAT-
FORMA SAMORZĄDOWA – lista nr 22

Józef MAZUR, 51 
lat, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW 
KROŚNIEŃSKIE FO-
RUM SAMORZĄDO-
WE – lista nr 23

OKRĘG nr 14 – Targowiska 
ul. Dębowa, ul. Dworska,  

ul. Ignacego Łukasiewicza,  
ul. Kasztanowa, ul. Ks. B. Markiewicza,  
ul. Księdza Macieja Suchodolskiego,  

ul. Starowiejska

Jacek ZAJĄC, 47 lat, 
zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Marek ZGRYCH, 27 
lat, zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMI-
NIE – lista nr 20

Wojciech LEŚNIAK, 49 lat, zam. Gło-
wienka, zgłoszony przez KWW „SA-
MORZĄD SOŁECTW” – lista nr 21

Józef SIDOR, 58 lat, 
zam. Targowiska, 
zgłoszony przez KWW 
PLATFORMA SAMO-
RZĄDOWA – lista nr 
22

OKRĘG nr 15 – Widacz

Czesław KOPCZAK, 
62 lata, zam. Widacz, 
zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŚĆ – lista nr 3

Ryszard KOZIOŁ, 
60 lat, zam. Widacz, 
zgłoszony przez KWW 
UCZCIWOŚĆ I KOM-
PETENCJA W GMI-
NIE – lista nr 20

Radosław SIDOR, 
32  lata, zam. Widacz, 
zgłoszony przez KWW 
PLATFORMA SA-
MORZĄDOWA – lista 
nr 22

Tadeusz Majchrowicz
po raz kolejny zastępcą przewodniczacego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W  dniach 8-9 
p a ź d z i e r n i k a 
w Bielsku Białej 
obradował Kra-
jowy Zjazd De-
legatów NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś ć”. 
W nowej kadencji 
2014-2018 związ-
kiem będzie nadal 

kierował Piotr Duda. W trakcie wyborów 
otrzymał 257 głosów na 300  delegatów bio-
rących udział w zjeździe. Dokonano także 
wyborów członków Komisji Krajowej. Ta-
deusz Majchrowicz z Rogów, po raz kolejny, 
został wybrany na zastępcę Przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Serdecznie gratulujemy ponownego wy-
boru i życzymy wielu sukcesów w niełatwej 
pracy związkowej.
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Aktualności

AwanseNa co wydane zostaną pieniądze

Nowy Niezbędnik

Stypendia na pierwszy rok studiów przyznane

Pod koniec 
września 

ukazała się 
czwarta edycja 

informatora 
gminnego.

W Niezbędniku 2014/2015, wydanym 
przez gminę Miejsce Piastowe, znalazły 
się informacje o wyborach samorządo-
wych, nowym systemie gospodarki od-
padami, o cmentarzach komunalnych 
i zagrodzie etnograficznej. Oprócz 
podręcznych danych teleadresowych 
gminnych instytucji, w Niezbędniku 
można też znaleźć kontakty do szkół, 
bibliotek, aptek, sołtysów, a także pa-
rafii (z godzinami nabożeństw) oraz 
placówek banku i poczty. W dziale 
dotyczącym służby zdrowia podane są 

Kolejni pedagodzy szkół z terenu 
Gminy Miejsce Piastowe otrzyma-
li stopień nauczyciela mianowanego. 
Na spotkaniu 25 września, akty ich na-
dania wręczyła nauczycielom zastępca 
wójta Stanisława Gawlik.

Nauczyciele odbyli wcześniej staż 
trwający prawie trzy lata zakończo-
ny oceną dorobku zawodowego oraz 
pomyślnie zdali egzamin. Wszystkim 
nauczycielom gratulujemy awansu i ży-
czymy wielu sukcesów zarówno w pra-
cy zawodowej jak i życiu osobistym.

Stopień nauczyciela mianowanego 
otrzymali: Iwona Albrycht, Agnieszka 
Bednarz (Szkoła Podstawowa w Łę-
żanach), Anna Patla, Monika Pietruś, 
Lidia Skotnicka (Zespół Szkół w Miej-
scu Piastowym) i Joanna Sokół (Szkoła 
Podstawowa w Rogach).

Tekst i fot. Bartłomiej Bieszczad

Mamy przyjemność poinformować 
tegorocznych studentów, że zostały 
podjęte ostateczne decyzje o przyzna-
niu stypendiów na pierwszy rok stu-
diów 2014/2015. Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości i Komisja Stypen-
dialna Funduszu im. Profesorów Jana 
i Stanisława Wdowiarzy wybrały kan-
dydatów, którzy otrzymają stypendium. 

Mieszkańcy poszczególnych miejsco-
wości na zebraniach wiejskich zdecydo-
wali już, na co zostaną przeznaczone 

pieniądze z funduszy sołeckich. De-
cyzje mieszkańców zatwierdziła Rada 
Gminy.  

Sołectwo Kwota w zł Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego 
na realizację przedsięwzięć w 2015 r.

Głowienka 24 577,00 Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Francisz-
kańskiej

Łężany 24 577,00
Wykonanie elektrycznej sieci oświetleniowej obiek-
tu rekreacyjno – sportowego na ul. Nawsie oraz 
zakup przenośnego nagłośnienia akustycznego 

Miejsce Piastowe 24 577,00 Poprawa estetyki centrum miejscowości – etap I 

Niżna Łąka 12 780,00
Zakup brakującego wyposażenia do kuchni 
w domu ludowym i zagospodarowanie otoczenia 
przy domu ludowym.

Rogi 24 577,00
Wykonanie chłodni i nawiewu wentylacyjnego do 
kuchni w domu ludowym oraz zakup brakującego 
wyposażenia do domu ludowym

Targowiska 24 577,00 Wykonanie oświetlenia przy chodniku dla pieszych 
od sklepu „Przy Jeziorze” do ul. Lipowej

Widacz 21 972,00 Budowa sceny przy domu ludowym oraz nasadze-
nie drzewek ozdobnych

Wrocanka 24 577,00 Wykonanie klimatyzacji w domu ludowym

Zalesie 16 835,00
Zakup brakujących naczyń i sprzętu do kuchni 
w domu ludowym oraz zmiana nawierzchni na 
drodze gminnej nr 339

Ewa Rajchel

z funduszy sołeckich w przyszłym roku?

godziny przyjęć lekarzy w ośrodkach 
zdrowia, gabinetach stomatologicznych 
i poradniach rehabilitacyjnych. 

– Mamy nadzieję, że informacje ze-
brane w kolejnym wydaniu Niezbędni-
ka usprawnią – tak jak to miało miejsce 
do tej pory – kontakt z Urzędem Gmi-
ny i będą pomocne w życiu codziennym 
– mówi wójt Marek Klara. Niezbędnik 
jest bezpłatny, można go otrzymać 
m.in. w Biurze Obsługi Klienta w Urzę-
dzie Gminy. 

IP

Są to: Katarzyna Czekaj (Głowienka); 
Jakub Grębla (Rogi), Justyna Jurczak 
(Targowiska), Magdalena Knap (Rogi), 
Ewelina Niemczyk (Targowiska), Ka-
tarzyna Omachel (Łężany), Anita Słyś 
(Głowienka). 

Wszystkim stypendystom gratuluje-
my i życzymy powodzenia na studiach.

BB
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Aktualności

Odeszli od nas…
01.08 –  Zdzisław Kruczek (69 lat)  

z Miejsca Piastowego
25.08 –  Anna Nadra (38 lat)  

z Miejsca Piastowego
03.09 –  Barbara Wajda (89 lat) z Zalesia
04.09 –  Stanisław Kosztyła (68 lat)  

z Wrocanki
08.09 –  Maria Węgrzyn (81 lat)  

z Miejsca Piastowego
16.09 –  Wiesław Zygmunt (53 lata) z Rogów
23.09 –  Stanisława Rymar (73 lata)  

z Widacza
02.10 –  Mieczysław Ekiert (61 lat) z Rogów 
02.10 –  Stanisław Dębiec (65 lat)  

z Targowisk
06.10 –  Zuzanna Sieniawska (91 lat) z Łężan
07.10 –  Stanisław Wazowicz (57 lat)  

z Targowisk
09.10 –  Weronika Popiel (82 lat) z Widacza
19.10 –  Wanda Marecka (84 lat) z Wrocanki
23.10 –  Joanna Szteliga (72 lata) z Łężan

Cmentarz choleryczny
w Łężanach – odnowiony
W zaniedbanym zagajniku przez lata stał pomalowany farbą 
pomnik z piaskowca. Teraz został odnowiony, wokół niego 

nasadzono drzewka i krzewy, a teren ogrodzono.

Część pieniędzy na ten cel przezna-
czono z funduszy sołeckich. – Cieszę się, 
że odnowienie cmentarza cholerycznego 
w Łężanach znalazło uznanie w oczach 
społeczności. To bardzo miłe, że miesz-
kańcy zrozumieli, iż jest taka potrzeba 
– powiedział wójt gminy Marek Klara, 
który już z funduszy gminnych zapłacił 
za renowację pamiątkowego pomnika. 
Wykonał ją konserwator dzieł sztuki 
Mirosław Babicz z Nowego Wiśnicza.

Sołtys Łężan, Zbigniew Robótka, 
wyjaśnia, że pomnik został rozebrany, 
przetransportowany do odrestaurowa-
nia i ponownie złożony. – Stoi teraz na 

nowym fundamencie i nowej podwali-
nie, którą zrobiłem. Wcześniej stał na 
kamieniach, przechylał się – dodaje.

Na pomniku widnieje napis: „Dom 
śp Andrzeja i Zofij Czekańskich i Woj-
ciecha Jurczyka. Zmarli roku 1933”. 
Kim byli ci ludzie? – To akurat wiem 
– mówi sołtys. – Czekańscy byli ro-
dzeństwem moich pradziadków. A przy 
nazwisku Jurczyk prawdopodobnie jest 
błąd. Zapewne chodzi o Wojciecha 
Jurczaka, ale napisane zostało tak, jak 
potocznie ludzie mówili. Niewątpliwie 
pochowane osoby pochodziły z zamoż-
nych rodzin.

Kwesta na cmentarzach
W dniach 1 i 2 listopada na cmen-
tarzach komunalnych w Łężanach, 
Miejscu Piastowym, Rogach i w Targo-
wiskach została przeprowadzona pu-
bliczna zbiórka pieniędzy na ratowanie 
zabytkowych nagrobków znajdujących 
się na tych cmentarzach. Kwestowa-
li uczniowie, rodzice i wolontariusze. 
Organizatorem kwesty było Stowarzy-
szenie Przyjazna Szkoła w Rogach.

Na wszystkich cmentarzach zebra-
no prawie 10 000 zł, w tym w Łęża-
nach – 1 093,26 zł, w Miejscu Piasto-
wym – 1  582,68 zł, w Targowiskach 
– 3  256,66 zł i 1 euro, a w Rogach 
– 3 750 zł. 

Z inicjatywy sołtysa, naprzeciwko po-
mnika z piaskowca, został postawiony 
duży kamień – obelisk, na którym ma 
zostać umieszczona pamiątkowa tabli-
ca. – Przed kamieniem postawiłem także 
postument, na którym będzie można za-
palić znicze zamiast stawiać je w trawie 
czy na odnowionym pomniku. Drzewka 
i krzewy posadziłem w betonowych ob-
ręczach, żeby nikt nie zniszczył małych 
roślinek podczas koszenia trawy – tłu-
maczy sołtys Robótka.

Dodaje, że ogrodzenie w czynie spo-
łecznym, wspólnie z jego z wykonawcą 
Piotrem Świątkiem, stawiali członkowie 
rady sołeckiej. Prace na cmentarzu nie 
są jeszcze zakończone. Na wiosnę sołtys 
planuje ponownie wyplantować teren, 
zasiać trawę, zaszpachlować ewentualne 
pęknięcia w ogrodzeniu i jeszcze raz je 
pomalować.

Cmentarz choleryczny w Łężanach 
jest jednym z pięciu na terenie gminy. 
Pozostałe znajdują się w Głowience, Miej-
scu Piastowym, Niżnej Łące i Rogach. 
To skromne, w przeważającej części już 
zadbane, miejsca pochówku, z krzyżem, 
czasem z kamiennymi nagrobkami, naj-
częściej z piaskowca. Umiejscowione są 
na obrzeżach miejscowości, ponieważ 
zmarłych na cholerę chowano jak najda-
lej od siedzib ludzkich. Epidemia cholery 
wybuchała kilkakrotnie: pierwsza w la-
tach 30. XIX wieku, kolejne pojawiły się 
około 1855 roku i w latach 1872-1873. 
O wszystkich cmentarzach cholerycznych 
pisaliśmy w „Piastunie” (nr 5/2012 r).

Tekst i fot. IP

Organizatorem kwesty było Stowa-
rzyszenie Przyjazna Szkoła w Rogach, 
a w poszczególnych miejscowościach 
zbiórkę koordynowali nauczyciele: 
w Rogach – Agnieszka Knap i ks. Miro-
sław Mateja; w Łężanach – Dorota Jur-
czak; w Miejscu Piastowym – Marzena 
Gurgacz; w Targowiskach – Małgorzta 
Lorenc i Piotr Perszewski.

W zeszłym roku taka zbiórka zo-
stała zorganizowana w Rogach. Dzię-
ki wsparciu społecznemu, za zebrane 
pieniądze odnowiony został nagrobek 
księdza Henryka Domino.
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Dzień Papieski
w Targowiskach

W niedzielę 12 października w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Małgorzaty w Targowiskach odbyły się 

uroczyste obchody  Dnia Papieskiego. Decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy 

pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. 

Dzień Papieski jest obchodzony od 
2001 roku w niedzielę poprzedzającą 
rocznicę wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową. Orga-
nizuje go, powstała pod patronatem 
Konferencji Episkopatu Polski, Fun-
dacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jej 
celem jest upamiętnianie pontyfikatu 
Jana Pawła II poprzez upowszechnia-
nie nauczania Papieża oraz wspieranie 
edukacji zdolnej młodzieży z małych 
miast i wsi. 

Obchody Dnia Papieskiego w Targo-
wiskach rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą celebrowaną przez księdza pro-
boszcza Tadeusza Dudzika. Po mszy 
młodzież Społecznego Gimnazjum 
w Targowiskach przedstawiła program 
artystyczny przybliżający postać Karola 
Wojtyły oraz Jego – oparty na święto-
ści – pontyfikat. Niewątpliwie świętość 
jest dla współczesnego świata tematem 
wstydliwym i wręcz niechcianym, ale 
nie dla naszej młodzieży, która stara się 
wcielać w życie przesłanie Ojca Świę-
tego i „wymagać od siebie, choćby inni 
nie wymagali”. Samą świętość definiuje 
Jan Paweł II następująco: Świętość sta-
nowi kres drogi nawrócenia, ponieważ 
nie jest ono celem samo w sobie, ale jest 

raczej pielgrzymowaniem do Boga, który 
jest święty. Być świętym znaczy naślado-
wać Boga i sławić Jego imię w dziełach, 
których dokonujemy w naszym życiu. 
Każdy z nas powinien sam obrać wła-
ściwą drogę do świętości, drogę, która 
w pełni będzie realizowała indywidual-
ne potrzeby i pragnienia człowieka. To 
przesłanie  realizuje również  młodzież  
Społecznego Gimnazjum w Targowi-
skach, która na swój sposób stara się 
dążyć drogą świętości wskazaną przez 
Jana Pawła II. 

 Licznie zgromadzeni wierni grom-
kimi brawami podziękowali uczniom 
za piękny występ, który uatrakcyjnił 
tegoroczny Dzień Papieski. Obchody  
zakończyły się poświęceniem pomnika 
Jana Pawła II. Został on wybudowany 
przy kościele podczas tegorocznych 
wakacji. Miejmy nadzieję, że hasło XIV 
Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Świę-
tymi Bądźcie”, znajdzie odzwierciedle-
nie  w postępowaniu współczesnego, 
zabieganego człowieka, często zagu-
bionego w dzisiejszym świecie.

Tekst Honorata Żychowska
fot. Krzysztof Kobiałka



Wydarzenia/Kultura

„Bawimy się po miejstecku

Od czerwca do września br. Stowarzyszenie Edukacyjno – 
Kulturalne „My” w Miejscu Piastowym realizowało projekt: 

„Bawimy się po Miejstecku na Czarnym Moście.” Były 
warsztaty, imprezy i konkursy.

Celem projektu było rozbudzenie 
wśród mieszkańców zainteresowania 
potencjałem kulturowym i przyciągnię-
cie jak największej liczby turystów, wska-
zanie na bogactwo kulturowe i przyrod-
nicze Miejsca Piastowego i okolic oraz 
promowanie produktów lokalnych. 

W ramach projektu zrealizowano 
szereg działań. W czerwcu panie ze 
stowarzyszenia zorganizowały warsztaty 
wicia wianków, w których wzięli udział 
uczniowie z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Miejscu Piastowym. W efekcie 
powstały piękne wianki. Jeden z nich 
zgodnie z tradycją, został wrzucony 
w nurt rzeki Lubatówki.

Lipiec rozpoczęła niedzielna impreza 
„Bawimy się po Miejstecku na Czarnym 
Moście”, podczas której odtworzone zo-
stały ludowe zwyczaje, wystąpiły zespoły 
regionalne i młodzieżowe, przygotowa-
na została degustacja lokalnych potraw 
i promowane były produkty lokalne. 

Najważniejsze oraz najbardziej pra-
cochłonne i czasochłonne zadania 
wykonane zostały podczas wakacyj-
nych miesięcy - wydano przewodnik 
turystyczny po Miejscu Piastowym 
i okolicy, wytyczono ścieżki spacerowe, 
umieszczono tablice informacyjne (wię-
cej o przewodniku – s. 12). Młodzież 
wzięła udział w plenerze malarskim 
w Targowiskach. 

Podsumowaniem projektu była 
6 września impreza zorganizowana we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz Klubem Sportowym 
„Piastovia” na stadionie w Miejscu Pia-
stowym, podczas której panie ze sto-
warzyszenia zorganizowały konkursy 
o tematyce regionalnej, turystycznej 
oraz rozdane zostały nagrody we wcze-
śniej ogłoszonych konkursach (wyniki 
obok). Podczas imprezy można było 
także obejrzeć wystawę prac lokalnych 
artystów – Jana Juchy, Kazimierza Ulia-
sza z Rogów, Eweliny Czekańskiej oraz 
Marka Więcha z Miejsca Piastowego 
oraz spróbować regionalnych potraw. 

Projekt dobiegł już końca. Kosztował 
15.000 zł, z czego 13.500 zł pozyskano 
w ramach szwajcarskiego programu 
„Alpy Karpatom”, a 1500 zł to wkład 
własny stowarzyszenia.

Z pewnością trwałym jego śladem są 
tablice informacyjne, przewodnik oraz 
wytyczone i oznakowane ścieżki space-
rowe. Jako realizatorzy mamy również 
nadzieję, że przyczyniliśmy się do zwró-
cenia uwagi na dziedzictwo kulturowe 
naszej miejscowości, wzrostu zaintere-
sowania turystów Miejscem Piastowym. 
Zachęcamy jednocześnie do spacerów 
po wyznaczonych ścieżkach, indywi-
dualnie bądź do wspólnych wypraw, 
organizowanych przez stowarzyszenie. 

W realizację projektu zaangażowani 
byli nasi partnerzy – Gminny Ośrodek 
Kultury w Miejscu Piastowym, Koła Go-
spodyń Wiejskich z Miejsca Piastowego, 
Rogów, Głowienki, Wrocanki i Łężan, 
Ochotnicza Straż Pożarna i Rada So-
łecka z Miejsca Piastowego oraz Klub 
Sportowy PIASTOVIA. Za współpracę 
wszystkim dziękujemy. 

Lucyna Kandefer
Fot. Bożena Płatek, Julian Kandefer

na Czarnym Moście”

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW 
organizowanych przez 
Stowarzyszenie

Konkurs literacki: „Wiersz o mojej rodzi-
mej miejscowości”
1.  Ewa Wiśniowska – Józefczyk (Targowiska) 

– „Moja wioska”
2.  Mar ian Jakubczyk (Targowiska) 

– „Uśmiech, życzliwość w naszej gminie”
3. Damian Węgrzyn (Miejsce Piastowe) 

Konkurs fotograficzny: „Wschody i zacho-
dy słońca nad gminą Miejsce Piastowe” 
1.  Tomasz Wojnar (Miejsce Piastowe)
2.  Maciej Węgrzyn (Miejsce Piastowe)
3. Jagoda Guzek (Targowiska)

Konkurs plastyczny: „Moja rodzinna miej-
scowość”
1.  Dawid Zajdel (Miejsce Piastowe)

Wyróżnienia: Karol Siudak, Wiktor Wę-
grzyn, Maciej Węgrzyn (Miejsce Piastowe)
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Pod koniec wakacji ukazała się kolej-
na publikacja dotycząca gminy Miej-
sce Piastowe, zachęcająca do wędró-
wek i spacerów po okolicy. 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kultu-
ralne „My” w Miejscu Piastowym opra-
cowało przewodnik „Ścieżki spacerowe 
po Miejscu Piastowym i okolicy”. Tekst 
napisała Bożena Płatek, przy współpra-

cy Lucyny Kandefer. – Pragniemy za-
chęcić mieszkańców, turystów i pielgrzy-
mów, którzy coraz liczniej odwiedzają 
naszą miejscowość i region do wędró-
wek i spacerów trasami wyznaczonymi 
promieniście z Miejsca Piastowego do 
sąsiednich miejscowości gminy. Gwa-
rantując napotykanie śladów bliższej 
lub dalszej historii. Pragniemy, aby tury-
stów którzy odwiedzą Miejsce Piastowe 
było coraz więcej. Chcemy im ułatwić 
i uatrakcyjnić pobyt, wskazać miejsca 
godne odwiedzania, przybliżyć historię 
i walory krajobrazowe okolicy – pisze 
we wstępie autorka tekstu. 

W przewodniku znajdziemy opisane 
cztery trasy spacerowe (długości tras są 
mierzone od budynku Urzędu Gminy 
w Miejscu Piastowym): 

1.  Do zagrody etnograficznej i kurha-
nu konfederatów barskich – 9,5 km 
(zielona do Rogów). 

2.  Do cudownego źródełka św. Roza-
lii – 8 km (czerwona doWrocanki). 

3.  Wokół Winnej Góry – 6 km (żółta 
do Głowienki).

Krzyże cmentarne

Ścieżkami po Miejscu Piastowym  i okolicy

4.  Do modrzewiowego kościoła 
i dworu wśród starych dębów 
– 8,5 km (niebieska do Targowisk). 

Ścieżki są dokładnie opisane, opatrzo-
ne fotografiami i zaznaczone na wspól-
nej mapie. Zostały także oznaczone 
w terenie. Przy ul. Szkolnej i Krośnień-
skiej w Miejscu Piastowym umieszczo-
ne zostały również tablice informacyjne 
z trasami ścieżek i fotografiami. 

Bezpłatny przewodnik dostępny jest 
jeszcze w bibliotece w Miejscu Piasto-
wym do wyczerpania się zapasów. 

IP

Ścieżki w terenie oznaczone są koloro-
wymi znakami: zielonymi, czerwonymi, 
żółtymi i niebieskimi

Strażacy z OSP 
w Targowiskach podczas 
uroczystego poświęcenia 
krzyża na targowiskim 
cmentarzu
fot. Krzysztof Kobiałka

Na czterech cmentarzach komunal-
nych w Miejscu Piastowym, Łęża-
nach, Rogach i Targowiskach stanęły 
duże drewniane krzyże, przy których 
umieszczono tablice poświęcone pa-
mięci mieszkańców tych miejscowości 
pochowanych na miejscowych cmenta-

rzach oraz tych, których prochy spoczy-
wają z dala od rodzinnych stron.

Krzyż w Targowiskach ufundowany 
został przez OSP w Targowiskach, a po-
zostałe krzyże przez osoby prywatne. 
Zaprojektował je krośnieński architekt 
Marek Gransicki, specjalizujący się 

w architekturze drewnianej i historycz-
nej. Każdy krzyż jest inny, oryginalny, 
a wykonane zostały przez firmę „Arka-
dy” z Jarosławia, która również wyko-
nywała również remont  zabytkowego 
kościoła w Rogach. 

IP
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Z Urzędu Gminy

W niedzielę, 7 września, w Rogach odbyło się tradycyjne 
ludowe święto plonów – dożynki gminne

Uroczystości rozpoczęła msza święta, 
którą w nowym kościele odprawił ks. 
proboszcz Ryszard Strzępek. Dary oł-
tarza w postaci chleba i kwiatów złożyli 
starostowie dożynek: Joanna Lędźwa–
Domaradzka i Bartłomiej Mikosz oraz 
przedstawiciele wszystkich miejscowo-
ści gminy. Po mszy korowód z wieńcami 
dożynkowymi, w towarzystwie kapeli 
ludowej Piasty, przeszedł na plac przy 
zagrodzie etnograficznej. 

Chleb z rąk starostów dożynek ode-
brali wójt Marek Klara i przewodniczą-
cy Rady Gminy Wiktor Skwara. Delega-
cje poszczególnych sołectw przekazały 
chleby na ręce ks. proboszcza Ryszarda 

Strzępka, Dariusza Sobieraja - wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Tadeusza Majchrowi-
cza – radnego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Teresy Sirko – radnej 
powiatu krośnieńskiego, Małgorzaty 
Borowskiej – dyrektorki Szkoły Pod-
stawowej w Rogach, Jerzego Wdowia-
rza i Kazimierza Urbaniaka – radnych 
z Rogów, gospodarzy zagrody – Janiny 
Gołąbek i sołtysa Stanisława Muszyń-
skiego oraz na ręce osób najbardziej 
zaangażowanych w organizację doży-
nek – Janusza Węgrzyna – dyrektora 
GOK i Aleksandra Mercika – kierow-
nika gminnego warsztatu remontowo 
naprawczego. 

Podczas imprezy wójt i dyrektor GOK 
wręczyli nagrody laureatom konkursów 
ogłoszonych przez Gminny Ośrodek 
Kultury - V Gminnego Trójboju Rakie-
towego oraz konkursu fotograficznego 
„Życie codzienne w Gminie Miejsce 
Piastowe”.

Na scenie wystąpili: zespół śpiewaczy 
Rogowice, kapela ludowa Piasty, Zespół 
Tańca Ludowego Mali Pogórzanie, Mali 
Rogowice i wokaliści Studia GAMA 
oraz zespół Dr Funk i Eris. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Czerwone Teksasy 
z Lubina, grający przeboje Czerwonych 
Gitar. Do północy uczestników dożynek 
bawił DJ Carry.

Tegorocznym dożynkom towarzyszy-
ło oficjalnie otwarcie kuźni oraz pokazy 
kowalskie.

Organizatorami imprezy byli GOK 
w Miejscu Piastowym oraz organizacje 
społeczne działające w Rogach, a współ-
finansowała ją LGD Kraina – Nafty. Na 
stoiskach przy zagrodzie promowali się 
producenci zdrowej żywności i lokalni 
twórcy ludowi.

MP, fot. IP 

Pi
as

tu
n 

nr
 5

/6
0

Dożynki gminne w Rogach



Wydarzenia/Kultura

Z wizytą w pasiece
Pasiekę Krzysztofa i Marty Bałon w Niżnej Łące odwiedziło 

siedem grup wycieczkowych z terenu województwa 
podkarpackiego. 

Do ekologicznego gospodarstwa 
pszczelarskiego „Eko-Bałon” w Niżnej 
Łące przyjechali uczniowie ze szkół 
m.in. z Rzeszowa, Lutczy, Strzyżowa. 
Z zaciekawieniem słuchali o życiu 
pszczół, zaglądali do ula, zakładali ka-
pelusz pszczelarski. Ze smakiem wyja-
dali miód z ramki. Wszystkiego mogli 
dotknąć i spróbować. – Opowiadałem 
uczniom o historii bartnictwa – mówi 
pszczelarz Krzysztof Bałon. – Dzieci zo-

baczyły pracownię pszczelarską, pokaza-
liśmy, jak odsklepia się ramki z miodem, 
jak wiruje się mód, rozlewa i przecho-
wuje. Wyjaśniliśmy także, jaki wpływ 
ma usytuowanie pasiek, na to, żeby ten 
miód był miodem ekologicznym. Ucznio-
wie popróbowali także różnych rodza-
jów miodów, poznali ich właściwości 
i możliwości wykorzystania produktów 
pszczelich do różnych celów. 

Warsztaty odbyły się w ramach pod-
karpackiego programu edukacji eko-
logicznej dzieci i młodzieży „Zdrowo 
jem – zdrowo żyję” realizowanego przez 
Związek Stowarzyszeń Podkarpacką 
Izbę Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy 
(powiat rzeszowski). – Głównym celem 
programu jest upowszechnienie w spo-
łecznościach przedszkolnych i szkolnych 
idei żywności i rolnictwa ekologicznego 
oraz zdrowego stylu życia – powiedzia-

ła Anna Hadała z PIRE. – W roku 2014 
w zajęciach i wycieczkach ekologicznych 
wzięło udział 1500 uczniów. Dzieci zwie-
dziły: gospodarstwo ekologiczne w Jelnej, 
suszarnię owoców w Handzlówce, piekar-
nię w Grzegorzówce oraz po raz pierwszy 
w tym roku w ramach programu - pasiekę 
ekologiczną w Niżnej Łące. 

Krzysztof Bałon jest aktywnym dzia-
łaczem Stowarzyszenia Producentów 
Żywności Ekologicznej „EKO DAR”. 
– Wielokrotnie przyjeżdżał do szkół 
i przedszkoli by prowadzić zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci. Jednak przyjazd do 
pasieki daje pełną możliwość zapozna-
nia się z naturalnymi warunkami życia 
pszczół, pracą pszczelarza i smakiem 
różnych miodów – dodała Anna Hadała.

Tekst i fot. IP

Teatr Maska w Miejscu Piastowym
24 września i 1 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

gościł Teatr Maska z Rzeszowa. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy – 
przedszkolaki i uczniowie klas I-III 
ze wszystkich szkół podstawowych 
obejrzeli spektakl pt. „Tygrys Pietrek”. 

Przedstawienie, którego bohater-mały, 
tchórzliwy tygrysek-walczy z własnym 
lękiem, już od pierwszej sceny wywo-
łało salwy śmiechu na widowni. Dow-

cipne teksty, zabawne stroje i kontakt 
z widzami sprawiły, że sala widowisko-
wa przez godzinę rozbrzmiewała rado-
snym gwarem młodych odbiorców.

Po spektaklu odbyła się lekcja teatral-
na, podczas której artystka z pracowni 
plastycznej teatru pokazała różne ro-
dzaje lalek - kukiełki, pacynki, jawajki, 
a także maski. Wyjaśniła też z czego 
zrobione są lalki i jak działają. Dzieci 
miały też możliwość przymierzenia 
masek i animowania lalek. 

Z kolei 1 października Teatr Maska 
wystawił spektakl dla młodzieży i doro-
słych „Niech żyje cyrk!”. To groteskowa 
opowieść o grupie artystów, którzy po-
święcili swe życie rozbawianiu widzów. 
W spektaklu wykorzystano fragmenty 
utworów muzycznych skomponowa-
nych przez jednego z członków brytyj-
skiej grupy Tiger Lillies, która ma na 
swoim koncie liczne sukcesy i udział 
w wielu projektach artystycznych i te-
atralnych na całym świecie. 

Wstęp na przedstawienia był wolny.

Tekst i fot. MP
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Dzień seniora we Wrocance

Stało się już tradycją, że seniorzy 
z Wrocanki wspólnie świętują swój 
dzień. Tego roku również tak było. 
19 października sala w Domu Ludowym 
we Wrocance wypełniona była gośćmi, 
muzyką i smacznym jedzeniem. Do tego 
wszystkim dopisywał wspaniały humor. 

Uroczystość rozpoczęto życzeniami 
dla kochanych seniorów. Dzieci z klas 
I-VI zaprezentowały zebranym tańce 
i piosenki. Oprawę muzyczną przy-
gotował Marek Stec, a całość imprezy 

Biesiada w Zalesiu
19 października br. w nowo wyremon-
towanej sali Domu Ludowego w Za-
lesiu odbyła się kolejna biesiada Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy Miejsce 
Piastowe. 

W tym roku panie przybyły w wyjąt-
kowo licznych składach i –  jak zawsze – 
w świetnych humorach. Już tradycyjnie 
każda delegacja przywiozła ciasto-swój 
wkład w kulinarną oprawę biesiady. Po 
przygotowanym przez gospodynie obie-
dzie cała sala ruszyła do tańca. Trudno 
było usiedzieć na miejscu, kiedy ze sce-
ny płynęły gorące rytmy w wykonaniu 
zespołu Quatro. Była też próbka telewi-
zyjnego „Tańca z gwiazdami”. Uczest-
nicy, pomimo że startowali w konku-
rencji bez wcześniejszych przygotowań, 
świetnie poradzili sobie z wyzwaniami, 
jakimi niewątpliwie były: hip hop, co-
untry, zbójnicki, taniec brzucha, balet 
„Jezioro łabędzie”, taniec hawajski, kra-
kowiak czy tango. 

Tekst MP, fot. IP

prowadził instruktor GOK w Miejscu 
Piastowym – Leszek Zajdel. Smaczne 
potrawy przygotowały panie z Zespołu 
Charytatywnego i Stowarzyszenia „Na-
sza Wrocanka” na czele z prezes – Anią 
Sieniawską-Kuras. Podczas spotkania 
nie zabrakło także piosenek w wyko-
naniu zespołu śpiewaczego Wroca-
nianki oraz tańców, „wędki szczęścia” 
i skeczów w wykonaniu niezawodnej 
Celiny Hadam. 

Tekst i fot. Małgorzata Baran 
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Złote gody w gminie Miejsce Piastowe
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0 11 października, wspólnie z 20 parami z terenu Gminy Miejsce Piastowe, świętowaliśmy 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Nie zabrakło kwiatów, prezentów, pamiątkowych 

dyplomów i zdjęć, serdecznych życzeń oraz tradycyjnej lampki szampana

Jubilaci i zaproszeni goście najpierw spo-
tkali się w kościele parafialnym w Gło-
wience na mszy św. celebrowanej przez 
proboszcza o. Jarosława Karasia.

W uroczystości, oprócz Jubilatów 
i zaproszonych gości, uczestniczyły 
pary małżeńskie z Głowienki, które 
50-lat małżeństwa mają już za sobą, 
jak również te, które taki Jubileusz będą 
świętować lada chwila.

Głównym punktem uroczystości 
było odznaczenie przyznanymi przez 
Prezydenta RP medalami „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu deko-
racji dokonał wójt Gminy Marek Klara 
w towarzystwie wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Piotra Węgrzyna, zastępcy 
wójta Stanisławy Gawlik oraz radnego 
Janusza Kosztyły i sołtys Głowienki 
Teresy Sirko.

Niestety, nie wszyscy Jubilaci mogli 
osobiście odebrać gratulacje i odzna-
czenie. Jubilatów, którzy nie uczestni-
czyli w uroczystości przedstawiciele 
Urzędu Gminy odwiedzą w domach.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
program artystyczny przygotowany 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Głowience oraz popisy taneczne 
Zespołu Tańca Ludowego „Mali Pogó-
rzanie”.

Spotkanie odbyło się w bardzo mi-
łej atmosferze. Kapela „Pogórzanie” 
przygrywała do tańca skoczne rytmy, 
a panie z KGW z Głowienki serwowały 
pyszne potrawy. 

Dostojnym Jubilatom życzymy jak 
najlepszego zdrowia, pogody ducha 
oraz życzliwej opieki i miłości od naj-
bliższych na wiele następnych lat. 

Bartłomiej Bieszczad 
Fot. Izabela Półchłopek

ZŁOCI JUBILACI W 2014 ROKU 
•  z Głowienki: Kazimiera i Józef Pileccy; Maria i Józef Wilkowie 
•  z Łężan: Eugenia i Bolesław Drozdowie; Michalina i Zdzisław Frydrychowie; 

Ewa i Stanisław Niziołkowie 
•  z Miejsca Piastowego: Maria i Bronisław Ekiertowie; Stanisława i Mieczysław 

Szczurkowie 
•  z Niżnej Łąki: Wanda i Eugeniusz Zajdlowie 
•  z Rogów: Zofia i Józef Knapowie; Janina i Józef Parylakowie; Teresa i Wła-

dysław Uliaszowie; Janina i Kazimierz Wdowiarzowie 
•  z Targowisk: Anna i Józef Guziorowie; Janina i Jan Jurczakowie; Józefa i Kazi-

mierz Juszczykowie; Anna i Bronisław Klamutowie; Izabela i Jan Lorensowie; 
Janina i Bronisław Michalscy; Marianna i Stanisław Zywarowie 

•  z Widacza: Michalina i Ryszard Bisiowie 



Maria i Bronisław Ekiertowie

Michalina i Zdzisław  
Frydrychowie 

Janina i Jan Jurczakowie

Anna i Bronisław Klamutowie 

Zofia i Józef Knapowie

Izabela i Jan Lorensowie

Janina Michalska 

Ewa i Stanisław Niziołkowie

Janina i Józef Parylakowie

Kazimiera i Józef Pileccy

Teresa i Władysław Uliaszowie

Janina i Kazimierz  
Wdowiarzowie 

Maria i Józef Wilkowie

Wanda i Eugeniusz Zajdlowie

Marianna i Stanisław Zywarowie

ZŁOCI JUBILACI W 2014 ROKU
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Do tej wspaniałej chwili przygotowy-
waliśmy się przez kilka ostatnich mie-
sięcy. We wtorkowe, słoneczne popo-
łudnie zebraliśmy się na mszy świętej, 
podczas której ksiądz proboszcz po-
święcił sztandar. Następnie przema-
szerowaliśmy do szkoły, gdzie nastąpił 
dalszy ciąg uroczystości.

W części oficjalnej dyrektor szko-
ły Małgorzata Borowska przybliżyła 
wszystkim zebranym uczniom, rodzi-
com i zaproszonym gościom sylwetkę 
patrona, a następnie przewodniczący 
Rady Gminy Wiktor Skwara odczytał 
akt nadania szkole imienia. Była to jed-
na z najbardziej wzruszających chwil 
podczas całej ceremonii. Następnie 
poczet sztandarowy uczniów zapre-
zentował poświęcony sztandar, zaś wójt 
Gminy Miejsce Piastowe Marek Klara 
dokonał odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej, którą poświęcił ksiądz proboszcz. 
Dopełnieniem tej części uroczystości 
było ślubowanie uczniów.

W kolejnym punkcie programu 
zgromadzeni goście zostali zabrani na 
wycieczkę w czasie na dwór Kazimie-
rza Wielkiego. Stało się tak za sprawą 
uczniów szkoły, którzy brawurowo 

wcielili się w role średniowiecznych 
bohaterów. Nie zabrakło więc na sce-
nie pazia, rycerza, mieszczanina, Żyda, 
dam dworu, a nade wszystko samego 
króla Kazimierza. Dzięki bardzo prze-
konującej grze aktorskiej i przepięknym 
kostiumom, powróciliśmy oczyma wy-
obraźni do chwili, kiedy to Kazimierz 
Wielki, jak głosi legenda, nadał nazwę 
naszej miejscowości. Podczas przed-
stawienia młodzi aktorzy przybliżyli 
zebranym także inne zasługi króla, 
podkreślając na każdym kroku, że na-
sza szkoła nie mogłaby mieć innego 
patrona, jak Kazimierz Wielki.

Sto nowych miast wybudował/ dwu-
krotnie państwo powiększył,/nad wszyst-
ko pokój miłował/ Kazimierz z królów 
największy – słowa piosenki jeszcze 
długo brzmiały w uszach wszystkich 
widzów. Dopełnieniem części arty-
stycznej był występ zespołu Mali Ro-
gowice, który podbił serca zebranych. 

W tym wyjątkowym dniu swoją 
obecnością zaszczycili nas m. in. przed-
stawiciele Urzędu Gminy w Miejscu 
Piastowym, Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty, 
a także przedstawiciel Stowarzyszenia 

Kazimierza Wielkiego w Kowalu – mie-
ście, w którym urodził się nasz patron. 
Szczególnie cieszy to, że na uroczystość 
przybyli również licznie mieszkańcy 
Rogów, rodzice uczniów, emerytowani 
pracownicy szkoły, a także goście z za-
przyjaźnionego Osikova na Słowacji. 

Z racji tego, że uroczystość nadania 
imienia szkole zbiegła się z Dniem 
Edukacji Narodowej, wybrani nauczy-
ciele ze szkoły otrzymali z rąk wójta 
i pani dyrektor wyróżnienia za swoją 
pracę i trud włożony w edukację mło-
dego pokolenia. Nagrodę wójta Gmi-
ny Miejsce Piastowe odebrały: Jolanta 
Wilk i Agnieszka Knap. Natomiast na-
grody dyrektora szkoły powędrowały 
do: Anny Kilar, Elżbiety Kluk, Marii 
Ganczarskiej, Doroty Muroń, Joanny 
Sokół i Elwiry Krówki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy, zaś uczniom, nauczycie-
lom i wszystkim pracownikom Szkoły 
Podstawowej imienia Kazimiera Wiel-
kiego w Rogach życzymy, aby ich wiel-
ki patron był dla nich ideałem dobrego, 
prawego człowieka na miarę XXI wieku.

Agnieszka Knap
fot. Izabela Półchłopek

Król Polski
Kazimierz Wielki
patronem szkoły w Rogach

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego 
w Rogach – to brzmi dumnie i podniośle. 
W takich właśnie nastrojach we wtorek,  
14 października, odbyła się ceremonia 

nadania szkole imienia Kazimierza Wielkiego 
oraz poświęcenia sztandaru.





Wydarzenia/Kultura

7 listopada w Biurze Wystaw Artystycz-
nych w Krośnie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej Stani-
sławowi Kuci. Wystawa jest czynna do 
14 listopada br.

Stanisław Kucia określił swoją twór-
czość w słowach: „Uprawia plastykę bez 
celebrowania profesjonalnych dogma-
tów – podziałów na obowiązujące dys-
cypliny, bez oglądania się na panującą 
modę – niejako chałupniczo. Hołduje 
naturalizmowi, czy też temu, czym jest 
naturalizm w jego rozumieniu. Gdzie 
środki plastycznego wyrazu – wspólne 
różnym dyscyplinom sztuki – muszą się 
uzupełniać”.

Artysta zajmował się malarstwem 
sztalugowym, rysunkiem, rzeźbą, gra-
fiką użytkową i malarstwem na szkle. 

Urodził się w 1937 roku we Wrocance. 
Od 1944 roku uczył się w szkole podsta-
wowej. Był absolwentem Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
Ukończy studia na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wspominał wspaniałych nauczycie-
li – S. Trybus, A. Zawadę, S. Tobiasza, 
W. Śliwińskiego, I. Krautforsta. Dyplom 
zdobył w pracowni prof. Emila Krchy. Był 
laureatem wielu nagród i wyróżnień na 
środowiskowych przeglądach rzeszow-
skiego Okręgu ZPAP i Grupy „Ziemia”. 
W 1968 r. miał indywidualną wystawę 
malarstwa w  Rzeszowie. Brał udział 
w licznych wystawach zbiorowych okrę-
gowych i krajowych m.in. w „Jesiennych 
Konfrontacjach”, na których otrzymał 
wyróżnienie (1969) i II Nagrodę (1972). 

Stanisław Kucia  
– artysta z Wrocanki
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Wydarzenia/Kultura

Był nauczycielem w PLSP w Jarosławiu 
(1962-1967) a także w PLSP w Rzeszowie 
(od 1974). W latach 1971-1973 pełnił 
funkcję kierownika BWA w Rzeszowie. 
Popularny jako autor niewielkich obraz-
ków na szkle i drewnie (tzw. „Stolnicz-
ki nocne”), które prezentował na kilku 
wystawach indywidualnych. Jego prace 
znajduja się w zbiorach i kolekcjach pry-
watnych. Zmarł w 1991 roku w Rzeszo-
wie. Został pochowany na cmentarzu we 
Wrocance.

Pisał o sobie: „Moja twórczość jest pra-
cą nocną lub pracą niedzielną. Relaksem 
– przeważnie pełnym trudu. Zastępuje 
kontakty towarzyskie, kłótnie, bezowoc-
ne dyskusje. To, co staram się tworzyć, 
wyrasta z konieczności wyrażenia wła-
snych poglądów, choć może również 
sprawiać wrażenie oszukiwania siebie. 
Czegoś, co moglibyśmy nazwać potrzebą 
nieustannego zabijania własnego życio-
rysu. Natomiast w stosunku do innych 
osób pragnąłbym, ażeby mój wysiłek 
można było odczytać jako podziękowa-
nie Ludziom Dobrej Woli. Podstawową 
moją inspiracją jest być czynnym, zaan-
gażowanym, kochać lub nienawidzić, ni-
gdy bierny stosunek do problemu. Dlate-
go też nie mogę się podpisać pod stylem 
czy manierą – zbyt kompetentne słowa. 
Tym samym treść (nie tytuł) jest znale-
zieniem najlepszych środków wyrazu”.

Jego obrazy rozpoznawalne są na pierw-
szy rzut oka, bo tak samo, jak w życiu, tak 
samo w swoich płótnach nie umiał niczego 
udawać. Malował właściwie jeden temat: 
podkarpacki pejzaż przetransportowany 
przez własną wyobraźnię, zaludniony 
rzeźbami z wiejskich kapliczek i kościołów, 
postaciami ludzi i świętych przeniesionych 
z ludowego malarstwa na szkle. Nawet akt 
zatytułował kiedyś „Ziemia”, bo w jego 
wyobraźni popularny temat malarski stał 
się motywem matki-ziemi. Stworzył wła-
sną sztukę, której nie da się naśladować 
lub powielić ( Antoni Adamski „Odszedł 
Stanisław Kucia”, Nowiny, 1991, nr. 69).

Nie sposób, nawet w  przybliżeniu, 
określić ilości prac rzeźbiarskich Sta-
nisława Kuci – część została sprzedana 
podczas wystaw w Rzeszowie, część znaj-
duje się w prywatnych zbiorach, a wiele 
uległo zniszczeniu. Jego malarstwo na 
szkle określane jest jako „szybki”, „kućki” 
lub „kucianki”, to ponad 200 prac różnej 
wielkości, nawet miniaturek 8-10 cm.

„Stolniczki nocne” to „wypalanki”, któ-
re z czasem ustępują miejsca stolniczkom 
malowanym. Sam artysta napisał o nich: 

„Ja lubię te duperelki, chociaż nie wie-
szam ich na ścianach we własnym domu. 
Podobnie zresztą, jak nie upiększam ścian 
świątkami. Istnienie owych duperelków 
nie przeszkadza mi. Wprost przeciwnie, 
pozwala myśleć i malować”.

Obok obrazów Kuci trudno jest (...) 
przejść obojętnie. Są żywe, może nawet 
brutalne, atakują ostrymi zestawieniami 
kolorów, posiadają prowokujące tytuły. 
Kpią z  naszych przyzwyczajeń, nawet 
wtedy, gdy posiadamy własny, wytworzo-
ny przez siebie schemat „dobrego, nowo-
czesnego malarstwa (A. Adamski, „Ma-
larstwo Kuci”, Nowiny 1991, nr 69, s. 2).

Małgorzata Baran
Więcej prac artysty można zobaczyć 

na stronie internetowej  
parafii we Wrocacne  

www.wrocanka.mojaparafia.org

Być sobą  

– pozostać wiernym sobie
Fragmenty rozmowy Edmunda  

Gajewskiego ze Stanisławem Kucią

Podobno artystą też się bywa?
– Istotnie. Artystą bywam tylko w cza-

sie, kiedy maluję, rzeźbię lub projektuję. 
Poza pracą, jestem tylko człowiekiem 
i – jak każdy – skazanym na ludzkie 
ułomności i słabości. Człowiek jest wie-
lokierunkowy i niezdolny do bezgranicz-
nego oddania i jednoznaczności w uczu-
ciach. Dlatego najwyższą wartością nie 
jest sam człowiek, ale jego praca.
Czy twoja twórczość jest wynikiem na-
stroju chwili?

– Ja nie tworzę, po prostu wykonuję 
obraz czy rzeźbę i na to trzeba całych lat, 
choćby cały proces powstawania trwał 
tylko godziny.
Wszystkie twoje prace: malarstwo, 
rzeźby, ceramika, mają specyficzny 
klimat (…). W rzeźbach przeważa na-
strój cierpienia. Wiele z tych cierpią-
cych świątków ma rysy twojej twarzy 
i postaci, są jak gdyby odbiciem twojej 
psychiki. Czy uważasz się za realistę?

– Wizja jest zawsze silniejsza od rze-
czywistości. Jeśli rzeczywistość w ogóle 
istnieje dla artysty. Artysta wybiera z rze-
czywistości to, co jest potrzebne, aby wi-
zja uzyskała pełną wyrazistość. Spróbuj 
odwrócić parzenicę, a może dostrzeżesz 
w niej urok polskiego pejzażu, szachow-

nicę drobnych poletek. Wychowałem się 
w innym środowisku i w innym trzeba mi 
żyć. Urodziłem się we Wrocance k. Bóbr-
ki. A więc na wsi, choć mój ojciec był 
robotnikiem naftowym. W tej wsi już 
się teraz nie mieszczę, a miasto jest dla 
mnie koszmarem, w którym czuję się za-
gubiony. Wszystko, co wtedy przeżyłem 
na wsi, weszło we mnie, w moją pracę 
artystyczną.
Nie sądzę, aby twoje rozterki i niepoko-
je były wynikiem nieumiejętności przy-
stosowania się w nowym środowisku. 
Rzecz w tym, że ty świadomie, przede 
wszystkim jako człowiek, przyjąłeś taką 
postawę. Czy nie masz czasem zbyt ła-
godnego serca, a rogatej duszy?

– Człowiek musi być sobą i pozostać 
sobie wiernym. Nawet, gdy się to innym 
nie podoba i to miałoby decydować o ży-
ciowej szansie.

(…)
Nigdy nie podpisujesz swoich prac, 
dlaczego?

– Sam powiedziałeś, że jest w nich spe-
cyficzny klimat. A więc wszyscy wiedzą, 
że to jest Kucia.
Ale człowiek nie żyje wiecznie.

– Niech się o to martwią potomni.
Jesteś pedagogiem, a więc uczysz 
w szkole.

– Ja nie uczę, ja radzę i chcę nauczyć. 
Zbyt jednak często szkoły zabiegają tylko 
o efekt na dziś, tracąc z pola widzenia ju-
tro, które dla młodych jest sprawą całego 
życia. Zbyt dużo jest tych, którzy chcą 
oświecać. Zbyt mało pragnących oświe-
cenia. (…)

Rozmowa została opublikowana 
w „Nowinach”, 1982 rok, nr 103
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Historia

Nowy krzyż na ul. Dworskiej w Targowiskach

14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. dziekan Tadeusz Dudzik poświęcił krzyż 
na górce powyżej kościoła parafialnego w Targowiskach. To kolejny już krzyż w tym miejscu.

Na starych mapach Targowisk, na 
północ od kościoła św. Małgorzaty, na 
niewielkim wzniesieniu, prawie zawsze 

można wypatrzyć sygnaturkę oznacza-
jącą wolnostojący krzyż. Kartografowie, 
szczególnie ci pracujący na rzecz woj-

ska, zawsze nanosili na mapę punkty 
charakterystyczne, z daleka widoczne, 
takie według których łatwo jest się 
orientować. Dla Targowisk jednym z ta-
kich punktów był właśnie nasz krzyż.

Gdy Austria zajęła tutejszą okolicę po 
pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r., 
w teren ruszyli także geografowie. Przy-
gotowanie nowoczesnych map całego 
kraju zajęło sporo czasu. Całe pierwsze 
zdjęcie wojskowe kraju Habsburgów 
– w tym Galicji – zostało zakończone 
w 1787 r. Z tego czasu pochodzi pierw-
sza szczegółowa mapa Targowisk, któ-
ra potwierdza istnienie krzyża w tym 
miejscu. Tak więc tradycja stawiania na 
naszej górce krzyży sięga co najmniej 
połowy XVIII wieku, a być może jest 
starsza. Po co je stawiano? Był to wy-
raz wiary i przywiązania do Kościoła 
naszych przodków. Akurat ten krzyż, 
który zwano dworskim, stał w połowie 
drogi między dworem a kościołem. 
Właśnie jego mijali wszyscy, którzy 
podążali do i z Targowisk (nie było 
przecież jeszcze ul. Dębowej). To on 
obwieszczał przez lata mieszkańcom 
Łężan, którzy tą drogą szli na niedziel-
ne nabożeństwa do Targowisk, że są już 
prawie u celu. To on oswajał okolicę – 
tu się kończyła wieś, teren bezpieczny, 
za nim zaczynały się tereny obce.

Zazwyczaj na granicach wsi czy roz-
stajach dróg stawiano krzyże okazałe. 
Były to krzyże dębowe, bo drewno to 
jest uznawane za najtwardsze spośród 
rodzimych gatunków. Wyciosany krzyż 
stawiany był w ziemi i najczęstszą przy-
czyną, dla której następowała jego wy-
miana, było zgnicie dolnej części, tej 
zakopywanej w ziemi. W kronice pa-
rafialnej pod datą 25 kwietnia 1893 r. 
proboszcz ks. Mateusz Sos zapisał, że 
dokonał poświęcenia nowego krzyża, 
gdyż stary zostało obalony przez burzę. 
Krzyż z 1893 r. stał niecałe 50 lat. Wy-
mieniono go w 1941 r. Dlaczego? – nie 
zapisano w dostępnych źródłach. Datę 
ostatniej wymiany wyryto u podstawy 
krzyża, a także na jednym z kamieni, 
które przytrzymywały krzyż w pozy-
cji pionowej. Czas II wojny światowej 
z pewnością spowodował, że uroczysto-
ści jego poświęcenia nie nadano należ-
nego charakteru.Stary krzyż, po odrestaurowaniu stanie przy zagrodzie etnograficznej w Rogach
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Historia

Krzyż wojenny przetrwał ponad 70 lat 
– do września 2014 r. Pomysł ufundo-
wania nowego krzyża rodził się wśród 
mieszkańców ul. Dworskiej prawie dwa 
lata. 14 września br. stał się faktem.

Dziś stoi dumnie na jednym z najwyż-
szych zamieszkałych punktów w Targo-
wiskach. Stoi w otoczeniu lipy i dwóch 
kasztanowców, które za sprawą pojawia-
jących się jesienią kasztanów przyciąga-
ją licznie dzieci z całej okolicy.

Jest wysoki na 5,5 m, szeroki u pod-
stawy na 30 cm. Z pewnością nie był-
by tak okazały, gdyby nie pomoc kilku 
osób i instytucji. Po pierwsze podzięko-
wania należą się nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Dukla, Tadeuszowi Mędrkowi, 
za przekazanie drewna. I to nie byle 
jakiego! Krzyż został wykonany z dębu 
pochodzącego z lasu targowiskiego. 
Przez lata rósł na naszej ziemi. Sporą 
pomocą przy realizacji zadania służyły 
też: Towarzystwo Przyjaciół Targowisk 
i Gmina Miejsce Piastowe, która jest 
właścicielem terenu (a więc i krzyża).

Najpierw chcieliśmy zlecić wykonanie 
nowego krzyża jednemu z miejscowych 
stolarzy. Ale chcieli go zrobić ad maio-

rem Dei gloriam [z łac: Na większą chwałę 
bożą – przy. red.] sąsiedzi - Leszek Skwa-
ra i Kazimierz Klimkiewicz. Przez to stał 
się bardziej „nasz”. Koronę cierniową 
i monogram IHS wykonał mieszkaniec 
Łężan – Stanisław Kołodziejczyk. Sporo 
trudu włożyli też: Rafał Klimkiewicz, 
Ryszard Mazurek, Kazimierz Kandefer, 
Krystyna Klimkiewicz, Sławomir i Mał-
gorzata Koziołowie, Agata Mazurek, 
Marek Klara, a także Aleksander Mer-
cik z pracownikami gminnego warszta-
tu remontowo-budowlanego. Dni przed 
poświęceniem były pełne obaw, czy ze 
wszystkim zdążymy na czas, czy pogoda 
dopisze, czy nowy krzyż będzie się podo-
bał, czy… Pytań było co nie miara. Ale 
chyba wszystko wypadło dobrze.

Jeszcze dzień wcześniej wszystkie 
napisy zostały umieszczone na krzyżu, 
kamienie ułożone, wstążki rozwinięte. 
Cała ulica chodziła doglądać, czy aby 
równo i ładnie. W niedzielny poranek 
przyjechały kwiaty, zapłonęły dwa zni-
cze i cała ulica – jak jeden mąż – poszła 
na sumę.

Mszę świętą odprawił dziekan miej-
stecki, ks. Tadeusz Dudzik. Obecny był 

też ks.wikariusz Dariusz Wojnar. Potem, 
w procesji, cała parafia tłumnie udała się 
na naszą górkę, gdzie proboszcz doko-
nał poświęcenia krzyża.

Zostały też przygotowane zaproszenia 
na spotkanie sąsiedzkie mieszkańców 
ul. Dworskiej. Nad wyborem miejsca 
przez pewien czas trwały dyskusje. Mia-
ła być to najpierw impreza ogrodowa, 
potem obiad, stanęło na tym, że miejsca 
użyczył nam w parku dworskim nasz są-
siad, prof. Kazimierz Obodyński (choć 
sam mieszka przy ul. Armii Krajowej). 
Spotkanie sąsiedzkie było pierwszym, 
ale mamy nadzieję, że nie ostatnim. Sta-
wili się prawie wszyscy, niezależnie od 
wieku. Wszystkim dopisywały humory. 
Każdy coś przyniósł – sałatkę, ciasto, do-
mowe ogórki. Na stole stanęły georginie 
z wójtowego ogródka. Wszyscy zgodnie 
orzekli, że bezkonkurencyjna była kar-
kówka od państwa Klimkiewiczów.

Postanowiliśmy, że w przyszłym roku 
zapalimy ognisko sobótkowe na naszej 
górce, bo dawniej zawsze palili, a te-
raz… Życie pokazało, że jak się chce, 
to wszystko można. Duch w narodzie 
nie ginie!

Marek Klara
fot. IP

Mapa Targowisk z końca XVIII w. z zaznaczonym krzyżem Nowy krzyż na górce przy ul. Dworskiej
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Tatarówka w Głowience
W Głowience, podobnie jak w innych miejscowościach, istnieją różne, niekiedy 
nieco dziwne, nazwy dzielnic czy przysiółków. Są Tłoki, Osobnicę, Hejnarówkę, 

jest także Tatarówka. 

Po lewej stronie od ulicy Pogórze, 
na skarpie, rozciąga się szereg domów 
i właśnie ta okolica zwana jest Tata-
rówką. Zamieszkiwana była i jest rów-
nież obecnie – głównie przez Zajdlów. 
By osoby te jakoś rozróżniać, nadawa-
no im przydomki, mamy więc Zajdla 
„od wody”, „Walkową”, „Michałka”, 
„Kowolczynę”, „Zgórczoka”, „Walusia”, 
„Siunię”, czy wreszcie „Perłowego”. 

Dzisiaj trudno określić skąd wzięła 
się nazwa Tatrówka. Wspomnienia 
o. Anzelma Kubita, jak również mo-
nografia Głowienki nic na ten temat 
nie wspominają. 

Pamiętam z lat szkolnych, jak sami 
między sobą dokonywaliśmy podziału 
na tych z dołu i góry oraz z Tatarówki. 
Nazywaliśmy ich Tatary i z tego po-
wodu po lekcjach, poza szkołą, często 
dochodziło między nami do bijatyk. Ci 
z Tatarówki byli znacznie więksi i sil-
niejsi, dlatego też byliśmy skazani na 
ciągłe porażki. Po przegranej bitwie, 
gonili nas aż do kuźni Korca. Z Tata-
rówką związane są również tragiczne 
wydarzenia II wojny światowej i oku-
pacji.

Pod koniec września 1939 roku 
Niemcy, zajmując zachodnie tereny 
Polski, swoje rządy rozpoczęli od maso-
wych wysiedleń ludności polskiego po-
chodzenia. Wśród przesiedleńców był 

też mój wujek Józef Guzik. Przed wojną 
zdobył zawód nauczyciela i w poszu-
kiwaniu pracy wyjechał do Poznania, 
gdzie zatrudniony został jako nauczy-
ciel w szkole podstawowej w Śremie. 
Został wysiedlony wraz z żoną i mło-
docianym synem Jurkiem. Transpor-
tem kolejowym przyjechał do stacji 
Krosno, a potem na piechotę z małym 
bagażem dotarł do Głowienki, do domu 
rodzinnego na Górze. W niedługim 
czasie od przyjazdu, został zatrudniony 
przez władze niemieckie jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej we Wrocan-
ce, gdzie zamieszkał w małym pokoju 
na piętrze szkoły. Zmarł w 1942 roku 
i pochowany został na cmentarzu we 
Wrocance.

Wśród przesiedleńców z poznań-
skiego znalazł się również Konstanty 
Poszwa, dotarł do Głowienki i zatrzy-
mał się na Tatarówce w domu nr 123 
u Zygmunta Zajdla „od Michałka”, miał 
ze sobą trochę pieniędzy, które pozwa-
lały mu na skromne życie.

Był to czas kiedy Niemcy przeszu-
kiwali domy w celu wyłapania ukry-
wających się złodziei, kombinatorów 
oraz pospolitych przestępców. Z ta-
kich właśnie osób Konstanty Poszwa 
stworzył małą grupę zbrojną, podszy-
wającą się pod szyld Armii Krajowej. 
Była to pseudopartyzantka, która nie 

miała nic wspólnego z AK. Konstan-
ty Poszwa mianował się jej dowódcą, 
przyjmując pseudonim „Kostek”. Gru-
pa była dobrze uzbrojona w różnoraką 
broń: polskie karabiny, pistolety oraz 
zdobyczne niemieckie bagnety. Byli 
groźną grupą, mieszkali w domach na 
Górze, koło młyna i Osobnicy. Ludzie 
ze wsi musieli ich żywić pomimo tego, 
że sami zbyt wiele nie posiadali. „Ko-
stek” był bezwzględny w zdobywaniu 
prowiantu dla swojego oddziału, groź-
bą i szantażem wymuszał od ludzi 
żywność. Mieszkańcy żyli w ciągłym 
strachu: z jednej strony banda „Kostka”, 
z drugiej Niemcy.Taka gehenna trwała 
do końca okupacji.

Działania grupy „Kostka” nie mogły 
ujść uwadze dowódcy inspektoratu AK 
w Krośnie, były one bacznie i dyskretnie 
obserwowane przez jego kurierów. Do-
wództwo AK nie mogło pozwolić sobie 
na niekontrolowane i samodzielne dzia-
łanie grupy Poszwy, która pod pozorem 
walki z Niemcami tak naprawdę zajmo-
wała się plądrowaniem wsi i grabieżami. 
By nieco ukrócić zapędy „Kostka” i tym 
samym mieć kontrolę nad jego poczy-
naniami, postawiono mu ultimatum: 
będzie działał pod rozkazami legalne-
go dowództwa władz podziemnych albo 
musi rozwiązać swoją grupę i opuścić 
zajmowany przez siebie teren. Przypar-

Józef Machnik wskazuje drugie miejsce pobytu 
„Kostka” w Głowience
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ty do muru, pozbawiony jakichkolwiek 
możliwości manewru „Kostek” zgodził 
się na przejście wraz ze swoim oddzia-
łem pod rozkazy AK, przyjmując pseu-
donim „Czarny Jur”. Działając w struktu-
rach AK, Konstanty Poszwa brał udział 
w kilku akcjach zbrojnych, m.in. w akcji 
dowodzonej przez „Motora”, czy też akcji 
pod kryptonimem „Most na Lubatówce 
w Miejscu Piastowym” (o akcjach tych 
pisaliśmy w artykułach „Armia Krajo-
wa i jej żołnierze” w „Piastunie” nr 2 
(13)/2008 i nr 3 (14)/2008 – przyp. red). 

Pomimo zalegalizowania działalno-
ści, „Kostek” po cichu nadal prowadził 
swoją „prywatną” wojnę, dbając głównie 
o własne interesy. 

Pod koniec sierpnia 1944 roku na 
Hejnarówce Niemcy ustawili trzy duże 
moździerze, kwaterując tam też całą 
ich obsługę. Niedaleko od nich, bo za-
ledwie około pół kilometra, koło mły-
na i Osobnicy kwaterował „Kostek” ze 
swoimi ludźmi. 

Niemcy nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że w pobliżu są partyzanci. Na-
tomiast „Kostek” o Niemcach wiedział 
wszystko, ale w obawie o życie swoje 
i ludzi zmienił miejsce zakwaterowania, 
przenosząc się do starego drewnianego 
domu Stanisława Nowaka. 

Pewnego wrześniowego dnia przez 
Hejnarówkę przechodziły dwie młode 
kobiety, chciały dostać się do Wrocan-
ki do rodziny po zapas żywności, bo 
w Krośnie, gdzie mieszkały, nie było 

co jeść. Niemcy sprawdzili przepust-
ki i puścili je wolno. Doszły w pobliże 
młyna i tu zostały zatrzymane przez lu-
dzi z bandy „Kostka”. Po sprawdzeniu 
kenkart i przepustek, „Kostek” doszedł 
do wniosku, że kobiety są szpiegami 
niemieckimi i postanowił je zatrzymać. 

Na nic zdały się tłumaczenia, że idą 
tylko po żywność i zaraz będą wracać 
z powrotem do Krosna. Zamknęli je 
w stodole u Stanisława Zajdla, gdzie 
pilnował ich uzbrojony wartownik. 
„Kostek” bał się o swoją skórę i o los 
mieszkańców Góry i Osobnicy, którzy 
przecież przez cztery lata dawali im 
schronienie i żywili, dlatego też nakazał 
swoim ludziom, by po cichu zlikwido-
wali kobiety. Wyprowadzili je nad brzeg 
Lubatówki i w odległości około 150 me-
trów od jazu, przy skarpie, dokonali eg-
zekucji. Nie użyli broni palnej z obawy 
przed Niemcami, którzy stacjonowali 
w bliskiej odległości i mogliby usłyszeć 
odgłos wystrzałów. W pośpiechu za-
kopali zwłoki w naprędce wykopanym 
płytkim grobie. Po wyzwoleniu rodzi-
ny zamordowanych kobiet kilkakrotnie 
przychodziły do wsi w poszukiwaniu 
zaginionych. Rozpytywali ludzi o los 
swoich krewnych, panowała jednak, za-
pewne w obawie o własne życie, ogólna 
zmowa milczenia. 

Konstanty Poszwa – „Kostek” – znany 
również jako „Czarny Jur”, jeszcze kilka 
miesięcy po wyzwoleniu był widywany 
na terenie Głowienki, przez nikogo nie 

nękany, wyjechał z powrotem w po-
znańskie i ślad po nim zaginął. Ponoć 
kilka lat po wojnie był widziany przez 
jednego z mieszkańców Głowienki 
w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu, 
gdzie rzekomo pracował.

Józef Machnik 
fot. IP

Na podstawie relacji jednych 
z najstarszych mieszkańców 
Głowienki Eleonory Zajdel  

i Jana Krygowskiego

Dom (po remoncie), w którym po przyjeździe z poznańskiego zamieszkał Konstanty Poszwa

Tatarówka dzisiaj

W pobliżu młyna ludzie „Kostka” zatrzymali 
niewinne kobiety
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„Pomiędzy złem a złem”
Staraniem Gminy Miejsce Piastowe oraz rady sołeckiej wsi Głowienka wydane zostały wspomnienia Stanisława 
Franciszka Czekaja, żołnierza AK pochodzącego z Głowienki. Materiały opracował i zredagował Czesław Nowak. 

„Niektóre fakty i wydarzenia zawarte 
we wspomnieniach Stanisława Czekaja 
były znane mieszkańcom naszego re-
gionu. Jednak ich ocena nie zawsze była 
obiektywna. Również w publikacjach 
dotyczących losów Czekaja i jego rodzi-
ny znalazło się wiele nieścisłości (…). 
Dlatego opublikowane wspomnienia 
będą dobrą okazją do skorygowania błę-
dów i poszerzenia tej tematyki. Wspo-
mnienia Stanisława Czekaja pozwoliły 
także przypomnieć osoby wywodzące się 
z Głowienki, m.in.: Annę Czekaj, Hie-
ronima Guzika, Zofię Kubit-Holeczek, 
Antoniego Patlę, Józefa Warunka” – pi-
sze we wstępie wójt gminy Marek Klara. 

Historyk Czesław Nowak, redaktor 
książki, także zwraca uwagę, że publi-
kacja będzie dobrą okazją do porów-
nania legendy – żołnierza konspiracji 
antyniemieckiej i antykomunistycznej 
– z autentycznym przekazem wydarzeń. 

Stanisław Czekaj wspomina lata dzie-
cięce, szkolne, pierwsze lata wojny i póź-
niejszą walkę zarówno z Niemcami, jak 
i funkcjonariuszami UB. Opisuje także, 
jak przedostał się z komunistycznej Pol-
ski do amerykańskiej strefy okupacyjnej 
w Niemczech i o swoim późniejszym ży-
ciu, do momentu, kiedy założył rodzinę 
i osiedlił się w Anglii. 

Inspiracją do wydania wspomnień 
Stanisława Czekaja był artykuł Eweliny 
Tomasik i Piotra Płatka, który ukazał 
się w gazecie polonijnej „Goniec Polski” 

w 2007 roku. – Pamiętam, jak ten tekst 
do redakcji przyniósł nasz stały współ-
pracownik „Piastuna” Józef Machnik 
podekscytowany tym odkryciem  – mówi 
Janusz Węgrzyn, dyrektor GOK w Miej-
scu Piastowym. Za zgodą autorów tekst 
z londyńskiej gazety opublikowaliśmy 
w „Piastunie” (nr 12 z 2008 r.) 

IP
Poniżej kilka fragmentów z książki (za-
chowano oryginalną pisowanię). 

Kiedy byłem z wizytą u mojego dalekiego 
kuzyna Jana Markiewicza, podarował mi 
on parę gołębi. Nie byłam usatysfakcjono-
wany parą, więc dokupiłem więcej gołębi 
i w krótkim czasie miałam około dwudzie-
stu ptaków. Zanim wyszedłem do szkoły, 
obserwowałem jak latają, przez co czasa-
mi się spóźniałem. Wciąż zaniedbywałem 
swoje lekcje przez gołębie, więc pewnego 
dnia moja matka, powiedziała: „Jak nie 
będziesz chodził do szkoły na czas, kiedy 
wrócisz twoich ptaków już nie będzie”. 
I znowu się spóźniłem… W drodze ze 
szkoły spojrzałem na deskę do krojenia, 
i ku mojemu przerażeniu, znajdowały się 
tam pióra, tam gdzie odcięto im głowy…
Już nigdy więcej nie hodowałem gołębi (s. 
37-38 – „Obsesja na punkcie gołębi”).

Mieliśmy trochę kolaborantów i informa-
torów Gestapo. Jednym z nich był mój ko-
lega szkolny Popowicz, którego ojciec był 
przedwojennym policjantem i pozostał 

w policji kiedy przyszli Niemcy. Jedna 
z naszych jednostek wykonała egzekucję 
na Popowiczu, po tym jak odkryto, że był 
informatorem Gestapo. Przypuszczam, że 
jego ojciec został później także zlikwido-
wany (s. 69-70 – „Zaczęły się aresztowa-
nia na większą skalę”).

Zdecydowałem się zaryzykować napisa-
nie listu do Głowienki, który wysłałem do 
mojego sąsiada Dygutowicza i podpisałem 
się przybranym nazwiskiem. Opisywałem 
w przybliżony sposób rzeczy, z których mo-
gliby odgadnąć, że to ja piszę. Podpisałem 
się Jabłoński – tak miał na nazwisko mój 
nauczyciel matematyki – profesor Jabłoń-
ski. List ten spowodował ogromną radość 
i oczekiwanie, jednak wciąż nie byli pewni, 
czy to na pewno ja. Moja matka myślała, 
że prawdopodobnie żyję, ponieważ Urząd 
Bezpieczeństwa ścigał mnie, tak samo jak 
rosyjskie NKWD i nadal mnie szukając, 
często wpadali do domu matki. Pod na-
szym domem znaleźli betonowe rury, ale 
były puste. Przychodzili z wizytami do 
mojej matki z przerwami przez cztery 
lata. Większość listów była cenzurowana. 
Kiedy matka pisała mi o tym używałam 
słów: „goście znów mnie odwiedzili”. Na-
tomiast gdy wspominała o aresztowaniach 
(a było ich mnóstwo) pisała, że pojechali 
„w podróż” albo „na wycieczkę” na wie-
le lat, a z kolei Syberię opisywała jako 
„wschodzące słońce” (s. 175 – „Już czas 
wysłać wiadomość do domu”).
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O przeprawie z Mikołajową krową, próbie wysadzenia mostu 
na Lubatówce, nocnej grze w karty i demoralizujących łaźniach 

w stodole sąsiada Alojzego, czyli piąty fragment wspomnień 
Józefa Rajsa „Lata wojny 1939-1945 w Miejscu Piastowym 

i okolicy”. 

Kilka tygodni wcześniej przed opisa-
nymi wydarzeniami byliśmy z ojcem 
w nieistniejącej już miejscowości Sme-
reczne [gm. Dukla, po drugiej wojnie 
światowej wieś całkowicie została wy-
siedlona w ramach akcji „Wisła”, w la-
tach 1977-1981 nazywała się Świerkowa 
– przyp. red.]. Ojciec miał tu swojego 
znajomego Rusina, Mikołaja, który czę-
sto u nas bywał, szczególnie latem, i no-
cował u nas przed większymi targami 
w Krośnie. Kiedy linia frontu zaczęła się 
zbliżać do Karpat, ów Mikołaj, bojąc się 
o swoją krowę żywicielkę, przyprowa-
dził ją do nas na przechowanie, aby tu 
przetrwała wojenną zawieruchę. Kiedy 
cofające się wojska niemieckie zaczęły 
na własną rękę rabować ludziom bydło, 
ojciec – mając kilka swoich krów i bojąc 
się rabunku – postanowił Mikołajową 
krowę odprowadzić. Uznał, że wśród la-
sów i z dala od głównego traktu krowa 
będzie bezpieczniejsza. Któregoś ranka 
obudził mnie wcześnie rano i po śniada-
niu wyruszyliśmy z Mikołajową krową. 
Przedsięwzięcie było niebezpieczne, bo 
pierwszy lepszy patrol niemiecki mógł 
ją nam odebrać. Więc kluczyliśmy z nią, 
na ile to było możliwe, omijając Niem-
ców. Co jakiś czas ojciec w krzakach 
pozostawał z krową, a mnie wysyłał 
przodem, ażebym sprawdził, czy dro-
ga jest bezpieczna. Pierwszy raz byłem 
zwiadowcą. Szczęśliwie dotarliśmy 
z krową do celu naszej podróży. Przed 
wyruszeniem w powrotną drogę zostali-
śmy ugoszczeni i niebawem opuściliśmy 
Smereczne. Któregoś dnia po przejściu 
frontu Mikołaj przyszedł do nas. Opo-
wiadał, że w jego wiosce po zakończeniu 
działań wojennych pozostały trzy domy 
nadające się do zamieszkania, w tym 
jego dom oraz stajnia. Podczas mroź-
niej zimy w stajni zamontował żelazny 
piecyk, by ogrzewać nim zwierzęta. 
W nocy, kiedy wszyscy spali, w stajni 
wybuchł pożar. Uciekli z domu z tym, 
co mieli na sobie, a cała reszta spłonę-
ła. Zimę przetrwali, mieszkając w są-
siadów. 

Podczas akcji „Wisła” górskie wioski 
w większości opustoszały, a ich miesz-
kańców wywieziono przymusowo na 
ziemie zachodnie i północne. Mikołaj 
wyjechał gdzieś w olsztyńskie i ślad po 
nim zaginął.

Most ocalał 
Most na rzece Lubatówce w Miejscu 
Piastowym uznany został przez wła-
dze niemieckie za obiekt strategiczny, 
dlatego też, widząc zbliżającą się ofen-
sywę wojsk radzieckich, przygotowali 
go do wysadzenia w powietrze. Był to 
most kamienny, już bardzo leciwy, przez 
który z północy na południe wiódł trakt 
na Słowację i dalej przez Węgry aż do 
Austrii. Do zaminowania mostu Niem-
cy użyli kilku bomb lotniczych, które 
gdzieś w wojskowych magazynach po-
zostały z zapasów, gdy trwały naloty na 
Związek Radziecki. Założonych na mo-
ście ładunków pilnował żołnierz. Budkę 
wartowniczą ustawiono na skraju szosy. 
Z tamtego okresu pamiętam grubego, 
brzuchatego wartownika z karabinem 
na ramieniu, który prężył się na bacz-
ność i salutował przejeżdżającym przez 
most wojskowym pojazdom. Ludzie 
wówczas powiadali, że mostu pilnują 
austriackie „dziadki” wcielone do woj-
ska przez Hitlera. 

Los mostu wydawał się przesądzo-
ny, a to ze względu na liczbę ładunków 
wybuchowych założonych pod nim. 
Niebawem na obłożonym niemieckimi 
bombami moście zjawił się patrol sape-
rów złożony z trzech ludzi ze sprzętem 
do zdetonowania ustawionych wcze-
śniej ładunków. Dość długo niemieccy 
saperzy szperali pod mostem, podłą-
czając wszystkie bomby do głównego 
kabla – detonatora. Następnie z bębna 
zaczęli rozwijać kabel, idąc przezornie 
za nasypem szosy, w obawie przed nie-
spodziewanym napadem partyzantów, 
bądź też samoistnym zapłonem ładun-
ków. Wszystko zostało przygotowane 
do wysadzenia. Niemcy czekali teraz na 
stosowny rozkaz, by doprowadzić swoje 

dzieło do końca. Ostatecznie most nie 
został wysadzony. Uciekając w pośpie-
chu przed ofensywą wojsk radzieckich, 
Niemcy nie zdążyli zdetonować ładun-
ków, które zostały rozbrojone kilka dni 
później przez partyzantów. Most stał 
spokojnie, jak gdyby nigdy nic, łącząc 
po staremu szosę przebiegającą nad rze-
ką. Po wojnie został rozebrany i wybu-
dowano nowy, żelbetonowy [o historii 
mostu na Lubatówce pisał także Józef 
Machnik w artykule „Armia Krajowa 
i jej żołnierze, część 2 – bojowe akcje 
Armii Krajowej na terenie powiatu 
i gminy Miejsce Piastowe”; „Piastun” 
nr 3/2008” – przyp. red.]. 

I przyszli Rosjanie…
W noc poprzedzającą natarcie piecho-
ty artyleria radziecka urządziła ostrzał. 
Pociski artyleryjskie leciały z głośnym 
jękiem. Siedząc w piwnicy na częściowo 
już wykopanych w polu ziemniakach, 
czekaliśmy z niepokojem, czy aby który 
nie trafi w nasz dom. W pewnej chwili 
usłyszeliśmy głośne buczenie, po którym 
rozległ się huk, ściany się zatrzęsły, zga-
sła lampa, a gęsty dym wypełnił piwnicę. 
Ojciec wybiegł sprawdzić, co się stało. 
Bydło w stajni było wystraszone, ale 
szczęśliwie przeżyło. Wybuch nie spo-
wodował większych strat. Z nastaniem 
świtu ostrzał artyleryjski ustał. Całe po-
dwórko było poryte odłamkami, a sto-
jący obok domu jesion był doszczętnie 
ogołocony z gałęzi i liści. Nieszczęsny 
jesion przyjął na siebie cały impet wy-
buchu i chyba uratował nasz dom.

Zjedliśmy pospiesznie śniadanie, ro-
dzice obrządzili swój czworonożny doby-
tek, gdy od wschodu rozpoczęła się strze-
lanina i posypały się serie z automatów. 
Czmychnęliśmy czym prędzej do piwni-
cy. Po jakimś czasie strzały nieco ucichły. 
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Po południu poszedłem do cioci Broni-
sławy, u której spotkałem dwóch żołnie-
rzy w hełmach z czerwonymi gwiazda-
mi. Jeden z nich był krępy i niski, miał, 
jak wówczas rozumowałem, krótki ka-
rabin, a do niego doczepione okrągłe 
pudełko. Drugi był chudy i wysoki jak 
tyczka, dźwigał długi karabin z bagne-
tem, a do niego, jak wówczas sądziłem, 
była doczepiona lornetka. Pomyślałem, 
że jest pewnie trochę ślepy i musi mieć 
lornetkę, by widzieć gdzie strzelać. Jego 
pierwsze słowa, które wypowiedział, 
były: Kuda Germanie? Sąsiad Stani-
sław powiedział, że Niemcy już poszli 
na zachód i tu ich nie ma. Żołnierze bez 
słowa wyszli z domu i tyle żeśmy ich wi-
dzieli. Niebawem zaczęły pojawiać się 
coraz częstsze patrole krasnoarmiejców, 
którzy z bronią gotową do strzału pe-
netrowali okoliczne zabudowania, szu-
kając Niemców. Po przejściu piechoty 
pojawiły się zmotoryzowane oddziały 
wojska i zajmowały kwatery po domach. 
Do naszego domu przyszli na kwaterę 
dwaj Mongołowie. Mieli okrągłe głowy, 
wystrzyżone krótko włosy i skośne oczy. 
Któregoś popołudnia matka ugotowa-
ła kluski z razowej mąki. Odcedziła je, 
a wodę wylała. Mongołowie postępkiem 
matki byli bardzo zgorszeni. Powiedzieli 
matce, że u nich wodę zjada się razem 
z kluskami. 

Ku pokrzepieniu ducha 
i ciała
Front na Dukielszczyźnie zatrzymał 
się na dłużej i do naszej miejscowości, 
leżącej przy ważnych szlakach komu-
nikacyjnych, przybywało coraz więcej 
wojska. Kiedy odeszli od nas Mongo-

łowie, na kwaterę przyszło trzech in-
nych żołnierzy. Długo był u nas artysta 
malarz Isakow, którego zadaniem było 
prowadzenie wojennej propagandy. Re-
dagował gazetki ku pokrzepieniu serc 
żołnierzy. Malował samoloty z czerwo-
nymi gwiazdami, bombardujące nie-
mieckie okopy, czołgi przedstawiane 
jako potwory rozwalające niemieckie 
pantery, żołnierzy niemieckich wycho-
dzących z bunkrów z podniesionymi 
rękami i krasnoarmiejców kłujących 
ich tłuste tyłki bagnetami w drodze 
do niewoli. Te propagandowe gazetki 
wisiały na naszej stodole, koło której 
przechodzili żołnierze idący do kuch-
ni umiejscowionej w ogrodzie pod ja-
błoniami. Któregoś dnia Isakow kazał 
mi siąść na krześle i na kartce papieru 
namalował moją podobiznę.

Nad polową kuchnią w ogrodzie 
przelatywały samoloty z gwiazdami. 
Rano leciały na akcje bojowe, a po po-
łudniu wracały z powrotem na lotnisko, 
jeśli wcześniej nie zostały zestrzelone 
przez niemiecką obronę przeciwlotni-
czą. Któregoś dnia, będąc w ogrodzie 
przy kuchni, usłyszałem, jak kucharze 
patrzący na lecące samoloty gadają do 
siebie, że nasi wracają. Popatrzyłem 
w górę i zobaczyłem, jak jeden samolot 
pomachał skrzydłami. W następnych 
dniach często patrzyłem na wracające 
samoloty. Jeśli któryś nad ogrodem 
machał skrzydłami, to wiadomo było, 
że „nasi” lotnicy wracają. „Nasi” to byli 
lotnicy, którzy kwaterowali u sąsiada 
Stanisława. Razem z nimi był jeszcze 
oficer, który miał nad nimi pieczę. Czę-
sto wieczorami, po kolacji, mając wolny 
czas, grali w karty. Czasami, jak nabrali 

ochoty, gra przeciągała się do późnych 
godzin. Któregoś wieczora ciocia Broni-
sława zrugała graczy, by wreszcie poszli 
spać, bo zużyją jej całą naftę w lampie 
i nie będzie czym świecić wieczorami. 
Nafta za Niemców była na kartki i nikt 
nie miał jej w zapasie, a po przejściu 
frontu kupowało się ją u handlarzy za 
niemałe pieniądze. Lotnicy, jak mogli, 
tak uspokajali ciocię, aby się nie dener-
wowała. Na drugi dzień przytargali ze 
sobą dość pokaźną bańkę nafty, którą 
oni nazywali kamfiną. Wszystko więc 
było po staremu i gra w karty odbywała 
się dalej do późnych godzin nocnych. 

W każdą sobotę, kiedy wszystko 
biegło zwykłym trybem, wojacy urzą-
dzali sobie w ogrodzie święto. Muzy-
kanci grali na harmoszkach, a żołnierze 
śpiewali różne piosenki. Kuchnia w tym 
dniu była świąteczna i jadło okazalsze. 
Dziewczyny-żołnierki piekły u nas 
w piecu słodkie bułeczki, które były 
dodatkiem do świątecznego obiadu. 
Przed każdym świętem żołnierze cho-
dzili do bani. Bania zainstalowana była 
w stodole sąsiada Alojzego. Przy łaźni 
znajdował się punkt odwszawiania, 
była to duża beczka, do której rurą, od 
dołu, puszczano gorącą parę. Żołnierze 
przy tej beczce rozbierali się, wrzucali 
do beczki swoje ubrania i wchodzili do 
stodoły, która cała tonęła w gorącej pa-
rze. Kilku sąsiadów, widząc jak latają po 
podwórzu na golasa, na prośbę swoich 
kobiet poszło z zażaleniem do wojsko-
wej starszyzny. Wkrótce podwórze przy 
łaźni ogrodzono zawieszonymi na koł-
kach plandekami i obraza moralności 
została zażegnana. Cdn.

Józef Rajs
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Tropem fotografii
niemieckiego żołnierza (cz. 3)

O sztabie niemieckim, najłatwiejszej do rozpoznania dzisiejszej 
ulicy Kościuszki i krytym strzechą bielonym domku, czyli 

opis kolejnych fotografii z 1941 roku, zrobionych przez 
niemieckiego żołnierza w Łężanach. Miejsca rozpoznał i opisał 

sołtys wsi Zbigniew Robótka.

Zdjęcie nr 1

Na fotografii widoczny jest fragment 
drogi z drewnianym domem po lewej 
stronie i wierzbą po prawej. W czasie 
okupacji dom był własnością Katarzyny 
Lorenc. Po wojnie, w latach 60., posia-

toku „Badoń”, a w latach powojennych 
przerobił go na płot sztachetowy oraz 
przeniósł wjazd do posesji, likwidując 
ostry zakręt. 

Józef Początek potwierdził także fakt 
zakupu widocznego na zdjęciu domu 
oraz to, że dom rozebrali, aby w bezpo-
średnim sąsiedztwie wybudować nowy. 

dłość zakupił Józef Początek. Zdjęcie 
zostało zrobione od strony mostu pro-
wadzącego na łąki, tzw. „zagrody”. Na 
fotografii, w oddali, można dostrzec 
zarysy drugiego domu, będącego wów-
czas własnością państwa Sidor (p. Do-
browolskiej po drugim mężu). 

Widoczny na zdjęciu dom kryty strze-
chą już nie istnieje, został rozebrany po 
wojnie, a obecnie na jego miejscu przy 
ul. Potockiego znajduje się dom Janusza 
Początka (syna Józefa). 

Ciekawe jest to, czego nie widać na 
zdjęciu – w bezpośrednim sąsiedztwie 
domu pani Lorenc, po drugiej stronie 
drogi, w czasie wojny w domu pań-
stwa Gerlachów (obecnie Władysławy 
i Zdzisława Trygar) mieścił się niemiec-
ki sztab wojskowy. Może właśnie z tego 
powodu zdjęcie to zostało zrobione, 
obrazuje bowiem stan nawierzchni 
drogi prowadzącej do domu, gdzie sta-
cjonowali Niemcy. Władysława Trygar 
do dzisiaj pamięta, że podczas okupacji 
część zachodnia domu jej rodziców była 
zajęta przez Niemców i rodzina nie mo-
gła korzystać z tych pomieszczeń. 

Rozszyfrowanie tej fotografii wyma-
gało umiejętności wręcz detektywistycz-
nej. Przyznaję, że jako małe dziecko 
– miałem wtedy z 5 lat – przychodziłem 
w tamte strony z wujenką Bronisławą 
Czekańską, bo dom państwa Gerlachów 
był jej domem rodzinnym. Z tamtych 
czasów utkwił mi w pamięci charakte-
rystyczny pleciony płot – widoczny na 
zdjęciu po prawej stronie – i to ten płot 
stał się kluczem do rozwiązania zagad-
ki tej fotografii. Zdzisław Trygar przy-
znał, że płot prowadził do samego po-

Zdjęcie nr 2 

Rozpoznanie miejsca uwiecznionego 
na fotografii nie było trudne. Nie ma 
żadnych wątpliwości, że jest to fragment 
dzisiejszej ulicy Tadeusza Kościuszki. 
Zdjęcie zrobiono w okolicy mostka 
prowadzącego do posesji p. Józefy Ko-
szyckiej. 

Droga na zdjęciu jest rozmokła po zi-
mie, błotnista. Na niej, w oddali – przy 
użyciu szkła powiększającego – można 
dostrzec zaprzęg konny i idące obok 
dwie osoby. Daleko na horyzoncie są 
drzewa dębiny targowiskiego dworu, 
poniżej – szachownica pól. Nie było 
wówczas zabudowy obecnie istnieją-
cego osiedla. Nieco bliżej widoczne są 
drzewa przy dojeździe do posesji Kazi-
miery Przybysz w Targowiskach. 

Po prawej stronie zdjęcia, ostatni 
w szeregu, to dom Janiny Bieleń, nieco 
bliżej, przedostatni, nieistniejący już 
dom Teodora Rygla (obecnie posesja 
Edwarda Malinowskiego). Wyraźnie 
widoczna jest także studnia, do dzisiaj 
istniejąca na posesji Ireny i Michała 
Rędziniaków. Z kolei, po lewej stronie 

Józef Wojtowicz przed starym mostem
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– nad głębokim rowem, przy drzewach, 
można dostrzec bardzo niewielki frag-
ment białej kapliczki przydrożnej, także 
istniejącej do dzisiaj. 

Moim zdaniem, intencją fotografa 
było ukazanie stanu nawierzchni dro-
gi, którą należało poprawić, bo mogła 
mieć na przykład znaczenie strategicz-
ne w przypadku ruchu wojsk na tym 
terenie.

Zdjęcie nr 6 

Przedstawia dom kryty strzechą, pobie-
lone ściany obłożone na okres zimy, dla 
ocieplenia liśćmi drzew lub ściółką – tak 
było praktykowane. Była to własność 
Zofii i Józefa Mercik przy dzisiejszej 
ul. Ogrodowej w Łężanach – obecny jej 
właściciel to Władysław Częczek. 

Budynek dzisiaj już nie istnieje, został 
wyburzony. W jego miejscu powstały 
zabudowania gospodarcze. 

Rozpoznanie budziło wiele kontro-
wersji, lecz muszę przyznać, że najbar-
dziej trafne było rozpoznanie jednej 
z najstarszych mieszkanek Łężan Lu-
dwiki Dębiec, która naprowadziła mnie 
na właściwy trop, gdyż dom ten istniał 
w mojej pamięci. 

W rozmowach z mieszkańcami Łężan 
typowany był dom Waleriana Rygla, 
lecz odrzuciłem to na samym począt-
ku, ponieważ od dzieciństwa bywałem 
w domu Ryglów i pamiętam duży sto-
pień przed drzwiami tego domu oraz 
potężną lipę rosnącą na przedsieniu, 
czego nie było na zdjęciu. Inne propo-
zycje padły na dom Rozalii Rygiel, lecz 
konfiguracja terenu za domem i płot 
ogrodzeniowy także wykluczały to ty-
powanie. 

Na fotografii, za domem, widoczne 
jest obniżenie terenu, a wpatrując się 
dokładniej, można zobaczyć fragment 

ulicy (obecnie ulica hr. Jana Potockie-
go) niczym wówczas nie przysłonięty. 
Obecnie widok na ulicę zasłania budy-
nek mieszkalny. 

To, że był to dom Zofii i Józefa Mer-
cik potwierdza Władysław Częczek, 
który ożenił się z córką państwa Mer-
cików, nieżyjącą już dzisiaj Stanisławą. 
Władysław Częczek pamięta, że przez 
szerokość domu biegła sień, gdzie ce-
pami młócono zboże. Później on, jako 
właściciel, wyburzył ten dom, a na jego 
miejscu wybudowano budynek gospo-
darczy. Ten fakt potwierdza również są-
siadka Michalina Omachel. 

Zastanawiające jest upamiętnienie 
tego domu na fotografii. Można do-
mniemywać, że fotograf chciał pokazać 
zaradność domowników, jeśli chodzi 
o docieplenie na okres zimy, albo też 
upamiętnić ubóstwo tego domu w po-
równaniu z innymi. Pytanie to pozosta-
nie dla nas zagadką, na dzień dzisiejszy 
bez odpowiedzi. 

Zbigniew Robótka, fot. IP,  
arch. Wydawnictwa Ruthenus 
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6 września na stadionie TS Piastovia 
w Miejscu Piastowym odbyła się impre-
za „Sportowe zakończenie lata”, w trak-
cie której podsumowany został projekt 
Stowarzyszenia Edukacyjno – Kultural-
nego „My” w Miejscu Piastowym. 

Punktem kulminacyjnym dnia był 
mecz reprezentacji Polski U35 z druży-
ną Gminy Miejsce Piastowe. Wynik 8 
do 5 dla naszych zawodników świadczy 
najlepiej o poziomie gry i zaangażowa-
niu miejscowych sportowców.

tekst i fot. Janusz Węgrzyn

Trójbój rakietowy
W sierpniu br. rozegrany został V Gminny Trójbój Rakietowy. 

Organizatorem rozgrywek był Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym. 

Do tegorocznego turnieju przystąpiło 
ponad 20 uczestników z terenu gmi-
ny. Zawodnicy musieli przejść przez 
trzy etapy rozgrywek: tenis stołowy, 
badminton i tenis ziemny. Pierwszy 
etap – tenis stołowy – został rozegrany 
w Szkole Podstawowej w Rogach, bad-

minton – w Zespole Szkół Publicznych 
w Miejscu Piastowym, a tenis ziemny 
– na kortach tenisowych we Wrocance. 

Rozgrywki prowadzone były w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum i seniorzy. Wszyscy 
zawodnicy, którzy dotrwali do końca 

turnieju, otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. 

Uroczyste zakończenie turnieju od-
było się podczas dożynek gminnych 
(7 września br.) w Rogach. Nagrody 
wręczali: wójt gminy Miejsce Piastowe 
Marek Klara i dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn. Mecze sę-
dziowali: Zbigniew Wajda (tenis stoło-
wy) i prowadzący turniej Leszek Zajdel 
(badminton i tenis ziemny). 

ZWYCIĘZCY TURNIEJU 

kat. szkoła podstawowa; (dziewczęta): 
1. Natalia Bień, 2. Monika Muszyńska; 
(chłopcy): 1. Dawid Zajdel, 2. Łukasz 
Kaczmarczyk, 3. Mateusz Konior.

kat. gimnazjum; (dziewczęta): 1. Ad-
rianna Zajdel; (chłopcy): 1. Jakub Pa-
szek, 2. Kamil Skwara, 3. Szymon Kanik, 
poza podium: Patryk Zajdel, Patryk Ku-
charski, Damian Sajdak, Łukasz Wal-
czak i Adam Świdrak.

kat. seniorska; (kobiety): 1. Anna Mu-
szyńska; (mężczyźni): 1. Bartłomiej 
Cypcarz, 2. Klaudiusz Kafel. 

IP

Zawodnicy Gminy Miejsce Piastowe Drużyna reprezentacji Polski U35

Zwycięzcy trójboju
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Wytańczyli pierwsze miejsce
na Mistrzostwach Polski

Krośnieńska formacja taneczna „Mała Gracja” na XXXI Mistrzostwach Polski Formacji 
Tanecznych Polskiego Tańca Towarzyskiego wywalczyła pierwsze miejsce w tańcach 

standardowych w kategorii do 12 lat. Mistrzostwa odbyły się 20 września br. w Kraśniku 
(woj. lubelskie). Do formacji należą także dzieci z gminy Miejsce Piastowe.

Taneczna impreza trwała dwa dni 
w hali sportowej im. Arkadiusza Goła-
sia przy Publicznym Gimnazjum nr 1 
w Kraśniku. Uczestniczyło w niej - po 
ogólnopolskich eliminacjach – 15 for-
macji z całej Polski. „Mała Gracja” pod-
czas mistrzostw zatańczyła „Taneczne 
ranczo”, czyli pięciominutową wiązankę 
tańców standardowych: walca angiel-
skiego, walca wiedeńskiego, tango, qu-
ickstepa i poleczkę. 

– Bardzo cieszymy się z pierwszego 
miejsca – powiedział trener formacji 
Andrzej Orszulak dodając, że to nie 
pierwsze sukcesy młodych tancerzy. 
W ubiegłym roku podczas XXX Mi-
strzostw Polski w Radomiu grupa zdo-
była trzecie miejsce (w kategorii do 15 
lat), a  24 maja br. na Międzynarodo-
wym Turnieju Formacji Standardowych 
i Latynoamerykańskich „Open Radom” 
w tańcach standardowych w swojej ka-

tegorii wywalczyła pierwsze miejsce. 
W tym jeszcze roku, w grudniu nie-
którym marzy się wyjazd na między-
narodowy turniej tańca do Wiednia.  
– Zobaczymy, czy środki finansowe nam 
pozwolą. Szukamy sponsorów – oznaj-
mił trener. Od przyszłego roku formacja 
rozpoczyna nowy układ choreograficz-
ny oparty na tańcach latynoskich. Za-
prasza inne dzieci na zajęcia.

„Mała Gracja” istnieje już drugi rok, 
należy do niej osiem par w wieku  7 do 
11 lat. W formacji tańczy czwórka dzie-
ci z gminy Miejsce Piastowe: Weronika 
Czub, Aleksandra Bogacz i Łukasz Szaj-
na z Miejsca Piastowego oraz Bartosz 
Świątek z Łężan. Parę tworzą Weronika 
z Bartkiem, a Ola i Łukasz mają part-
nerów z Krosna i Bratkówki. O pasji 
swoich dzieci, treningach, radościach 
i nadziejach opowiadają mamy mło-
dych tancerzy. 

Chcemy starać się 
o stypendia
Iwona Wójcik – Zajdel, mama 9-let-
niej Weroniki: – Córka  zakochana 
jest w tańcu. Półtorej godziny treningów 
– to dla niej jest mało. Zaczęła tańczyć, 
kiedy skończyła pięć lat. Rok tańczyła 
sama, bez partnera, a potem już z Bart-
kiem Szajną i do tej pory tańczą razem. 
Największą karą dla niej byłoby zaka-
zanie jej treningów. Uwielbia tańczyć. 
Ale taniec nie jest tani. Próby są trzy razy 
w tygodniu, Weronika dodatkowo, raz 
w tygodniu, jeździ na prywatną lekcję . 
Obozy treningowe są dwa razy w roku. 
Do tego stroje, buty, dresy, kosmetyki, 
wyjazdy. Wszystko finansują rodzice. 
Warto jednak ponosić te wydatki - jeden 
medal załatwia wszystkie wyrzeczenia. 
Od przyszłego roku taniec zaliczany ma 
być do dyscyplin sportowych. Mamy 
nadzieję, że wtedy łatwiej będzie nam 
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starać się o stypendia sportowe z gminy. 
Na turniejach spotykamy się z rodzicami 
z różnych stron Polski i słyszymy, że nie-
którzy dostają takie dofinansowania. Wy-
bieram się do naszego wójta, może wes-
prze choć niewielką kwotą nasze dzieci. 
Taniec na pewno przyda jej się w życiu, 
nawet jeśli w przyszłości nie będzie zaj-
mować się tym zawodowo. Bardzo cie-
szymy się z sukcesów córki.

Zazdrościli mu dziewczyny 
Karina Świątek, mama 11-letnie-
go Bartka: – Syn tańczy już trzeci rok 
i prawie od początku z Weroniką. Chęt-
nie jeździ na treningi, bardzo cieszy się 
ze złotych medali, nie wiem, ile już ich 
ma: osiem czy dziewięć. Pierwsze wy-
stępy były trudne, szczególnie w swoim 
środowisku, bo występował podczas or-
ganizowanych w szkole dwóch pikników 
ekologicznych. Bał się, co powiedzą kole-
dzy – bo wiadomo – dla chłopaków naj-
ważniejsza jest piłka nożna. Ale wszystko 
było dobrze, choć taniec nie spodobał się 
tak bardzo kolegom, tylko dziewczyna, 
z którą Bartek tańczył. Mówili, że taka 
śliczna i pewnie trochę mu jej zazdrości-
li. To, że syn zaczął tańczyć, wypłynęło 
od niego, sam chciał. Będzie tańczył, 
dopóki będzie chciał i nas będzie na to 
stać. Bardziej traktujemy to jako dobrą 
zabawę i sposób na spędzenie wolnego 
czasu. Przemawiają za tym także kwestie 
zdrowotne, bo z mojej trójki dzieci tylko 
Bartek ma prosty kręgosłup.

Z pokoju do pokoju 
tanecznym krokiem
Aneta Szajna, mama 10-letniego Łu-
kasza: – Oczywiście, że wszystkie mamy 
były na mistrzostwach, bo trzeba było 
dzieci przygotować, uczesać, umalować, 
żeby w światach fleszy nie wyglądały 
blado. 

Treningi dla dzieci to ciężka harówka 
– trzy rady w tygodniu po półtorej go-
dziny. To jeszcze  małe dzieci – dorosły 
byłby takim wysiłkiem  zmęczony. Ale to 
pasja dzieci, nie nasza. Choć nam oczy-
wiście podoba się, jak widzimy je podczas 
występów. Czasem z innymi rodzicami 
śmiejmy się, że nasze dzieci nie umieją 
już chodzić normalnie. Syn z pokoju do 
pokoju chodzi zawsze tanecznym kro-
kiem. 

Z tańcem wiąże przyszłość
Danuta Bogacz, mama 11-letniej Oli: 
– Córka poświęca tańcu cały wolny czas, 
zaczęła tańczyć od drugiej klasy szkoły 
podstawowej. To jest jej pasja. Każdy 
dzień ćwiczy także w domu po lekcjach.  
Bo jak się chce  zdobywać medale, to trze-
ba ćwiczyć. Cały jednak trud rekompen-
sują sukcesy. Kocha taniec, i widzę, że 
jest szczęśliwa, więc my – rodzice – także. 
A same mistrzostwa – to przeżycie niesa-
mowite. Dzieci z roku na rok mają więk-
sze osiągnięcia, to mobilizuje i bardzo 
cieszy. Szkoda tylko, że w szkole z tego 
tytułu nie mają dodatkowych punktów. 

Czasem jest nam ciężko, bo to jednak 
ogromne koszty, ale dajemy radę. Czego 
się nie robi dla dzieci… 

Od najmłodszych lat widać było, że 
córka ma talent do tańca i chce rozwi-
jać się w tym kierunku. Wiąże z tańcem 
przyszłość. 

Wypowiedzi zebrała IP 
fot. arch. formacji

Weronika Czub (Miejsce Piastowe) i Bartosz Świątek (Łężany); fot. Karina Świątek Łukasz Szajna (Miejsce Piastowe) i Wiktoria 
Wiernasz (Krosno)

Aleksandra Bogacz (Miejsce Piastowe) i Bar-
tłomiej Kumor (Bratkówka)
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Turniej o Puchar Dyrektora GOK

10 października br. na Orliku przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym rozegrany 
został VI Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK. W rozgrywkach wzięły udział 

drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Miejsce Piastowe. 

W kategorii szkoła podstawowa pierw-
sze miejsce zajęła drużyna SP Targowi-
ska, drugie LIDER Głowienka, a trzecie 
miejsce zdobyli piłkarze z SP Łężany. 
Najlepszym strzelcem w tej kategorii 
został Jakub Wiszniewski (LIDER Gło-
wienka), a najlepszym bramkarzem Lu-
cjan Frydrych (SP Targowiska).

W rywalizacji gimnazjalistów pierw-
sze miejsce wywalczyła drużyna TS 
PIASTOVIA, drugie TELETUBISIE, 
a trzecie DŻINDŻERSI Głowienka. 
Najlepszym strzelcem w tej kategorii 
został Piotr Kandefer (TS PIASTO-
WIA), a najlepszym bramkarzem Woj-
ciech Robótka (TELETUBISIE).

Nagrody dla zwycięzców w postaci 
pucharów i dyplomów wręczał dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn. Mecze sę-
dziował Hubert Lenik, a zabezpieczenie 
medyczne pełniła Beata Mateja. Turniej 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym. 

Leszek Zajdel, fot. Izabela Półchłopek
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DWUMIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSCE PIASTOWE



1. TS PIASTOWIA – I miejsce 
SKŁAD: Hubert Kozioł, Sebastian Ciupak, Krzysztof Kilarowski, 
Piotr Kandefer, Mateusz Farbaniec, Maciej Mehal, Karol Szmyd, 
trener Marcin Kilarowski, opiekun Grzegorz Tomoń, kierownik 
drużyny Przemysław Janasiak

2. TELETUBISIE – Miejsce Piastowe i Łężany – II  miejsce
SKŁAD: Wojciech Robótka, Błażej Zając, Dominik Kuczarski, 
Kacper Ciupak, Dominik Farion, Szymon Wójtowicz, Krystian 
Kilarowski, trener Piotr Farion

3. GŁOWIENKA – III  miejsce
SKŁAD: Grzegorz Farbaniec, Damian Wilk, Kacper Guzik, Kry-
stian Guzik, Radek Jastrzębski, Karol Donica, Kamil Kucza, Dawid 
Guzik, trener Mateusz Gumienny (na zdjęciu bez trenera)

Najlepszy bramkarz (kat. gim-
nazjum) – Wojciech Robótka 

Najlepszy strzelec (kat. gimna-
zjum) –  Piotr Kandefer

1. SP Targowiska – I miejsce 
SKŁAD: Łukasz Czekański, Lucjan Frydrych, Michał Józefczyk, 
Dawid Kafel, Wojciech Malinowski, Norbert Turek, Jakub Wojtoń, 
opiekun Marcin Tereszkiewicz 

2. LIDER Głowienka  – II miejsce 
SKŁAD: Kacper Bieszczad, Paweł Buczek, Damian Dobosz, Dawid 
Filip, Karol Gazda, Krystian Kopacz, Kacper Kozicki, Bartosz Wisz-
niewski, Jakub Wiszniewski, opiekun Mariola Tys 

3. SP Łężany – III miejsce
SKŁAD: Kapcer Bilski, Bartosz Dylewski, Kapcer Gunia, Kacper 
Kubal, Kacper Kuźnar, Paweł Janas (?), Jakub Piękoś, Michał Płon-
ka, Dawid Pudło, opiekun Dariusz Adamczyk  

Najlepszy bramkarz turnieju 
(kat. SP) – Jakub Wiszniewski 

Najlepszy strzelec turnieju 
(kat. SP) – Lucjan Frydrych 

Klasyfikacja turnieju
Szkoła Podstawowa Gimnazjum
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