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KONCERT KARNAWAŁOWY Miejsce Piastowe 12.01.2014 

Impreza ma charakter uroczystego koncertu Orkiestry Dętej OSP Miejsce Piastowe, 
w którym prezentowane są utwory o charakterze zarówno świątecznym jak i 
karnawałowo-rozrywkowym. Jednym z celów koncertu jest propagowanie osiągnięć 
artystycznych orkiestry. W tym roku przewidziany jest udział w koncercie solistów 
Studia Wokalnego GAMA oraz Zespołu Śpiewaczego ROGOWICE. 

XIV BIESIADA ROGOWSKA Rogi 18.01.2014       

Cykliczna impreza, która co roku przybiera inny charakter. Jej celem jest przybliżenie 
różnych regionów folklorystycznych poprzez prezentacje zaproszonych zespołów 
ludowych oraz wspólną zabawę. Impreza ma nie tylko przybliżyć tradycje muzyczne 
ale i sposoby prowadzenia biesiad (typowe zabawy i gawędy). 
Współorganizator: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi 

ZAPUSTOWE OSTATKI Głowienka 01.03.2014 

Cykliczna impreza, która co roku przybiera inny charakter. Tegoroczne spotkanie nosi tytuł: 
„Na góralską nutę” i jego celem jest przybliżenie folkloru góralskiego poprzez prezentacje 
zespołów ludowych oraz wspólną zabawę. Impreza ma nie tylko przybliżyć góralskie 
tradycje muzyczne ale i sposoby prowadzenia biesiad (typowe zabawy i gawędy 
góralskie). 

BALMUZ – PRZEGLĄD AMATORSKICH 
ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 

PODKARPACIA 
Miejsce Piastowe 02.03.2014 

Przegląd mający bardziej charakter spotkań i wymiany doświadczeń muzycznych niż 
konkursu. przeznaczony dla zespołów muzycznych działających na terenie 
Podkarpacia. W przeglądzie, który organizowany jest w formie zamkniętej zabawy 
karnawałowej mogą także uczestniczyć osoby nie związane z branżą muzyczną. 

REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O 
WIELKICH POLAKACH 

Miejsce Piastowe 04.2014 

Cykliczny wieloetapowy konkurs wiedzy skierowany do gimnazjalistów z 
Archidiecezji Przemyskiej.  Co roku celem olimpiady jest przybliżenie kolejnej znanej 
postaci z panteonu błogosławionych. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. 

KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ Miejsce Piastowe 04.2014 
Jest to gminny etap organizowanego przez powiat krośnieński konkursu 
recytatorskiego. Zwycięzcy tego etapu reprezentować będą naszą gminę podczas 
etapu powiatowego. 

OGŁOSZENIE GMINNEGO KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO 

 30.04.2014 

Wiosenny konkurs promujący piękno gminy Miejsce Piastowe adresowany do 
mieszkańców gminy bez ograniczeń wiekowych. Uwieńczeniem konkursu będzie 
wystawa wszystkich nadesłanych prac oraz nagrodzenie zwycięzców podczas 
dożynek gminnych. 



XIX  WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI Miejsce Piastowe 20-25.05.2014 

Kolejna edycja cieszącej się dużym zainteresowaniem imprezy przeznaczonej dla 
wszystkich niezależnie od wieku. W festiwalu uczestnicy prezentują swoje 
umiejętności wokalne przed wykwalifikowaną komisją. Najlepsi oprócz nagród 
otrzymanych od organizatora będą mieli możliwość zaprezentowania się szerszej 
publiczności podczas dużych imprez plenerowych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. 

SOBÓTKI NA CZARNYM MOŚCIE Miejsce Piastowe 28.06.2014 

Tradycyjna sobótka świętojańska, czyli impreza mająca na celu przypomnieć 
tradycyjne zabawy związane z przesileniem letnim. Imprezę otwiera przemarsz i 
koncert Orkiestry Dętej z Miejsca Piastowego oraz występy kapeli ludowej. 
Głównym punktem imprezy jest rozpalenie watry oraz poszukiwanie „kwiatu 
paproci” Na zakończenie przewidywana jest dyskoteka pod gwiazdami. Impreza 
przeznaczona jest dla mieszkańców Miejsca Piastowego. 
Współorganizator: Rada Sołecka wsi Miejsce Piastowe, OSP Miejsce Piastowe 

VI OBCHODY DNIA PATRONA GMINY 
MIEJSCE PIASTOWE 

Miejsce Piastowe 13.07.2014 

Decyzją Rady Gminy Miejsce Piastowe dzień 12 lipca obchodzony jest jako dzień 
patrona gminy. Impreza ma charakter koncertu galowego poprzedzonego uroczystą 
Mszą Świętą. W trakcie koncertu wystąpią zaproszeni artyści oraz wybrani laureaci 
konkursów artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.  
Współorganizator: Gmina Miejsce Piastowe 

ZAGRODA ETNOGRAFICZNA  
– „Potańcówka przy zagrodzie” IX 

święto Pieśni 
Rogi 03.08.2014 

Głównym celem tej imprezy jest prezentacja ludowych zespołów artystycznych, 
obrzędowych i śpiewaczych. Ponadto celem imprezy jest promocja lokalnych 
tradycji oraz prezentacja skansenu etnograficznego . Podczas „Potańcówki przy 
zagrodzie” planowana jest degustacja swojskiego jadła, a także atrakcje dla dzieci jak 
i dorosłych. Na zakończenie  uczestnicy będą mieli możliwość integracji podczas 
wspólnych śpiewów i tańców przy akompaniamencie kapel ludowych.  
Współorganizator: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi 

ROZALIADA Wrocanka 15.08.2014 

Spotkanie Czcicieli Św. Rozalii. Obchody dnia Patronki Wrocanki Św. Rozalii. Impreza 
plenerowa o charakterze pikniku dla całych rodzin. W trakcie imprezy odbywają się 
gry i zabawy dla dzieci (z nagrodami) a całość zamyka koncert zespołu muzycznego.  
Współorganizator: Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka” 

VIII  DNI GŁOWIENKI Głowienka 
16-17.08. 

2014 

Głównym pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Sołtys wsi oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka. Jako że „Dni Głowienki" przybrały 
charakter dość dużej imprezy plenerowej obecnie trudno było by ją realizować bez 
wsparcia instytucji kultury. Dla uczestników „Dni Głowienki" powinny się kojarzyć z 
radością, świętem, odpoczynkiem, relaksem i zabawą. Dla wykonawców możliwością 
zaprezentowania swoich umiejętności, promocją, uznaniem, możliwością dostarczania 
widzom i uczestnikom niezapomnianych wrażeń artystycznych. Dla organizatorów tego 
rodzaju impreza pozwala wypromować miejscowość, w tym przypadku Głowienkę i 
gminę Miejsce Piastowe.     
Współorganizator: Rada Sołecka Wsi Głowienka 



GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW Rogi 31.08.2014   

Impreza mająca na celu kultywowanie staropolskich zwyczajów dożynkowych. 
Głównym punktem programu jest obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu i kapeli 
ludowej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz przekazanie przez gospodarzy 
dożynek chleba na ręce wójta gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Podczas 
dożynek prezentowane są wieńce wykonane przez koła gospodyń wiejskich i 
sołectwa, prezentowane są również prace twórców ludowych oraz potrawy 
regionalne, a wszystko to odbywa się przy występach artystycznych w wykonaniu 
zespołów działających na terenie gminy. Planowana jest także gwiazda wieczoru. 

KARTOFLISKO – Święto Pieczonego 
Ziemniaka 

Widacz 07.09.2014 

Ideą imprezy jest świętowanie po zakończonych wykopkach poprzez śpiew, tańce, 
konkursy, zabawę ludową. W trakcie imprezy przewidziane są:  teatr obrzędowy, 
konkurs na potrawę ziemniaczaną oraz degustacja nagrodzonych potraw. 
Zakończeniem imprezy będzie koncert zaproszonej gwiazdy. 

VI ZŁAZ MŁODZIEŻOWY PO GMINIE 
MIEJSCE PIASTOWE 

 02.10.2014 

Impreza ma na celu zapoznanie się z historią i dziedzictwem kulturowym gminy 
Miejsce Piastowe, a także integracja młodzieży z terenu gminy. Ważnym walorem 
jest propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Podczas złazu 
uczestnicy będą mieli możliwość poznania lub zwiedzenia historycznych miejsc w 
wybranych miejscowościach gminy. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania 
walorów przyrodniczych i krajoznawczych. Planowane jest także wspólne ognisko 
oraz konkursy. 

BIESIADA ZALESKA  11.10.2014 

Głównym celem imprezy są występy zespołów ludowych, instrumentalistów i kapel. 
Celem imprezy jest także kultywowanie tradycji biesiadowania, rodzimego folkloru 
oraz integracji lokalnego społeczeństwa. Klimat imprezie zapewni swojskie jadło 
oraz wspólne śpiewy biesiadników. Impreza ma także na celu nawiązanie 
współpracy między twórcami oraz wymianę doświadczeń.  

VI POWIATOWY KONKURS POLSKIEJ 
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

Miejsce Piastowe 05.11.2014 

Konkurs o zasięgu powiatowym, w którym uczestnicy prezentują polskie pieśni 
patriotyczne. Podstawowym celem konkursu jest krzewienie postaw patriotycznych 
wśród dzieci i młodzieży.  W Miejscu Piastowym odbędzie się finał i koncert galowy 
konkursu, na który to finał przyjadą zwycięzcy etapów gminnych z powiaty 
krośnieńskiego. Podczas finału zostaną wytypowane osoby, które zaśpiewają 
podczas powiatowych obchodów Dnia Niepodległości. 

POWIATOWE OBCHODY DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Miejsce Piastowe 11.11.2014 
Tradycyjnie Obchody Święta Niepodległości obchodzone będą w Klasztorze Księży 
Michalitów. Będą to powiatowe obchody z udziałem chórów, grup artystycznych ze 
szkół podstawowych oraz uczestników Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. 

MINI-ART – XXII  Przegląd Amatorskich 
Zespołów Artystycznych 

Miejsce Piastowe 19.11.2014 

Impreza ciesząca się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Podczas 
przeglądu prezentują się artyści-amatorzy w każdej dziedzinie artystycznej. 
Najczęściej na scenie gościmy zespoły teatralne, muzyczne i taneczne. Uczestnicy 
podczas konkursu konfrontują swoje osiągnięcia z innymi grupami ze swoich 
kategorii artystycznych i mają okazję podpatrzeć jak radzą sobie koledzy w innych 
kategoriach. 



BAL rocznicowy  
Z POGÓRZANAMI 

Głowienka 29.11.2014 

Jak sama nazwa wskazuje impreza ma charakter bardzo uroczysty i podniosły. Jednym 
z jej celów jest wspólne świętowanie kolejnych owocnych lat działalności Z.T.L 
„Pogórzanie". W tym roku bal kierowany jest głównie do wszystkich 
zainteresowanych wspólną zabawą z zespołem. Charakter imprezy zobowiązuje 
uczestników do galowych strojów. Bal rozpocznie się przywitaniem przybyłych gości 
przez gospodarza. Następnie zostanie odtańczony uroczysty polonez, w którym może 
wziąć udział każdy oraz kończący go toast. Następnie goście zostaną zaproszeni do 
wspólnej zabawy. 

XVI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK Miejsce Piastowe 
10-21.12. 

2014 

Konkurs o zasięgu wojewódzkim kierowany głównie do dzieci i młodzieży (choć nie 
wyklucza udziału dorosłych). Celem konkursu jest krzewienie tradycji wykonywania 
nie tylko kolęd, pastorałek ale i poszukiwania zapomnianych pieśni religijnych 
związanych z Bożym Narodzeniem. 

 
 
 


