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„WZDŁUŻ POTOKU 
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Spis treści
I. Położenie 

II. Historia wsi Rozbórz i Mirocin

III. Ciekawe miejsca, ludzie oraz elementy przyrody

1.  Stary kościół Mirocin 

2. Franciszek  Saban i jego dzieło

3. Kościół nowy Mirocin- cerkiew 

4. Dolina Potoku Mirocińskiego

5. Podpułkownik Stanisław Trojan

6. Dr Waldemar Puszkarz

7. Władysław Maczuga i Antoni Byk

8. Emil Ochyra  szermierz

9.  Maria Drewniakówna 

10. Wąwóz lessowy

IV. Mapa wsi z lokalizacją ciekawych miejsca. 

V.  Mapa do gry terenowej oraz instrukcja 

VI. Tradycje

VII. Biografia

Położenie i historia wsi

Rozbórz

Rozbórz – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie
Przeworsk we wschodniej jej części, przez wieś przepływa Mirociński Potok – dopływ Mleczki.
W sąsiedztwie Położone są : Mirocin, Maćkówka (gm. Zarzecze), Przeworsk, Chałupki, Ujezna.

Na terenach dzisiejszego Rozborza niegdyś mieszkała spora grupa zbójców. Za ich sprawą nadano
tym terenom nazwę Rozbój, z czasem jednak zmieniono nazwę na Rozbórz.
W przywileju Jana z Tarnowa w 1394 r. dzisiejszy Rozbórz był nazywany Crossborzem. Obecnie Rozbórz
leży w Polsce w województwie Podkarpackim, powiecie i gminie Przeworsk. Liczy ok. 2 tysiące ludności.
Rozbórz na przestrzeni wieków leżał na terenach różnych państw, dlatego narodowość i religia zmieniły
się wraz z przynależnością państwową naszej wioski. Dopiero od 1945 r. ziemie rozborskie na nowo
należą do Rzeczypospolitej Ludowej. Wioska Rozbórz swoją historią sięga czasów panowania Piastów w
Polsce. Pierwsze informacje dotyczące wioski sięgają czasów X wieku.

Obszar wsi położony jest na terenie Kotliny Sandomierskiej, której ukształtowanie powierzchni na
terenie Rozborza jest bardzo zróżnicowane. Wieś położona jest częściowo na obszarach równinnych
znajdujących się na wysokości ok. 180 m n.p.m. Natomiast najwyżej położone części wsi wznoszą się na
wysokości ok. 210 m n.p.m. W tych regionach występują stronę zbocza, wąwozy. Powierzchnia wsi
zajmuje 1521 ha. Położenie geograficzne: 5003’N, 220 33’E.
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Mirocin

Wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Przeworsk
w południowo wschodniej jej części. Wieś Mirocin leży nad Potokiem Mirocińskim, płynącym od Ożańska w kierunku północnym.
Potok we wsi Jagiełła łączy się z innym i wpada do Sanu. Jest to miejscowość bardzo stara, o której najstarsza wzmianka
zamieszczona jest w przywileju z 1394 r. Mirocin jest wsią łańcuchową, dość gęsto zabudowaną. Równolegle do głównej drogi
powiatowej rozciąga się droga gminna tzw. Zagumnie. Jej nazwa pochodzi od słowa „gumno” co oznaczało dawniej – gospodarstwo.
Ta część Mirocina powstała później, za istniejącymi gospodarstwami przy głównej drodze. Teren wsi według miejscowej legendy
porośnięty był gęstą puszczą o niewielkiej ilości domostw przy dzisiejszej międzynarodowej trasie E-40. W latach powojennych
Mirocin wykazał się dużą aktywnością w sferze sportu. Działały tutaj sekcje kolarska, bokserska i lekkoatletyczna. Odbywały się
liczne spartakiady i zawody sportowe. Z inicjatywy zasłużonego dla miejscowości i regionu społecznika i zapalonego sportowca –
Franciszka Sabana powstał w Mirocinie pierwszy w Polsce na terenach wiejskich basen pływacki.

Obecnie Mirocin liczy 400 gospodarstw i zamieszkiwany jest przez 1315 osób. Powierzchnia ogólna wsi
to około 820 ha a średnia gęstość zaludnienia wynosi 166 osób/km².
W  Mirocinie są dwa kościoły: parafialny pw. świętego Judy Tadeusza oraz tzw. Kościółek Stary pw. Matki Bożej Niepokalanego 
Serca. Zabudowania wsi położone są wzdłuż drogi powiatowej Ożańsk - Mirocin - Rozbórz., na wysokości od 200 m n.p.m. do 245 m 
n .p. m .W sąsiedztwie położone są: Wierzbna (pow. jarosławski), Ożańsk (pow. jarosławski), Maćkówka (gm. Zarzecze), Rozbórz,
Przeworsk.

Położenie geograficzne: 500 1‘ N, 220 32‘ E.

Ciekawe miejsca kulturowo-
przyrodnicze i osoby 

Kościół stary Mirocin

Ludność Mirocina uczęszczała na mszę od cerkwi, która znajdowała się na miejscu obecnego kościoła 
p.w. św Tadeusz Judy. Jednak cerkiew została spalona na przełomie maja i czerwca 1944 roku przez 
Narodową Organizację Wojskową w ramach akcji „Odwet”. Po wojnie ludność pochodzenie ukraińskiego 
została wysiedlona z tych terenów. Mieszkańcy Mirocina postanowili zbudować kościół.

W miejscowości była stara drewniana remiza strażacka i właśnie ja zaadaptowali na potrzeby sakralne. 
Pan Wiglusz był głównym budowniczym kościoła w Mirocinie a pomagali mu wszyscy mieszkańcy 
w tajemnicy przed lokalnymi władzami. Obiekt został zbudowany w przeciągu 14 dni i poświęcony. 
W późniejszym czasie kościół został rozbudowany, dobudowano wieżę dzwonnicową oraz plebanię, która 
powstała z domu przesiedlonej rodziny ukraińskiej. Pierwszym proboszczem został ks, Jara po jego śmierci 
pochowano go na tutejszym cmentarzu. 
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Kościół nowy Mirocin- cerkiew 

Cerkiew parafialna p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowana w 1790 roku (według innych źródeł w 1797 roku). 
Remontowana pod koniec XIX wieku. Cerkiew została spalona na przełomie maja i czerwca 1944 roku przez Narodową 
Organizację Wojskową w ramach akcji „Odwet”. Obecnie na cerkwisku znajduje  się kościół parafialny. Cerkiewnikiem był 
pan Piotr Śliwiński a prowadzącym chór niejaki Rejent. Ostatnimi księżmi posługującymi w cerkwi byli ks. Ziatyk (zmarł w 
1939 roku) i ks. Kamieński (w 1944 roku zamordowany podczas ucieczki za San za działalność antypolską). W zimie 
Polacy chodzili do cerkwi, gdyż do Przeworska było zbyt daleko. Kazania były głoszone w języku polskim. W Archiwum 
Państwowym w Przemyślu znajdują się księgi parafialne z Mirocina.

Cerkiew orientowana, otoczona starodrzewiem, usytuowana w centrum wsi. Świątynia leżała na niewielkim 
wzniesieniu przy głównej drodze z Przeworska do Jarosławia. 

Nakryta dachem dwuspadowym. Na końcu kalenicy znajdowała się baniasty hełm, posiadał latarnię oraz 
sygnaturkę. Wszystkie ściany pokryte pionowym deskowo-listwowym szalunkiem. Wszystkie dachy i bania kryte blachą. 
Okna prostokątne. 

Dzwonnica przycerkiewna wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Spłonęła wraz z cerkwią. Usytuowana 
w południowo zachodnim narożniku placu cerkiewnego. Zbudowana na planie kwadratu, nakrytego namiotowym 
dachem. Szalowana. Dzwonnica kryta była blachą.

Cmentarz cerkiewny składał się wyłącznie z ziemnych mogił. W 1989 roku całkowicie wyrównany pod 
budowę nowego kościoła parafialnego p.w. świętego Judy Tadeusza.

Cmentarz grzebalny założony w drugiej połowie XIX w. Oddalony ok. 150 m na wschód od cerkiewnego. 
Zachowało się kilkadziesiąt starych nagrobków z drugiej połowy XIX w. oraz z początku XX w. w tym nagrobek  
ks. Ziatyka i jego dzieci. Dawniej chowano na nim tylko greko katolików. Dzisiaj służy jako cmentarz rzymskokatolicki.

Kościół parafialny p.w. świętego Judy Tadeusza 
w Mirocinie wybudowany 1989 roku.

Cerkiew parafialna p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Mirocinie wybudowana w 1790 roku.

FRANCISZEK SABAN –
WIELKI PROPAGATOR SPORTU 

Z MIROCINA

Franciszek Saban urodził się w roku 1907 w Mirocinie . Od 13 roku życia musiał pracować na swoje 
utrzymanie. Przełomowym momentem w jego życiu było rozpoczęcie służby wojskowej. To właśnie 
w wojsku zainteresował się sportem. Lekkoatletyka i szermierka pochłonęły go bez reszty. Odznaczał 
się ambicją , pracowitością i talentem. Ukończył dwu letni kurs instruktorów w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego w Warszawie , gdzie 19 czerwca 1935 roku uzyskał dyplom Fechtmistrza 
w szpadzie i szabli . Z tego samego roku datuje się pierwsza sportowa nagroda wywalczona przez niego 
w szermierce . Po przegranej kampanii wrześniowej, wiosną 1940 roku uciekł przez Węgry do oddziałów 
polskich tworzonych na zachodzie . Nawet wojna nie przerwała jego pasji . Jako podoficer wychowania 
fizycznego organizował zajęcia sportowe w Jednostkach polskich , w których służył . Po wojnie w 1947 
roku wrócił do Mirocina. W wieku 40 lat zaczął realizować swoje marzenia o sporcie na polskiej wsi . 
Wspomnienie wojenne, a w szczególności trauma po stracie przyjaciela, który utonął na storpedowanym 
statku , zrodziły myśl że każde dziecko z jego miejscowości powinno umieć pływać . Marzył o tym aby 
w jego miejscowości Mirocinie powstał basen . Jego śmiałe plany spełniły się i w roku 1948 , nastąpiło 
otwarcie jednej z pierwszych takich inwestycji na terenie Polski. Obok basenu wybudowano natryski oraz 
kocioł do grzania wody.
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Dolina Potoku Mirocińskiego

Potok Mirociński bierze swój początek w miejscowości Ożańsk. Przepływa przez Wieś 
Mirocin, Rozburz a następnie wpada do rzeki Mleczki a ta do Wisłoka a Wisłok do Sanu. 
Potok płynie od wielu set lat przez tereny zbudowane ze zwięzłej skały osadowej 
pochodzenia polodowcowego – lessu. W tak miękkim podłożu erozja rzeczna w tym 
wypadku „potokowa” utworzyła dość  głęboką dolinę z terasą zalewową i nad zalewową. 
W dolinie potoku przed wiekami usytuowały się dwie osady Mirocin i Rozbórz oraz 
główna wiejska droga od, której odchodzą drogi boczne prowadzące do gospodarstw 
i pól. Dolina porośnięta jest krzewami: leszczyną i dzikim bzem oraz drzewami: 
robiniami, jesionami, klonami, kasztanowcami i grabami jednak rosną one rzadko i nie 
stanowią zwartych skupisk. W okolicy obu wsi nie ma lasów ponieważ rodzaje gleb 
pszenno-buraczane spowodowały wycinanie lasów i tworzenie pól uprawnych.

Roślinność 
Jasion Robinia
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Koln Grab
Stanisław Trojan 

Urodził się 9 lutego 1894 roku w Rozborzu był synem Kacpra i Franciszki z Napierkowskich.
W latach 1906–1914 uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu. 15 czerwca 1915 r. został wcielony do
baonu zapasowego 90 pp armii austrowęgierskiej. 1 listopada 1918 r. wstąpił do tworzącego się Wojska
Polskiego. 24 grudnia 1918 r. został dowódcą 3 plutonu w 9 kompanii 14 pp we Włocławku. Awans
na porucznika otrzymał 1 grudnia 1919 r. 29 maja 1922 r. awansował do stopnia kapitana.
W lipcu 1935 r. został Komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, przemianowanej
w czerwcu 1939 r. na Komendę Rejonu Uzupełnień w Siedlcach. Funkcję tę pełnił do wybuchu wojny. 19
marca 1937 r. został mianowany majorem.

Nie znamy okoliczności, w jakich dostał się do niewoli sowieckiej w Kowlu. Dzięki listowi, który
wysłał do żony (17 marca 1934 r. w kościele Garnizonowym w Kaliszu poślubił Anielę Gawłowską) z obozu
w Kozielsku, wiemy, że był tam więziony. Nazwisko St. Trojana figuruje na liście jeńców wojennych z 6
kwietnia 1940 r. wśród nazwisk osób, które należało bezzwłocznie przekazać do dyspozycji NKWD w

Smoleńsku.
Stanisław Trojan został zamordowany w Lesie Katyńskim 9 kwietnia 1940 r.

Major Stanisław Trojan został zidentyfikowany w jednym z pierwszych dni ekshumacji, dokonanej przez
Niemców jeszcze przed przybyciem Komisji PCK pod nr 7. Przy zwłokach odnaleziono: dokument
tożsamości z zachowaną fotografią, akt małżeństwa, akt urodzenia syna, wizytówkę, oraz wiele dobrych

zdjęć.
Pierwsza wiadomość o śmierci mjr St. Trojana ukazała się na łamach „Gońca Krakowskiego” 23

kwietnia 1943 r. 9 listopada 2007 roku, podczas Uroczystego Apelu Pamięci na placu marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, major Stanisław Trojan został mianowany pośmiertnie przez śp. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego na stopień podpułkownika Wojska Polskiego.

Dom rodzinny Stanisława 
Trojana 

Puszkarz Waldemar

Urodził się 13.05. 1961 roku w Rozborzu syn Józefy i Józefa Puszkarz, rodzice byli nauczycielami języka polskiego i historii w 
tutejszej szkole. Niezwykłą przygodę i szczególnego pecha miał on w ósmej klasie Szkoły Podstawowej 
w Rozborzu. Waldemar jest miłośnikiem astronomii, obserwuj niebo przy pomocy lornetki pryzmatycznej bądź dość 
prymitywnej lunety. W dniu 29 sierpnia 1975 roku
ok. godz. 20 dostrzegł gwiazdę Nową w Łabędziu, i to  jak się okazuje  o 10 minut wcześniej, niż jego koledzy 
J. Baranowski i S. Garbacz z Chełmna, których nazwiska stały się dzięki prasie i radiu znane w całym kraju. Waldemar 
Puszkarz powiadomił o odkryciu natychmiast Zarząd Główny PTMA. Zredagował list, bezbłędnie zaadresował kopertę: Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, 31–027 Kraków, ul. Solskiego 30/8, nakleił nalepkę „Expres” i znaczki 
na sumę 6 zł 50 gr. Mam kopertę przed sobą: znaczki skasowane są pieczątką pocztową „Przeworsk 1, 
30-8-1975, 18”. Na odwrocie koperty podał swój adres.

Listu tego poczta adresatowi jednak nie doręczyła. W ten sposób p. Puszkarza spotkała krzywda, dopiero po
4 miesiącach od dokonania odkrycia nazwisko Jego zostaje podane do wiadomości publicznej w „Uranii”, której odbiorców 
jest znacznie mniej niż czytelników prasy codziennej.

Co się zatem stało z listem? Otóż w połowie września p. Puszkarz otrzymał swój list „normalną” drogą pocztową bez 
jakiejkolwiek jednak adnotacji, dlaczego nie doręczono go adresatowi. Trochę to może wyjaśnia dodatkowa pieczątka 
na odwrocie koperty następującej treści: PHILADELPHIA, PA, SEP 9 AM 1975 — 191.

A może p. Puszkarz popełnił błąd, że przy adresie nie dopisał „Polska”? Zrobił to za niego jakiś urzędnik na poczcie 
w Filadelfii (stan Pensylwania), dopisując na frontowej stronie koperty „Kraków, Poland”. Nie posłużyła się jednak tą 
wskazówką nasza Poczta, odsyłając list na adres zwrotny nadawcy w Przeworsku. Waldemar Puszkarz dokonał pomiaru 
jasności Nowej metodą Argelandera i Pogsona w dniach 29 (od 20h00m do 20h50m) i 31 sierpnia oraz 2, 3, 8 i 9 września. Przy 
obserwacji w dn. 31.8. jest adnotacja: Zaobserwowałem, że Nowa nieco poczerwieniała, tak że o ile 2 dni temu była białej 
barwy, tak obecnie jest bladopomarańczowej.
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Dom rodzinny Waldemara Puszkarza Waldemar Puszkarz w VIII klasie z jego mamą (nauczycielką) panią 
Józefą Puszkarz oraz resztą klasy

Antoni Byki, Władysław Maczuga  

Antoni Byk i Władysław Maczuga z Rozborza koło Przeworska w latach trzydziestych ubiegłego wieku należeli
do najniebezpieczniejszych bandytów rejonu Podkarpacia. Bezwzględni, bezlitośni, bez skrupułów torturowali i mordowali 
swoje ofiary, kierując się jedynie żądzą pieniądza. Władysław Maczuga (22 l.)? szczupły, 171 cm wzrostu, twarz blada, długa 
i szczupła, włosy blond, oczy niebieskie. Pochodzący z Rozborza, pow. Przeworsk.Urodził się 3 marca 1912 r. w biednej rodzinie 
robotniczej. Miał sześciu braci i dwie siostry. W czwartej klasie szkoły powszechnej stracił ojca. Licznej rodzinie trudno było 
utrzymać się z niewielkiego gospodarstwa, często brakowało pieniędzy na życie. Starsi bracia zaczęli kraść. 
Antoni Byk (30 l.)- 162 cm wzrostu, włosy ciemne, twarz podłużna, cera blada, oczy piwne duże, gęste brwi, nos długi, na lewej 
stronie głowy blizna. Pochodzący z Trzciany, pow. Rzeszów.W konflikt z prawem ten niepozorny mężczyzna wszedł po raz 
pierwszy w połowie lat 20. Za napady, włamania i kradzieże odsiedział trzy lata. Był podejrzewany również o dokonanie trzech 
zabójstw, ale nie znaleziono przekonujących dowodów winy. Po wyjściu na wolność wyjechał z kraju. Przebywał w Niemczech
i we Francji. Tam, ścigany przez prawo, schronił się w Legii Cudzoziemskiej. (…)

Władysław Maczuga wraz z kompanami od paru lat terroryzował Podkarpacie. Wiosną 1934 r. z Antonim Bykiem zabili post. 
Feliksa Lewandowskiego i ciężko ranili wywiadowcę Franciszka Wasilewskiego, który po amputacji nogi popełnił samobójstwo. 
W lipcu Byk zginął w policyjnej zasadzce. Maczudze znowu się udało.Bandzior daje o sobie znać dopiero jesienią 1934 roku. 
Razem z niejakim Stanisławem Kołodziejem, nowym kompanem, napadają na leśniczego ordynacji przeworskiej Władysława 
Świszczaka z przysiółka Białobrześki. Zabierają mu broń myśliwską i 7 zł.Maczuga z pewnością zdaje już sobie sprawę, że jego 
dni na wolności są policzone. Brakuje mu kryjówek. Większość gospodarzy, którzy mu pomagali, zostało aresztowanych 
i przykładnie osądzonych. Szuka więc schronienia u swoich najbliższych: rodziny i narzeczonej. Trudno jednak tam się dostać, bo 
policja nie próżnuje. Policjanci, pod dowództwem nadkom. Schwarza i asp. Krężela z Komendy Powiatowej PP w Przeworsku, 
ruszają rano w pościg za zbiegiem. Lekki śnieg, który spadł w nocy, ułatwia im zadanie. Ślady prowadzą w kierunku drogi z 
Przeworska do Łańcuta, w końcu giną. Maczuga z pewnością musi być gdzieś blisko, w jakiejś nieznanej dotąd kryjówce. (…)
Przedwojenna prasa okrzyknęła Władysława Maczugę “polskim Dillingerem”. 

Dom rodzinny Władysława Maczugi

Antoni Byk Władysław maczuga

Emil Ochyra

Urodzony 12 lipca 1936 w Rozborzu koło Przeworska, woj. lwowskie, absolwent szkoły średniej (wszechstronne 
zainteresowania, wieloletni student UW), szablista (179 cm, 64 kg) stołecznego Ogniwa i Warszawianki (1952-1969). 
"Uzupełnił" on słynną drużynę szablistów złożoną z "cudownych dzieci" węgierskiego fechtmistrza J. Keveya, które 
miały już za sobą start olimpijski w Helsinkach (1952) i medal zdobyty w Melbourne (1956). Naukę szermierki 
rozpoczął w Ogniwie (1952) pod kierunkiem Aleksandra Wójcickiego i wraz ze swoim trenerem przeszedł 
do Warszawianki, której obaj stali się gwiazdami i przykładem idealnej współpracy zawodnika z trenerem. Jako 
20-latek zdobył mistrzostwo Polski juniorów i 4. msc na mistrzostwach świata w Luksemburgu (1956). Szalenie 
zaangażowany we wszystko co robił potrafił do końca przeprowadzić najtrudniejszą akcję z tzw. zimną krwią. Umiał 
rzucić wszystko na jedną szalę i zwyciężyć. Lubił być podziwiany i miał zawsze swoje zdanie, nawet wtedy, kiedy 
walczył w jednej drużynie z Jerzym Pawłowskim, który oponentów pod żadną postacią nie cierpiał. Toteż często 
dochodziło do konfliktów, ale narodowa drużyna szablistów, mimo wszystko miała się dobrze i na początku lat 
sześćdziesiątych, była często poza zasięgiem wielkich rywali. Wiele sukcesów odniósł na krajowym podwórku.
W turniejach indywidualnych o mistrzostwo Polski zdobył: 3 medale złote (1959, 1960, 1964), 1 srebrny (1968) 
i 1 brązowy (1963), natomiast w drużynowych mistrzostwach był 2-krotnie pierwszy (1967, 1971), 5-krotnie drugi (1956, 
1961, 1962, 1966, 1972) i 2-krotnie trzeci (1958, 1960). Imponujący dorobek zanotował jako członek drużyny 
zdobywając 4 tytuły mistrza świata: w Budapeszcie (1959), Turynie (1961), Buenos Aires (1962) i Gdańsku (1963). Rok 
1961 był szczególnie udany dla szablisty Warszawianki, gdyż obok mistrzowskiego tytułu w drużynie wywalczył również 
w Turynie srebrny medal w turnieju indywidualnym (wcześniej w tym mieście w 1959 zdobył również srebrny medal 
podczas Akademickich Mistrzostw Świata). W 1965 we Wrocławiu wygrał poza tym turniej o Puchar Świata im. Otto 
Fińskiego. Mistrz Sportu odznaczony m.in. dwukrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Zmarł 
w Warszawie 26 maja 1980.
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Dom rodzinny Emila Ochyry

Maria Drewniakówna 

Maria Drewniakówna urodziła się w 1908 roku w Rozborzu. Kształciła się 
w Stanisławowie, Warszawie i we Lwowie. Od około 1936 współpracowała 
z Polskim Radiem. Choć w swoim szerokim repertuarze miała europejską i polską 
pieśń romantyczną, to jednak najbardziej zasłynęła z wykonań pieśni kompozytorów 
współczesnych, m.in. Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego, 
czy dokonując prawykonań utworów m.in. Grażyny Bacewicz, Artur
Malawskiego, Andrzeja Panufnika i Witolda Rudzińskiego. W 1951 na koncercie 
w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej, razem z Wielką Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga wykonała po raz 
pierwszy Tryptyk śląski.

Dnia 1.X. 2014 r. przeżywszy 106 lat zmarła śp. Maria Drewniakówna, wybitna 
śpiewaczka, nieoceniona wykonawczyni pieśni Karola Szymanowskiego, Zasłużona 
Działaczka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Zasłużona Działaczka 
Komisji Seniorów SPAM.

Dom rodzinny Marii Drewniakównej
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Wąwóz lessowy

Na terenie Rozborza znajdują się liczne wąwozy lessowe. Po ostatnim 
zlodowaceniu karpackim lądolód pozostawił ogromne ilości glin i lessów 
w postaci pól sandrowych. Następnie wiatr nawiał grube pokrywy lessowe 
na tereny naszej miejscowości . Procesy erozji rzecznej, wiatrowej oraz procesy 
wietrzeniowe a w późniejszych czasach działalność człowieka doprowadziła
do powstawania wąwozów lessowych. Na dnie wąwozów znajdują się drogi 
dojazdowe do pól uprawnych, wysokie brzegi porośnięte są roślinnością: dzikim  
bzem, dziką różą, grochodrzewami, klonami. Można również zauważyć liczne 
nory: polnych myszy, lisów, nornic. 

Roślinność
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Mapa wsi z lokalizacją ciekawych 
miejsca

Mapa do gry terenowej
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Instrukcja do gry terenowej 

Potrzebne pomoce i materiały:
- kompas
- mapa 
- przewodniki przyrodnicze oraz informacje zawarte w opracowaniu „ 
Wzdłuż Potoku Mirocińskiego”
Grę terenową zaczynamy w punkcie 1 a kończymy w 10. Przy każdym 
punkcie (1-10) uczestnicy wykonują zadanie. Aby prawidłowo rozwiązać 
zadanie, należy podkreślić lub wpisać odpowiedzi.
W grze terenowej mogą uczestniczyć drużyny 5 osobowe w wieku od 10 do 
99 lat.

Długość ścieżki wynosi około 4,5  kilometra

Czas przebycia ścieżki około 2 godzin

Zadania do gry terenowej 

Punkt nr 1 - Kościół stary Mirocin 
Stary kościół w Mirocinie

Z wielu rzeczy tutaj słynie

W środku piękny ale mały

Ołtarz zawsze jest zadbany

Zadanie:

Należy zorientować mapę i podać kierunek marszu oraz odpowiedzieć na pytanie.

1. Kierunek marszu to: N,     S,      E,      W,       NE,        NW,        SW,        SE

2. W jakim czasie zbudowano ten kościół  

a) 2 lata            b) 14 dni               c) 3 miesiące              d) 12 miesięcy
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Punkt nr 2 - Franciszek Saban 

Franciszek Saban basen zbudował 

Z własnych pieniędzy go ufundował

Pierwszy na polskiej wsi basen

Lecz zniszczyli go z czasem

Zadanie:

1. Obok jakiego obiektu znajdował się basen „Sabana” …………………………..

Punkt nr 3 - Cerkiew-Kościół parafialny 
W osiemnastym wieku zbudowano cerkiew

Grekokatolicką świątynię

Do 1944 roku wytrwała 

Wielu ludzi nie wie, że istniała

Zadanie:

1. W którym roku wybudowano cerkiew w Mirocinie:

a) 1712                        b) 1789                         c) 1797                      d) 1801

2. Co było przyczyną jej zniszczenia …………………………………

Punkt nr 4 – Dolina potoku Mirocińskiego  
Mały potoczek przez nasze wioski płynie

Jeden z wielu w naszej gminie

A nad nim wygięte wierzby płaczące

Zawsze pięknie wyglądające

Zadanie:

1. Które gatunki drzew rosną w dolinie potoku

a) brzozy, wierzby, buki       b) klony, jesiony, robinie     c) sosny, graby, olchy       d) dęby, 
jodły, buki

Punkt nr 5 – Stanisław Trojan 

Dla podpułkownika Trojana Stanisława

Służyć w Polskim Wojsku to godna postawa

Jednak sowieci go uwięzili 

I w Kozielsku wykończyli

Zadanie:

1. Który z prezydentów pośmiertnie awansował Stanisława Trojana do stopnia podpułkownika:

a) Aleksander Kwaśniewski      b) Lech Wałęsa      c) Bronisław Komorowski      d) Lech Kaczyński
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Punkt nr 6 – Władysław Puszkarz   

Od dziecka astronomią się zajmował

Nocne niebo bacznie obserwował

Odkrył w Łabędziu gwiazdę małą

I tym odkryciem Polskę uradował całą

Zadanie:

1. W której klasie Waldemar Puszkarz dokonał odkrycia gwiazdy Nowej w Łabędziu:

a) ósmej                       b) II licealnej                    c) I licealnej               d) siódmej

Punkt nr 7 – Władysław Maczuga    
i Antoni Byk

Dwaj groźni przestępcy terror wprowadzali 

W okolicy kradli oraz mordowali 

Jednak i im się noga wreszcie powinęła 

I dzielna policja ich zaraz ujęła

Zadanie:

1. Przedwojenna prasa okrzyknęła Władysława Maczugę “polskim ………………” - dokończ 
zdanie.

Punkt nr 8 – Emil Ochyra 

To słynny polski szermierz i szablista

Mistrz świata i olimpijski medalista

Zdobywał złote i srebrne krążki

Dziś sportowe o nim piszą książki

Zadanie:

1. Ile razy Emil Ochra zdobył Mistrzostwo Polski?

a)      5 razy                     b)      2 razy                     c)     3 razy                   d)      1 raz

2. Ile razy Emil Ochra zdobył Mistrzostwo Świata?

a)      ani razu                     b)      2 razy                     c)     4 razy                   d)      1 raz

Punkt nr 9 – Maria Drewniakówna  

Nasza Marysieńka sopranem śpiewała 

Utwory polskich kompozytorów bardzo pokochała 

Rozsławiając Polskę po świecie jeździła 

I w podeszłym wieku ten padół opuściła 

Zadanie:

1. Ile lat przeżyła Maria Drewniakówna?

a)  106 lat                            b)  99 lat                      c)  89 lat                 d)  101 lat
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Punkt nr 10 – Wąwóz lessowy 
Lessowe wąwozy ze zwięzłej skały się składają

Na lekcjach przyrody dzieci je badają

Urozmaicają najbliższy krajobraz

Można je podziwiać jak natury obraz

Zadanie:

1. Które krzewy porastają wąwozy w Rozborzu?

a) malina, leszczyna     b) kruszyna, dziki bez          c)  dziki bez, dzika róża        d) kruszyna, sumaki

Tradycje Rozborza

Zespół Pieśni i Tańca w Rozborzu

Zespół składał się z 30 osób. Strojami były białe bluzki, kolorowe 
spódnice i czerwone korale. W zespole byli soliści i solistki. Zespół 
trwał 10 lat, a jego przewodniczącym był Pan Rydzik ze Świętoniowej. 

Koło gospodyń wiejskich

Zostało założone w 1958r. i trwa do dzisiaj. Odbywały się na nim 
kursy szycia i gotowania. Znajdowało się to wszystko w domach, a 
kierowała tym wszystkim instruktor Dachowska. 
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Muzeum „Izba Pamięci”

Znajdowały się w nim sztandary i rożne pamiątki z Rozborza i okolic. 
Z czasem przeniesiono je do Rzeszowa. 

Klub „Ruch”

Młodzież miała tam spotkania gdzie bawiła się, grała w różne gry i 
organizowała wyjazdy na konkursy. Trwał on 16 lat.

,,Raj”

Był to obrzęd który tworzył zespół ludzi. Obchodzono go w dniu 
Narodzenia Pana.

„Judasza” 

W Wielki Czwartek młodzi ludzie robią nieszkodliwe żarty sąsiadom, 
znajomym i przyjaciołom.
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Prezentację przygotowała szkoła 

Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Zespole Szkół w Rozborzu. 
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