
23 MARCA 2018  |  NR 12 (1367)   |   CENA: 2,70 zł,  w tym 5% VAT   |   nr indeksu 338907   |   ISSN 1232-6534  |  PKWiU 58.14.11.0  |  Nakład 2000 egz. | /TYGODNIK.SANOCKI

PI
SM

O
  S

A
M

O
RZ

Ą
D

O
W

E

P
IS

M
O
  

S
A
M
O
R
Z
Ą
D
O
W

E

POLECAMY: O Triduum Paschalnym opowiada ks. dr Andrzej Skiba – str. 11

5 15

Za nami dwie pierwsze niedziele wolne 
od handlu. Jak je spędzili sanoczanie? 
Czy są zadowoleni z zakazu handlu i czy 
rzeczywiście wszystkie sklepy są poza-
mykane w niedziele? 

Niedziele 
bez handlu

Nowe prawo w praktyce

Jak zakaz oceniają pracownicy sklepów?

Większość pracowników jest zadowolona. 
Dlaczego? Twierdzą, że pracodawcy często 
naginali  prawo pracy i nie płacili za nadgo-
dziny w niedziele i święta, nie oddawali też 
wolnych dwóch dni  po przepracowanym 
weekendzie bądź zmuszali do pracy przez 
więcej niż dwie niedziele w miesiącu. Dla 
niektórych pracowników to wreszcie na-
prawdę wolny dzień, często jedyny w tygo-
dniu. Niedogodnością może być zwiększo-
ny ruch w piątek wieczorem i w sobotę  
w sklepach. Sieciówki, duże markety,  prze-
żywają istne oblężenie.

7
Sanoczanie obchodzili złote gody

Razem na dobre i na złe
Złote gody obchodzą ci, któ-
rzy najdłużej trwają w małżeń-
stwie. Taka rocznica to powód 
do dumy, dlatego ze złotymi 
godami wiążą się pewne za-
szczyty. 45 par obchodzących 
jubileusz pięćdziesięciolecia 
pożycia małżeńskiego otrzy-
mało medale, nadawane przez 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. Od-
znaczenia zostały wręczone 
małżonkom podczas uroczy-
stego spotkania 19 marca.

Wiosenne porządki w Międzybrodziu
Gdyby chociaż 
komuś zrobiło 
się wstyd...
Cerkiewką w Międzybrodziu 
chętnie się chwalimy, jest na 
pocztówkach, kusi turystów. 
A jak wyglądają jej okolice  
po zimie? Jakie „skarby”  moż-
na tam znaleźć? 

15 marca w auli koncertowej 
PSM odbył się recital profe-
sora Sławomira Dobrzań-
skiego, pianisty, absolwenta 
Akademii Muzycznej w War-
szawie, od wielu lat mieszka-
jącego w Stanach Zjedno-
czonych. Na recital zaprosiła 
sanoczan rodzina Kątskich, 
przedsięwzięcie wspierał 
warszawski Instytut Muzyki 
i Tańca – dyrektor Maxymi-
lian Bylicki zapowiadał  
przyjazd do Sanoka.

Sławomir Dobrzański grał utwory Antoniego Kątskiego

Historię tworzą geniusze, ale...

Dlaczego tak długo trzeba 
było czekać na naprawę świa-
teł i czy musiało się wydarzyć 
nieszczęście, żeby prace zo-
stały przyspieszone?

Na skrzyżowaniu Mickiewicza i Królowej Bony

Awaria 
sygnalizacji 
świetlnej

93



2 23 marca 2018 r.Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń zapraszamy 
do biura ogłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia 
ogłoszenia. Objętość listów nie powinna przekraczać trzech czwartych strony maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze przyjmujemy jedynie na nośnikach cyfrowych lub pocztą 
elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel. 13 464 02 21 lub oddziały „Ruch” SA. 

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku
Adres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Rynek 10, tel. 13 464 27 00
Redaktor naczelny: Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz
Redaguje zespół: 
Bartosz Błażewicz – bblazewicz@tygodniksanocki.pl
Edyta Szczepek – edytaewaszczepek@gmail.com
Edyta Wilk  – edytawilk@tygodniksanocki.pl
Współpracują: Robert Bańkosz, Tadeusz Krotos, 
Arkadiusz Komski, Tadeusz Barucki
Redakcja techniczna: Andrzej Borowski
Korekta: Teresa Nater/TYGODNIK.SANOCKI

Biuro Reklam i Ogłoszeń: 
tel. 13-464-02-21, fax: 13-463-16-34 

Druk:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligra�a
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
Drukarnia w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 25a
41-203 Sosnowiec

Dziś w numerze

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

„Tygodnik Sanocki” Pismo Samorządowe
www: tygodniksanocki.pl

e-mail: redakcja@tygodniksanocki.pl

PODZIĘKOWANIA

19 marca 2018 roku zmarła 

Grizelda Ząbkiewicz
nauczycielka, pedagog, społecznik, wieloletnia 
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku,
osoba o nieocenionych zasługach dla rozwoju 

sanockiego szkolnictwa, wychowawca wielu pokoleń 
sanoczan i wzór do naśladowania 

dla pracowników oświaty.

Wyrazy szczerego współczucia 
dla Córki i Rodziny Zmarłej

składają:
Burmistrz Tadeusz Pióro 

i pracownicy Urzędu Miasta

Radni
Miasta Sanoka

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

Pani Barbarze Zdybek
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci Mamy, Grizeldy Ząbkiewicz

składają:

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Pani Grizeldy Ząbkiewicz
która była niezwykle zasłużonym pedagogiem, nauczycielem  

i wychowawcą oraz pełniła funkcję Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku w latach 1979 – 1989. 

Nauczyciele, absolwenci oraz rodzice pamiętają ją jako 
osobę niezwykle oddaną swojej pracy i aktywnie działającą 

na rzecz całego środowiska. 

W naszej pamięci pozostanie jako osoba bardzo ciepła, 
tworząca dobrą atmosferę w całej szkole, a przede wszystkim 

kochająca dzieci i pracę z nimi.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Administracji i Obsługi 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku

Panu Stanisławowi Łuczyckiemu  
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci MAMY       
składają: 

Starosta i pracownicy
 Starostwa Powiatowego w Sanoku 

Z głębokim żalem powiadamiamy, 
że 20.03.2018 r. pożegnaliśmy naszego trenera, 

Lecha Ciuka
prekursora łyżwiarstwa w Sanoku, trenera lekkiej 

atletyki i łyżwiarstwa szybkiego, 
wspaniałego pedagoga i wychowawcę.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy Ci , Trenerze –

zawodnicy i zawodniczki MKS „Zryw ‘’ Sanok

Tak się bez planowania złożyło, że przed-
świateczny numer zrobił się nam taki 
trochę – zeszłowieczny, w sensie jak naj-
bardziej pozytywnym. Po pierwsze: 45 
par w Sanoku świętuje jubileusz 50-lecia 
związku małżeńskiego. Spotkali się zacni 
jubilaci, przyjęli gratulacje od burmi-
strzów, księdza dziekana, posła, dyrekto-
ra Urzędu Stanu Cywilnego. Relacjonu-
jemy to wydarzenie, w wielkim skrócie, 
na sąsiedniej stronie, życząc jubileuszo-
wym parom dalszych szczęśliwych lat 
wspólnego życia.

W środę wieczorem Maria, sympa-
tyczna seniorka z Bezmiechowej, rozbi-
ła bank w popularnym teleturnieju, wy-
grywając milion złotych. „Udowodni-
łam, kobitki kochane, że po sześćdzie-
siątce też się fajnie żyje” – powiedziała 
po wszystkim i pozdrowiła wnuka.  
O tym, że życie zaczyna się po sześćdzie-
siątce, wiedzą także nasi seniorzy, zapra-
szani co tydzień do rozmowy. Dzisiaj 
opowiada o swoich planach Irena Gil-
-Storoszczuk.

Wędrujemy po XIX wieku za sprawą 
Antoniego Kątskiego, którego muzykę 
fortepianową wykonywał profesor Sła-
womir Dobrzański podczas konceretu  
w auli szkoły muzycznej.  

Zo�a Lisik na wykładzie, zorganizo-
wanym przez Oddział Sanocki P�K,
oprowadza nas po Kresach Wschodnich, 
czytając od czasu do czasu wiersze  
i fragmenty pamiętników.

W Światowym Dniu Poezji (21 mar-
ca) rozmowa w TVP Kultura: gośćmi 
Jerzego Kisielewskiego (nie wiem, dla-
czego ze szczypiorkiem w butonierce) są 
poeci Tadeusz Dąbrowski i Joanna Muel-
ler, slamerka Weronika Lewandowska 
oraz raper i tekściarz Ten Typ Mes. Dą-
browski ubolewa, że za mało poezji, że 
robi się niszowa, raper nie ukrywa, że 
pewne sprawy, cytuję, „olewa”, slamerka, 
z oczami we włosach, uzasadnia potrze-
bę istnienia nowych form, a Mueller 
optymistycznie stwierdza, że poeci 
świetnie sobie radzą w Internecie i nawet 
się zdarza, że, cytuję, „znajdują drogę do 
Mickiewicza, z którym, podobnie jak  

z wieloma dawnymi poetami nie mają 
wiele wspólnego”. (sic!). Zaglądam więc 
do Internetu, celuję na chybił-tra�ł, wy-
ciągam cytat:

„Śnieżnie przykrywając
ambrozje
apatii przyzwyczajenie
zamarza”

Istotnie, nie ma to wiele współnego  
z Mickiewiczem. Czy ma coś współnego 
z Tuwimem, Staffem, Różewiczem, Mi-
łoszem? Dąbrowskim?

Skoro Internet, to jeszcze media spo-
łecznościowe, od których trzymam się  
z daleka, ale one nie zachowują takiego 
dystansu do mnie, no i „życzliwi” od cza-
su do czasu podsyłają mi różne zaczepki. 
Przeczytałam wywody jakiegoś pana  
o „Tygodniku Sanockim” i stwierdzam, 
że gdyby zacząć dyskusję z tym panem, 
to ona mogłaby mieć przebieg jak w �l-
mie  „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?” 
W sklepie mięsnym klient dostaje kur-
czaka, niesionego wraz ze szmatą do my-
cia podłogi. Zgłasza incydent kierowni-

kowi sklepu, a gdy dochodzi do konfron-
tacji, argumenty drugiej strony są takie: 
„Przede wszystkim pan mi po chamsku 
wyrwał tego kurczaka!”. „Ścierkę, ścierkę 
mi wyrwał, moje narzędzie pracy”. „Pa-
nie kierowniku, ukraść chciał mi tego 
kurczaka”. „No pewnie, bo po co by wy-
rywał?! To złodziej!” „I pijak! Bo każdy 
pijak to złodziej!”.

Kiedyś ośmieszał takie zachowania 
Bareja, dzisiaj różnica polega na tym, że 
to już przestaje być śmieszne.

W „Tygodniku Sanockim” odwiedza-
my szkoły i przedszkola – Amelka Pieg-
doń opowiada maluchom o przyrodzie, 
natomiast uczniowie II LO realizują cie-
kawy projekt społeczny. To ważne, czym 
skorupka za młodu nasiąka. Jak bardzo 
ważne, opowiada dyrektor Jerzy Ginal-
ski, który zarządził wiosenne porządki  
w okolicach cerkiewki i cmentarza  
w Międzybrodziu.

Zajmujemy się bieżącymi sprawami, 
takimi jak awaria świateł na skrzyżowa-
niu Mickiewicza z Królowej Bony, budo-
wa obwodnicy czy remont Lipińskiego. 
Sprawdzamy, jakie są efekty zakazu han-
dlu w niedzielę. Mamy oko na przedsię-
biorczych, oglądamy obrazy podczas 
wernisażu w BWA.

Nie zamieszczamy dzisiaj – wyjątko-
wo – porady prawnej oraz kroniki poli-
cyjnej. Tę ostatnią znajdą Państwo na 
tygodniksanocki.pl.

Zapraszamy do udziału w konkur-
sach i imprezach, organizowanych przez 
miejskie instytucje. Rozstrzygamy plebi-
scyt na najlepszych sportowców, za 
udział w którym bardzo wszystkim Pań-
stwu dziękujemy.

Przed nami najważniejszy tydzień  
w roku liturgicznym. Biegamy, nieustan-
nie coś załatwiamy, zapominając o na-
prawdę istotnych sprawach. Triduum 
Paschalne dotyczy jednej z największych 
Tajemnic, w obliczu której korzą się mę-
drcy i ci, którzy dostąpili łaski wiary,  
i wątpiący... Ksiądz dziekan Andrzej Skiba 
zgodził się, za naszym pośrednictwem, 
przypomnieć i przybliżyć to wszystko, co 
dzieje się w Kościele w czasie nie bez ko-
zery nazywanym Wielkim Tygodniem.

Dobrej lektury.

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim z powodu śmierci

Lecha Ciuka

wieloletniego działacza sportowego
zasłużonego trenera i wychowawcy 

składają

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

Pani Barbarze Łuczyckiej-Lech
Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 2 w Sanoku

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy

 Jadwigi Łuczyckiej
składają

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

wraz pracownikami Urzędu Miasta
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Podczas uroczystości burmistrz Tadeusz Pióro 
gratulował jubilatom:  „Złote gody to  pół wie-
ku wspólnej wędrówki przez życie. Pięćdziesiąt 
lat zmagania się z losem, problemami, troskami 
codzienności, a czasem dramatami, chorobami 
i nieszczęściami, których los niestety nie szczę-
dzi nikomu. To jednak również chwile szczę-
ścia, satysfakcji, sukcesów, radości, a przede 
wszystkim miłości, która przetrwała tak wiele 
prób”. Do gratulacji i życzeń burmistrza dołą-
czyli się również: poseł Piotr Uruski, ks. Dzie-
kan Andrzej Skiba, a także kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Wojciech Majka. W uroczy-
stości wzięli również udział przedstawiciele 
władz miasta: wiceburmistrz Stanisław Chęć, 
skarbnik Bogdan Florek oraz wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Sanoka Roman Babiak. 

Określenie „złote” dla rocznicy 50-lecia 
pożycia małżeńskiego nie jest przypadkowe. 
Szlachetny kruszec symbolizuje wartość, jaką 
osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo. Wy-
trwanie w sformalizowanym związku tak długi 
czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej mi-
łości w dzisiejszych czasach z pewnością nie 
jest możliwe.                                                         FZ

Sanoczanie obchodzili złote gody

Razem na dobre i na złe
Złote gody obchodzą ci, którzy najdłużej 
trwają w małżeństwie. Taka rocznica to po-
wód do dumy, dlatego ze złotymi godami 
wiążą się pewne zaszczyty. 45 par obchodzą-
cych jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego otrzymało medale, nadawa-
ne przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę. Odznaczenia zostały 
wręczone małżonkom podczas uroczystego 
spotkania 19 marca.

Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowane zostały pary, 
które złożyły stosowny wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego, a byli to:

29. Janina i Krzysztof Psujkowie
30. Krystyna i Henryk Rybowie
31. Marta i Ryszard Rzeszótkowie
32. Karolina i Wincenty Ryszowie
33. Barbara i Eugeniusz Sabatowie
34. Anna i Jan Skórkowie
35. Helena i Witold Skrzypscy
36. Stanisława i Stefan Sobotowie
37. Józefa i Władysława Sobotowie
38. Barbara i Mieczysław Stramowie
39. Janina i Maciej Suszyńscy
40. Janina i Franciszek Szczudlikowie
41. Henryka i Jan Szostakowie
42. Krystyna i Henryk Wituszyńscy 
43. Stanisława i Bronisław Zacharscy
44. Anna i Jerzy Zbiegieniowie 
45. Maria Koncewicz-Żyłka i Zygmunt Żyłka 

1. Janina i Eward Bałutowie
2. Czesława i Marian Bąkowie
3. Wanda i Jan Bogaczowie
4. Józefa i Józef Brewczakowie
5. Anna i Mieczysław Buczkowie
6. Helena i Zdzisław Burnatowscy
7. Bronisława i Czesław Chorążakowie
8. Helena i Stanisław Doboszowie
9. Teresa i Eugeniusz Dobrowolscy
10. Irena i Zdzisław Domarscy
11. Henryka i Piotr Donnerowie
12. Helena i Kazimierz Drągowie
13. Kazimiera i Jan Jurczakowie
14. Ewa i Tadeusz Kamińscy
15. Stanisława i Józef Kielarowie
16. Jadwiga i Jerzy Kluskowie
17. Anna i Mieczysław Kocyłowscy
18. Maria i Tadeusz Kornasiowie
19. Czesława i Włodzimierz Kowalczykowie
20. Halina i Tadeusz Kowalikowie
21. Janina i Marian Kozimorowie
22. Danuta i Piotr Kudłowie
23. Stefania i Adam Leszczykowie
24. Janina i Zygmunt Niemcowie
25. Antonina i Antoni Petreccy
26. Zo�a i Władysław Pierożakowie
27. Danuta i Adam Pocałuniowie
28. Józefa i Jan Pirógowie

Lista uhonorowanych „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
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Fot. PAP/T. Gzell

Od 1 kwietnia nauczyciele mają dostać podwyżkę; jest po-
łowa marca, a nadal nie ma rozporządzenia w sprawie mini-
malnych stawek ich wynagrodzenia zasadniczego.

Propozycja przyłączenia się 
do tej proekologicznej inicja-
tywy tra�ła w ostatnich 
dniach do wójtów, burmi-
strzów i prezydentów w całej 
Polsce. Poparcie Manifestu 
i uzyskanie tytułu Gminy 
Przyjaznej Pszczołom wiąże 
się z podjęciem przez władze 
samorządowe działań na rzecz 
ochrony zapylaczy i zachowa-
nia różnorodności biologicz-
nej. W pierwszej kolejności 
gminy zobowiązują się do 
tworzenia na swoim terenie 
tzw. Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom, czyli przestrzeni, 
w których pojawią się rośliny 
nektaro- i pyłkodajne.

– Niewystarczająca liczba 
roślin bogatych w pyłek i nek-
tar, którymi żywią się pszczo-
ły, to jeden z głównych powo-
dów wymierania tych poży-
tecznych owadów. Wiele 
gmin co roku sadzi rośliny de-
koracyjne, np. bratki, pelargo-
nie, tulipany. My zaś zachęca-
my do tego, by pomyśleć 
o kwiatach nie tylko ładnych, 
ale przede wszystkim będą-
cych źródłem pokarmu dla 
pszczół, np. o daliach, cy-
niach, lawendzie, nasturcjach, 
wrzosach. To rośliny uwiel-
biane przez pszczoły – mówi 
Kasia Dytrych, przyrodnicz-
ka, ekspertka programu, 
w którego ramach odbywa się 
akcja. 

Zgodnie z przepisami ucznio-
wie uczęszczający na naukę re-
ligii organizowaną w szkołach 
publicznych uzyskują prawo do 
zwolnienia z zajęć szkolnych, 
aby uczestniczyć w trzydnio-
wych rekolekcjach wielkopost-
nych, jeżeli rekolekcje te stano-
wią praktykę danego kościoła 
lub innego związku wyznanio-
wego (§ 10 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 
155, z późn. zm.). Jeżeli na tere-
nie szkoły prowadzona jest na-
uka religii więcej niż jednego 
wyznania, kościoły i związki 
wyznaniowe powinny ustalić 
wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady doty-
czące organizacji rekolekcji są 
przedmiotem odrębnych usta-
leń między organizującymi re-
kolekcje a szkołą. Uczniom, 
którzy nie uczestniczą w reko-
lekcjach, szkoła musi zapewnić 

Apel do samorządów

Potrzebna pomoc dla pszczół
Pszczoły wymierają, także w Polsce. Przeciwdziałać ma 
temu akcja „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”, która 
zachęca samorządy do ochrony tych owadów.

Gminy mogą zakładać 
„Miejsca Przyjazne Pszczo-
łom” w postaci klombów czy 
rabat kwietnych na trawni-
kach w parkach, skwerach 
przy urzędach, szkołach i bi-
bliotekach. Mogą być to także 
aleje drzew wzdłuż dróg lub 
zakrzewienia śródpolne. 
Oprócz nasadzeń samorzą-
dowcy mogą organizować 
pikniki i szkolenia dla miesz-
kańców i rolników, zabawy 
edukacyjne dla dzieci, czy 
konkursy popularyzujące 
wiedzę o pszczołach. Im wię-
cej i im ciekawsze inicjatywy, 
tym lepiej – najbardziej ak-
tywne gminy na zakończenie 
akcji otrzymają tablice eduka-
cyjne dotyczące pszczół, któ-
re będą mogły umieścić, np. 
w parku miejskim.

– Chcemy przekonać gmi-
ny, że działania na rzecz 
ochrony zapylaczy są w zasię-
gu każdego samorządu. Aby 
pomóc im w podjęciu działań 
w tym zakresie przygotowali-
śmy razem z przyrodnikami 
ze Stowarzyszenia Natura 
i Człowiek poradnik dla gmin 
jak zagospodarować tereny 
gminne, aby były przyjazne 
pszczołom. Zaproponowane 
w nim rozwiązania mają cha-
rakter lokalny, mogą być reali-
zowane samodzielnie przez 
władze samorządowe lub ra-
zem z mieszkańcami gminy. 

Co istotne, większość z nich 
nie wymaga dodatkowych na-
kładów �nansowych. Jest to 
raczej kwestia świadomej de-
cyzji, by już zabudżetowane 
pieniądze wydać tak, aby po-
móc owadom zapylającym 
– zaznacza Rafał Wadlewski, 
dyrektor marketingu ZT 
Kruszwica SA, �rmy, która 
jest inicjatorem akcji.

W zeszłym roku, do 
pierwszej edycji akcji Mani-
fest Gmin Przyjaznych 
Pszczołom, zgłosiło się 80 sa-
morządów, a sygnatariusze 
założyli między innymi 1325 
Miejsc Przyjaznych Pszczo-
łom. Zapylaczom pomagano 
w różnorodny sposób, np. 

w Złotowie posadzono 166 
lip, śliw, wiśni i klonów, w Ra-
dlinie stworzono hotele dla 
owadów, w Woli Mysłowskiej 
ośrodek doradztwa rolnicze-
go prowadził konsultacje 
w zakresie zachowania za-
drzewień i zakrzewień śród-
polnych, które są miejscem 
bytowania m.in. pszczół.

Dlaczego tak ważne jest 
pomaganie pszczołom?

Szacuje się, że pszczoły 
mają udział (zapylając rośli-
ny) w 76 proc. światowej pro-
dukcji żywności. Jak wynika 
z opracowań zrealizowanych 
na podstawie danych Głów-

nego Urzędu Statystycznego, 
gdyby nie zapylanie upraw 
przez zwierzęta – przede 
wszystkim przez owady zapy-
lające – ich wartość byłaby 
niższa o 4,1 mld zł (dane 
z roku 2015). Na 100 gatun-
ków roślin uprawnych odpo-
wiadających za 90 proc. żyw-
ności na świecie, aż 71 jest za-
pylanych przez pszczoły 
(dane ONZ ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa – Food and Agri-
culture Organization, FAO). 
Kwestia zmniejszania się po-
pulacji pszczół na świecie 
może niebawem okazać się 
jednym z palących proble-
mów, mających wpływ na całą 
gospodarkę. Dzięki pszczo-

łom mamy m.in. pomidory, 
jabłka, maliny, śliwki, po-
rzeczki, czosnek, tymianek, 
borówki. 

Szczególnie istotną rolę 
w zapylaniu roślin mają 
pszczoły nieudomowione ta-
kie, jak trzmiele, murarki, 
pszczolinki czy obrostki. Za-
pylają one z większą efektyw-
nością niż pszczoła miodna 
– przykładowo murarka jest 
bardzo często wykorzystywa-
na przez sadowników w zapy-
laniu jabłoni. Istotne jest też 
to, że pszczoły mają ogromne 
znaczenie w zapylaniu roślin 
uprawnych (np. koniczyn, lu-
cerny), które przeznaczane są 
na paszę zwierząt hodowla-
nych. Pszczoła miodna jest 
tylko jednym z 470 gatunków 
pszczół występujących w Pol-
sce. Wśród nich aż 222 są za-
grożone wyginięciem.

Manifest Gmin Przyja-
znych Pszczołom to inicjaty-
wa, której głównym celem 
jest podkreślenie znaczenia 
pszczół dla środowiska i czło-
wieka, angażowanie społecz-
ności lokalnych w działania 
na rzecz pszczół w Polsce, 
zwrócenie uwagi na problem 
ginięcia pszczół oraz aktywi-
zacja gmin z całego kraju do 
podjęcia działań na rzecz 
ochrony owadów zapylają-
cych. Gminy, które poprą Ma-
nifest oraz zrealizują działania 
na rzecz pszczół, otrzymają 
prawo posługiwania się tytu-
łem i logotypem Gminy Przy-
jaznej Pszczołom.

Podwyżki dla nauczycieli

Kiedy podpis 
pod rozporządzeniem?

W ubiegłym tygodniu zakoń-
czyły się konsultacje i mię-
dzyresortowe uzgodnienia 
rozporządzenia, regulującego 
wynagrodzenie zasadnicze 
nauczycieli w zależności od 
wykształcenia i stopnia awansu 
zawodowego. Zapytaliśmy Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej, czy uda się je wprowadzić 
w życie przed 1 kwietnia, czy 
może kwietniową pensję trzeba 
będzie wypłacać nauczycielom 
„po staremu”, a dopiero później 
wyrównać.

„Planujemy podpisanie 
rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym 

od pracy do końca marca” 
– informuje Justyna Sadlak 
z Biura Prasowego MEN.

Według projektu rozpo-
rządzenie ma wejść w życie 
1 kwietnia.

MEN przypomina, że 
zgodnie z ustawą okołobu-
dżetową podwyższenie wyna-
grodzeń dla nauczycieli 
w związku z kwotą bazową 
obowiązującą od dnia 1 kwiet-
nia 2018 r. następuje nie póź-
niej niż do 30 kwietnia, z wy-
równaniem od 1 kwietnia.

Po kwietniowej podwyż-
ce minimalne wynagrodzenie 
nauczyciela stażysty z przygo-
towaniem pedagogicznym 
i tytułem magistra będzie wy-
nosić 2 417 zł; nauczycielowi 
kontraktowemu z takim sa-
mym przygotowaniem przy-
sługuje 2 487 zł, mianowane-
mu 2 824, a dyplomowanemu 
– 3 317 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina

Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę 
lub inne zajęcia wychowawcze – przypomina MEN. Publikujemy komunikat resortu w spra-
wie organizowania rekolekcji wielkopostnych:

Szkoła w czasie rekolekcji

w tym czasie opiekę lub inne 
zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przy-
wołanych przepisów, zwolnie-
nie uczniów z zajęć szkolnych 
nie oznacza uzyskania przez 
nich dodatkowych dni wol-
nych od nauki. Ma jednak na 
celu umożliwienie im uczest-
niczenia w rekolekcjach wiel-
kopostnych. Warto zaznaczyć, 
że w tych dniach szkoła nie jest 
zwolniona z wypełniania funk-

cji wychowawczej i opiekuń-
czej. Tym samym jest odpo-
wiedzialna za bezpieczeństwo 
wszystkich uczniów. Dotyczy 
to zarówno uczniów odbywa-
jących rekolekcje, jak i tych, 
którzy w tym czasie uczestni-
czą na jej terenie w zajęciach 
opiekuńczych i wychowaw-
czych. Szkoła ma prawo do 
kontroli obecności na zapla-
nowanych w tych dniach zaję-
ciach.

Opiekę nad uczniami 
w czasie rekolekcji zapewniają 
nauczyciele religii. Dyrektor 
szkoły, jeśli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa 
uczniów, może zwrócić się jed-
nak do pozostałych nauczycieli 
z prośbą o pomoc w zapewnie-
niu uczniom opieki w czasie ich 
przemieszczania się do miejsca 
odbywania się rekolekcji 
i w drodze powrotnej do szko-
ły. W tym przypadku dyrektor 
powinien jednak respektować 
prawo nauczycieli do wolności 
sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na reko-
lekcje są uwzględniane w pla-
nie organizacji roku szkolnego. 
Jeśli program rekolekcji ogra-
nicza się np. tylko do jednej 
lub dwóch godzin zajęć w cią-
gu dnia, szkoła – w porozu-
mieniu z organizującymi reko-
lekcje – może ustalić, że 
uczniowie uzyskują w tych 
dniach tylko częściowe zwol-
nienie z zajęć szkolnych. 
W pozostałym czasie ucznio-
wie uczestniczą w zajęciach, 
zgodnie z ustalonym na te dni 
planem zajęć szkolnych.

Warto podkreślić również, 
że dyrektor szkoły jest zobo-
wiązany zaplanować roczny 
czas pracy szkoły w taki sposób, 
aby zapewnić pełną realizację 
przyjętych przez szkołę progra-
mów nauczania z poszczegól-
nych zajęć edukacyjnych. Kolumna – źródło: Serwis Samorządowy PAP
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O awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewi-
cza i Królowej Bony pisaliśmy tuż po weekendzie na tygo-
dniksanocki.pl. Zaraz po ukazaniu się tekstu do redakcji za-
dzwonił telefon z prośbą o wyjaśnienie u stosownych służb, 
dlaczego tak długo trzeba było czekać na naprawę świateł  
i czy musiało się wydarzyć nieszczęście, żeby prace zostały 
przyspieszone.

Na skrzyżowaniu Mickiewicza i Królowej Bony

Awaria sygnalizacji świetlnej

jak powinni się zachować,  
a nie krzyczeć i zarzucać nie-
znajomość przepisów – żalił 
się jeden z naszych rozmów-
ców.

Byliśmy na skrzyżowaniu 
w czasie awarii. Faktycznie, 
nerwowość wśród kierowców 
spora, zaglądanie, podgląda-
nie – jak zachowują się inni 
uczestnicy ruchu. Od strony 
Mickiewicza, z obu stron, 
ustawione są znaki STOP, 
które kierowcom wyraźnie 
podpowiadają, co robić....

O wyjaśnienie kilku sytu-
acji, dotyczących kierowania 
ruchem przez policję zwróci-
liśmy się do rzeczniczki KPP 
w Sanoku, Anny Oleniacz  
i otrzymaliśmy taką oto od-
powiedź:

„Policjanci wykonują 
swoją pracę w oparciu o obo-
wiązujące przepisy  prawa. 
Zasady kierowania ruchem 
określają między innymi prze-
pisy kodeksu drogowego, 
Rozporządzenia MSWiA,  
a także Zarządzenie nr 30 Ko-
mendanta Głównego Policji  
z dnia 22 września 2017 r.  
w sprawie pełnienia służby na 
drogach. Można tam znaleźć 
informacje, kto może kiero-
wać ruchem (art. 6 kodeksu 
drogowego, §2 Rozporządze-
nia MSWiA w sprawie kiero-
wania ruchem drogowym), 

jakie warunki musi spełnić,  
w jaki sposób wydawać pole-
cenia i sygnały do kierowania 
ruchem. Żadne przepisy nie 
określają jednak sytuacji,  
w których policjant czy też 
inna uprawniona osoba ma 
obowiązek kierowania ru-
chem. Zawsze decyzja o pod-
jęciu ręcznej regulacji ruchem 
zależy od okoliczności i indy-
widualnej oceny policjanta. 
Owszem pojawiają się sytu-
acje, w których kierowanie 
ruchem ma zasadność, są to 
np. blokady dróg spowodo-
wane zdarzeniem drogowym, 

bardzo duże natężenie ruchu 
związane np. ze zmianą orga-
nizacji ruchu czy też remon-
tami, awarią sygnalizacji – na 
przykład wszystkie w jednym 
czasie nadają sygnał zielony. 
Mogą (ale nie muszą) to być 
również manifestacje, piel-
grzymki, rajdy, imprezy ma-
sowe i wiele innych, które 
mają uzasadnienie.

Należy pamiętać, że sama 
awaria sygnalizatora, gdzie 
występuje równorzędnie ozna-
kowanie pionowe, poziome 
nie jest powodem do podjęcia 
ręcznej regulacji ruchem. 

Przypomnijmy również, że  na 
użytkownikach drogi ciąży 
obowiązek znajomości przepi-
sów ruchu drogowego i stoso-
wania się do znaków drogo-
wych. Pamiętajmy, że jest wie-
le skrzyżowań, niewyposażo-
nych w sygnalizatory świetlne, 
na których ruch odbywa się 
zgodnie ze znakami drogowy-
mi i wiedzą kierujących i tam 
nikt nie domaga się policjanta, 
który miałby na stałe kierować 
ruchem.

Warto pamiętać jednak, 
że w przypadku kierowania 
ruchem w hierarchii ważno-

Przypomnijmy: na skrzyżo-
waniu ulic Mickiewicza i Kró-
lowej Bony zdarzył się poważ-
ny wypadek, w którym naj-
bardziej ucierpiała 8-letnia 
dziewczynka. Helikopter Lot-
niczego Pogotowia Ratunko-
wego przetransportował 
dziecko do szpitala. Poszko-
dowana w wypadku została 
także kobieta kierująca pojaz-
dem, ona również tra�ła do
szpitala. 

Próbowaliśmy zapytać, 
dlaczego tak długo naprawia-
no światła i czy awaria była 
wyjątkowo uciążliwa do usu-
nięcia – najpierw w General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Rejon Lesko, ale 
stamtąd odesłano nas do 
rzeczników GDDKiA do Rze-
szowa. Czekamy na pisemną 
odpowiedź i kiedy tylko ją 
otrzymamy, zamieścimy na 
tygodniksanocki.pl.

Równolegle dzwoniły te-
lefony od mieszkańców, któ-
rzy albo pytali o zasady kiero-
wania ruchem przez policjan-
tów, albo skarżyli się na za-
chowanie stróżów prawa: że 
zamiast uspokajać, wprowa-
dzali nerwową atmosferę  
i pokrzykiwali na kierowców. 
– Kierowcy, nawet jeśli znają 
przepisy, to w takich sytu-
acjach tracą pewność siebie  
i należy im raczej tłumaczyć, 

ści, osoba kierująca ruchem 
zajmuje najwyższą pozycję. 
Oznacza to, że polecenia 
przez nią wydawane są waż-
niejsze niż sygnalizacja świetl-
na czy znaki drogowe. O tym, 
co oznaczają pozycje przyj-
mowane przez policjanta kie-
rującego ruchem można prze-
czytać w Rozporządzeniu 
MSWiA w sprawie kierowa-
nia ruchem drogowym”.

Czy taka odpowiedź Pań-
stwa zadowoli?

Obawiam się, że do spra-
wy trzeba będzie wrócić...

msw

Czytelnicy dzwonią, zainteresowani postępem inwestycji, 
którym patronuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad. W ich imieniu zwróciliśmy się do rzeczniczki 
GDDKiA w Rzeszowie Joanny Rarus z prośbą o odpowiedź 
na najczęściej zadawane pytania.

uniemożliwiają jednak prowa-
dzenie robót na całym odcinku 
obwodnicy, zwłaszcza w zakre-
sie wykopów i nasypów. Plano-
wany termin zakończenia prac 

archeologów to koniec kwiet-
nia 2018 r., dlatego już dzisiaj 
możemy powiedzieć, że prowa-
dzone przez archeologów ba-
dania w sposób istotny wpłyną 
na termin zakończenia budowy 
obwodnicy Sanoka.

I kolejne pytanie, a raczej 
seria dotycząca Lipińskiego: 
kiedy ruszą prace remontowe 
na ulicy Lipińskiego i ulic przy-
ległych – Dworcowej i Kolejo-
wej? W jakiej kolejności? Jakie 
utrudnienia w ruchu mogą wy-
stąpić w najbliższym czasie 
(kiedy dokładnie – jeśli już 
wiadomo). Czy sierpień 2018, 
jak mówiono w ubiegłym roku, 
jest wciąż aktualnym terminem 
zakończenia remontu?

W ramach budowy obwod-
nicy miasta Sanok przewidzia-
ny jest remont DK84, ul. Dwor-
cowej na odcinku od km 0+547 
do km 1+370 oraz ul. Lipiń-
skiego od km 1+800 do 3+000. 
Wykonawca planuje rozpoczę-
cie tych prac po okresie waka-

cyjnym. Natomiast w ramach 
działań GDDKiA  wyremon-
towany zostanie kolejny, o dł. 
ok. 1 km, odcinek ul. Lipiń-
skiego oraz ul. Lwowska i Ko-
lejowa od km 0+000 do km 
0+775.

Planowane rozpoczęcie 
robót remontowych to począ-
tek kwietnia po okresie świą-
tecznym. Wykonawca roz-
pocznie prace od remontu ka-
nalizacji deszczowej. W związ-
ku z prowadzonymi pracami 
planowane jest wyłączenie od-
cinków pasów ruchu ulic Ko-
lejowej i Lipińskiego (jedno-
kierunkowe) oraz ruch waha-
dłowy na ulicy Lwowskiej. 
Zmiany w organizacji ruchu 
wprowadzane będą sukcesyw-
nie, w zależności od postępu 
prac i mobilizacji wykonawcy. 
Z uwagi na zwiększony zakres 
remontu kanalizacji deszczo-
wej, termin zakończenia prac 
może ulec wydłużeniu.

msw

Na stronie obwodnicasanoka.
pl zamieszczono informację  
o tym, że skończyła się przerwa 
zimowa i wykonawca rozpoczął 
realizację robót budowlanych. 
Czy stanowiska archeologiczne 
nie zablokują zaplanowanych 
prac, a tym samym nie przesu-
nie się termin ostatecznego zre-
alizowania inwestycji? 

Zgodnie z Warunkami 
Kontraktu Wykonawcy reali-
zującemu budowę obwodnicy 
Sanoka, do czasu realizacji ro-
bót nie wlicza się okresów zi-
mowych tj. od 15 grudnia do 
15 marca. W związku z upły-
wem wskazanego czasookresu 
zakończyła się tzw. kontrakto-
wa zima i Wykonawca przystą-
pił do kontynuacji robót. 
Obecnie realizowane są robo-

Obwodnica i Lipińskiego - informacje rzecznika GDDKiA

Terminy mogą ulec wydłużeniu
ty na dostępnych frontach tj. 
prace przezbrojeniowe oraz 
przy obiektach mostowych.

Czynne stanowiska arche-
ologiczne w dalszym ciągu 
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Oko na przedsiębiorczych

W zdrowym ciele, zdrowy duch!
O tym, że zdrowie jest bardzo ważne, nie musimy nikogo 
przekonywać. „Niech pożywienie będzie waszym lekar-
stwem, a lekarstwo pożywieniem” – tym, jakże aktualnym, 
spostrzeżeniem Hipokrates zwrócił uwagę na zależność 
pomiędzy naszym zdrowiem a tym, co jemy. W środę,  
21 marca zawitała do nas wiosna, na razie tylko kalendarzowa. 
Może to najlepszy czas na postanowienie, aby wraz z nadej-
ściem wiosny jeść lżej i zdrowiej? Do tego, że warto „zdrowo 
żyć”,  zachęcają Sylwia i Radek Witkowie – właściciele �rmy 
VIVIO.  

Jesteście miłośnikami zdro-
wej żywności? Stąd pomysł 
na taki biznes?
Przyznam szczerze, nie byłem 
przyzwyczajony i nastawiony 
entuzjastycznie do zdrowej 
żywności. To Sylwia powoli 
„przemycała” zdrowe produk-
ty do naszych posiłków. Po-
czątkowo nie przywiązywa-
łem do tego większej uwagi, 
lecz kiedy po pewnym czasie 
zauważyłem różnicę – w wy-
glądzie, samopoczuciu i na 
wadze, uwierzyłem, że zdro-
wa dieta ma naprawdę sens. 

Co do �rmy, z pewnością
nie było tak, że od razu zdecy-
dowaliśmy, że zakładamy sklep 
ze zdrową żywnością. Oboje 
lubimy pracować, a przede 
wszystkim lubimy wyzwania, 
dlatego wspólnie szukaliśmy 
sposobu na to, co właściwie 
moglibyśmy robić. Sylwia za-
uważyła, że niszą na polskim 
rynku są produkty typu „super-
foods”, takie jak olej kokosowy, 
nasiona chia, jagody goji, mło-
dy jęczmień itd. Śledząc wpisy 
na polskich i zagranicznych 
blogach oraz w mediach i cza-
sopismach, dostrzegła też 
znaczny wzrost zainteresowa-
nia tymi produktami w ostat-
nim czasie. Tak wyglądały po-
czątki: Sylwia wyszukiwała 
produkty i dostawców najpierw 
z Polski, później z zagranicy, ja 
natomiast zająłem się tworze-
niem sklepu internetowego. 
Zaczęliśmy od kilku produk-
tów, z czasem, stopniowo po-
większaliśmy asortyment. 

Zdecydowaliście się również 
na sklep stacjonarny. Nie 

obawialiście się o zaintere-
sowanie sklepem ze zdrową 
żywnością w takim miastecz-
ku jak Brzozów? Dodajmy, 
że jeszcze nie było takiej 
mody na zdrową żywność, 
jaka jest teraz. 
Sklep stacjonarny w Brzozo-
wie był jakby kolejnym eta-
pem naszego rozwoju. Poza 
tym widzieliśmy, że sporo lu-
dzi chodzi do naszego maga-
zynu znajdującego się przy 
ulicy Chopina i tam kupuje 
produkty. Pomyśleliśmy więc, 
dlaczego nie wyjść w takim ra-
zie do nich i nie otworzyć skle-
pu w centrum? 

Fakt, kiedy go otwierali-
śmy, zdrowa żywność nie była 
jeszcze tak popularna i dostęp-
na w każdym sklepie, jak teraz. 
Ale sklep się przyjął i co cieka-
we, ludzie z całej Polski, którzy 
kojarzą markę VIVIO, czasem 
przejeżdżając przez Brzozów, 
zatrzymują się specjalnie na 
zakupy w naszym sklepie. 

Ludzie teraz są bardziej 
świadomi, wolą dbać o zdrowie 
i wydać więcej na produkty do 
ich codziennej diety, niż póź-
niej leczyć się i wydawać pie-
niądze na lekarzy i lekarstwa.

Wracając do sklepu interne-
towego, obecnie wysyłacie 
paczki również poza granice 
Polski. W jakie najdalsze za-
kątki świata powędrowały 
wasze produkty?
Posiadamy kilku dystrybuto-
rów, jeśli chodzi o Europę.  
W skali światowej nie jesteśmy 
w stanie tego dokładnie osza-
cować, ale zdarzają się paczki 
nawet do Australii.

Na waszej stronie znajduje 
się sześć zasad zdrowego  
i szczęśliwego życia. Zdradzi-
cie je naszym czytelnikom? 
VIVIO to witalność i uroda, wy-
siłek �zyczny – bo ruch to zdro-
wie, wigor i energia do działania, 
dieta pozytywnie wpływająca 
na nas i nasz organizm, pro�lak-
tyka oraz lepsze samopoczucie  
i zdrowie na długie lata. Sami 
sprawdzamy te zasady na wła-
snej skórze i kierujemy się nimi 
w naszym życiu. Wszystko spro-
wadza się do tego, aby znaleźć  
w życiu spokój, równowagę, 
zdrowie, a także zadowolenie z 
siebie samego.

No właśnie, VIVIO to nie 
tylko sklep ze zdrową żyw-
nością. To również promo-
wanie zdrowego stylu ży-
cia... 
Zgadza się, nie chodzi nam już 
tylko o sprzedaż produktów, ale 
zależy nam bardziej na uświa-
damianiu ludzi, jak ważną kwe-
stią, o ile nie najważniejszą, jest 
zdrowa dieta. Co więcej, widzi-
my po sobie, że to daje wymier-
ne efekty. Na swoim kanale na 
YouTube czy na Facebooku po-

ruszam tematy nie tylko zwią-
zane z dietetyką, ale również  
z holistycznym podejściem do 
życia, czyli mówię i piszę o po-
szukiwaniu pewnej równowagi 
i balansu w życiu. A w życiu 
chodzi o to, żeby nie tylko je 
przeżyć, ale żeby „żyć bardziej”. 
Czasem warto zastanowić się, 
czy my aby za bardzo nie pędzi-
my, zapatrzeni w przyziemne 
rzeczy, zapominając o najprost-
szych gestach, uśmiechu do 
drugiego człowieka, pomocy 
starszej kobiecie, która niesie 
pełne reklamówki zakupów. 
Daj coś od siebie, a dobro do 
Ciebie powróci, bądź wdzięcz-
ny za to, co masz, a będziesz 
szczęśliwy. My ciągle narzeka-
my, że czegoś nam brakuje, na-
rzekamy w zasadzie do momen-
tu kiedy nie spotka nas faktycz-
na tragedia czy choroba – wtedy 
dociera do nas, że zdrowie jest 
ważne i trzeba o nie dbać i doce-
niać, to co się ma.

Oczywiście zapraszam na 
mój kanał, gdzie każdy z pewno-
ścią znajdzie coś dla siebie: zdro-
we przepisy, krótkie treningi  
i porady, jak „zdrowo żyć w każ-
dej sferze życia”. 

Zbliżają się święta. Sylwio, 
pytanie właściwie do ciebie. 
Jako dietetyk dajesz przy-
zwolenie na świąteczne „ła-
komstwo”?
Wyznaję zasadę: 90% zdro-
wa dieta, 10% zachcianki,  
i się sprawdza! Oczywiście 
nie liczę każdej kalorii, a już 
na pewno w okresie świąt, bo 
święta rządzą się swoimi pra-
wami. Nie ma co się przej-
mować dietą, nie przytyjemy 
w dwa dni i również nie 
schudniemy w tym samym 
czasie. Odchudzanie to pro-
ces złożony i wymaga czasu, 
nie możemy się też jakoś pa-
nicznie bać świąt, bo co to za 
święta...? Podchodźmy do 
tego z „głową”, nie objadamy 
się, a jeśli czujemy, że przesa-
dziliśmy, to wstańmy od sto-
łu i idźmy na spacer. A po 
świętach wracamy do swoich 
zdrowych nawyków. Waga 
może pokazywać więcej, ale 
nie ma co się martwić, to  
w większości woda w organi-
zmie, którą – jeśli wrócimy 
do właściwego żywienia po 
świętach – zrzucimy w dwa 
dni.

Jakiś czas temu zamieszkali-
ście w... Hiszpanii. Jak wy-
gląda prowadzenie �rmy na
odległość? 
To nie  jest łatwe... tym bar-
dziej jak masz niedaleko pla-
żę… (śmiech). Założę się, że 
wiele osób nie dałoby rady 
prowadzić tak �rmy. Wymaga
to od ciebie jeszcze większej 
mobilizacji i umiejętności pla-
nowania, jednak w dzisiej-
szych czasach – w dobie 
wszystkich dostępnych tech-
nik i rozwiązań prowadzenia 
rozmów online – jest to możli-
we. Tutaj też należałoby wspo-
mnieć, że �rma to nie tylko
my, to przede wszystkim lu-
dzie, którzy ją tworzą. Budo-
waliśmy ten zespół w zasadzie 
od początku i dzięki temu, że 
zaufaliśmy im, mogliśmy wy-
jechać. Przed wyjazdem stara-
liśmy się to wszystko jakoś po-
układać, oczywiście nie 
wszystko się udało, były kryzy-
sy, ale to jak w każdej �rmie,
nie tylko w naszej.

Jakie są wasze plany na przy-
szłość? Gdzie widzicie siebie 
i swój biznes za 5, 10 lat?
W najbliższych 3 latach chce-
my wprowadzić bardzo dużo 
nowych, innowacyjnych pro-
duktów. Proces przygotowy-
wania własnych receptur już 
się rozpoczął, jednak do wpro-
wadzenia ich na rynek upłynie 
jeszcze sporo czasu. Nowością 
w 2018 roku będą produkty 
dla wegan oraz uruchomienie 
linii ORGANIC z żywnością 
ekologiczną.

Wprowadzając takie no-
wości, badamy rynek oraz po-
trzeby klientów. Dążymy do 
tego, aby mieć w ofercie pro-
dukty, które pomogą ludziom 
w zmaganiu się z ich proble-
mami. Na kolejne lata strategia 
jest już przygotowana: chcemy 
rozbudować zakład oraz moc-
no go zmechanizować. 

Rozmawiała 
Edyta Szczepek

Jak co roku kiermasz wielkanocny, zorganizowany w Klubie 
„Górnik” przyciągnął wielu rękodzielników i jeszcze więcej 
miłośników unikatowych ozdób i dekoracji.

Wielkanoc

Kiermasz wielkanocny w Górniku

– To już XXIII wystawa wielka-
nocna – mówi dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Krysty-
na Kafara. – Mamy tradycję, by 
tydzień przed świętami dzielić 
się swoimi wyrobami. Jak zwy-
kle królują pisanki, zdobione 
różnorodną techniką. Od tra-
dycyjnych, batikowych malo-
wanych woskiem, wydrapywa-
nych, malowanych ręcznie, aż 
do bardziej współczesnych 
zdobionych np. cekinami. 
Pierwszy raz pojawiły się pisan-
ki zdobione korektorem. Mamy 
też jaja wyszywane, oklejane 
materiałem. Są pisanki z pierni-

ka. Wielkość pisanek też jest 
rożna, bo oprócz tradycyjnych 
kurzych jaj, spotykamy jaja  
kacze, gęsie, strusie czy prze-
piórcze. Poza pisankami mamy 
palmy wielkanocne i znów te 
bardzo tradycyjne z suszonych 
roślin, bazi i kwiatów, po współ-
czesne, kolorowe np. z piór. 
Oprócz pisanek przywieźli  rę-
kodzielnicy (z całego regionu) 
stroiki, ikony, obrazy z tasiem-
ki,  kartki i wszelakie ozdoby 
stołu świątecznego. Jest co po-
dziwiać! I kogo! Rękodzielnicy 
to ludzie  utalentowani i bardzo 
pracowici.

Pani Halina zajmuje się rę-
kodziełem już czterdzieści lat,  
a na kiermasz przyjechała po raz 
15. Większość jej prac to wyro-
by z nici: serwety, obrusy, które 
jak sama mówi są jej pasją.

– Duże rozmiary lepiej mi 
wykonywać, bo już dłonie nie 
tak sprawne i wiek niemłody, 
niemniej już planuję, co zrobić 
na następną wystawę.

Podczas kiermaszu jest jak 
w ulu. Rękodzielnicy rozmawia-
ją ze sobą, wymieniają się do-
świadczeniem, pomysłami, 
podpowiadają sobie ciekawe 
rozwiązania, nawiązują współ-
pracę.

– Zaczęłam 5 lat temu. Mia-
łam trudne życiowe chwile  
– opowiada pani Ela. – Koleżan-

ki podpowiedziały mi, że jeśli 
zajmę czymś dłonie, to reszta 
powoli się ułoży. I tak się stało. 
Rękodzielnictwo mnie uspoko-
iło, wyciszyło. Nie wyobrażam 
sobie teraz roku bez wystawy. 
Wystawy sprawiają, że cały rok 
człowiek ma cel. Już dziś myśli-
my o następnych świętach, co 
zrobić, w jakich kolorach, jakich 
formach. Na kiermaszu czujemy 
się jak w rodzinie.

Co kupują klienci?

– Szukamy ozdób z duszą, hi-
storią i ciepłem drugiego czło-
wieka. Świąteczną atmosferę 
tworzą nie tylko ludzie, którzy 
zasiadają do wspólnego stołu. 
Atmosferę tworzy wszystko, 
co nas otacza. Odkąd odkry-
łam kiermasze i jarmarki, sta-
ram się kupować ozdoby tylko 
w takich miejscach. Wkładając 

pisankę do koszyka, wiem, że 
zrobiła ją pani Krysia, wiem, 
że poświęciła jej kilka godzin 
pracy i ta pisanka jest jedyna  
w swoim rodzaju. Pełna dobrej 
energii, a tego nam wszystkim 
trzeba.

Dzięki takim kiermaszom, 
jak w Klubie Górnik wspiera-
my lokalnych drobnych  przed-
siębiorców, nabywamy ozdoby 
z duszą i historią. Wymieniamy 
się bezpośrednio z twórcami 
dobrą energią i słowem. Warto 
sięgnąć po lokalne produkty 
lub... spróbować wykonać 
ozdoby samemu. Nie jest to 
proste, ale daje mnóstwo satys-
fakcji.

23. wystawa była czynna 
14-20 marca, w Klubie Górnik 
w Sanoku, wydarzenie organi-
zowane jest przez Wójta Gminy 
Sanok oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Sanoku.

Edyta Wilk
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Za nami dwie pierwsze niedziele wolne od handlu. Jak je 
spędzili sanoczanie? Czy są zadowoleni z zakazu handlu i czy 
rzeczywiście wszystkie sklepy są pozamykane w niedziele? 

Niedziele bez handlu
Nowe prawo w praktyce

Jak zakaz oceniają pra-
cownicy sklepów?

Większość pracowników jest 
zadowolona. Dlaczego? 
Twierdzą, że pracodawcy czę-
sto naginali  prawo pracy i nie 
płacili za nadgodziny w nie-
dziele i święta, nie oddawali 
też wolnych dwóch dni  po 
przepracowanym weekendzie 
bądź zmuszali do pracy przez 
więcej niż dwie niedziele  
w miesiącu. Dla niektórych 
pracowników to wreszcie na-
prawdę wolny dzień, często 
jedyny w tygodniu. Niedo-
godnością może być zwięk-
szony ruch w piątek wieczo-
rem i w sobotę w sklepach. 
Sieciówki, duże markety,  
przeżywają istne oblężenie.

Odzwyczaiwszy się od 
planowania zakupów, wielu 
klientów kupuje, co popad-
nie, często wkładając do ko-
szyka niepotrzebne rzeczy. 
Takie towary „a nuż się przy-
da” powodują zdziwienie przy 
płaceniu rachunku. Okazuje 
się, że kwota jest zdecydowa-
nie wyższa, niż klient zakładał 
– opisuje swoją pracę Kata-
rzyna. – Druga sprawa to 
zwiększona ilość promocji na 
piątek i sobotę, co powoduje, 
że towary wręcz znikają z pół-
ek, a to denerwuje klientów, 

którzy specjalnie przyjeżdża-
ją po konkretne produkty. 
Przy kasie jest czasem nie-
przyjemnie.

Kolejki są dużo większe 
niż w pozostałe dni tygodnia 
– mówi Marcin, –  a „tylko” 
kasowanie produktów to cięż-
ka �zyczna praca. Po ostatniej
sobocie nawet ja miałem za-
kwasy. Ruch był o 50 -70 pro-
cent większy niż w soboty, 
które nie poprzedzały wolnej 
niedzieli.

Innym problemem stał się, 
nagle, brak miejsc na parkin-
gach. Zwiększony ruch w so-
botę sprawił, że koło niektó-
rych sklepów trudno się było 
zatrzymać. Duże sieci zaczy-
nają wydłużać godziny otwar-
cia sklepów w piątki i soboty,  
a nawet inne dni tygodnia, by 
ułatwić zakupy klientom.

W ostatnie dwie niedziele 
pogoda nie bardzo dopisywa-
ła, ale mimo to dało się za-
uważyć o wiele więcej space-
rowiczów w parku czy nad 
Sanem. Może rzeczywiście 
zakaz handlu to dobry po-
mysł? 

Co sądzą klienci?

Kiedyś w Polsce właściciele 
małych sklepów inwestowali 
w swój interes, budowali 

domy, napędzali koniunkturę  
i w Polsce płacili podatki. Dzi-
siaj dzięki ulgom podatko-
wym, dzięki stworzeniu świet-
nych warunków,  powstało 
kilkanaście tysięcy zagranicz-
nych supermarketów. Właści-
ciele tych marketów inwestują, 
budują domy, płacą podatki, 
szkoda tylko, że w Niemczech, 
we Włoszech, Francji, Belgii, 
Holandii, a w Polsce nie, bo 
polskie sklepiki zostały zaora-
ne! Zamknięcie marketów  
w niedzielę może prowadzić 
do reanimacji rodzimego han-
dlu. I za to trzymam kciuki. 

Może dzięki tej ustawie drobni 
przedsiębiorcy znajdą pracę, 
pomysł na interes dla siebie?  
– zastanawia się pan Kazi-
mierz. – Oczywiście, jeśli sta-
cje benzynowe nie zostaną 
nadmiernie uprzywilejowane.

Dla mnie to jedna z naj-
gorszych ustaw ostatnich lat! 
– skarży się pani Jola – prowa-
dzę swoją �rmę i pracuję pra-
wie 24 godziny na dobę. Nie-
dziela jest jedynym dniem, 
kiedy mogę nie pracować, 
nadrobić zakupy na cały ty-
dzień. Teraz jest to dosyć 
uciążliwe.

Ustawa ma niby spowo-
dować spędzanie czasu z ro-
dziną. Nie wierzę, że tak się 
stanie. Jeśli rodziny nie miały 
zwyczaju wspólnie czegoś ro-
bić, to przymusowy dzień 
wolny nie spowoduje nagle, 
że staną się bardziej kreatyw-
ne i chętne do spędzania cza-
su razem – twierdzi pani 
Ania.

Wielu z nas pracuje w za-
kładach, gdzie jest tak zwany 
ruch ciągły i jakoś nikomu to 
nie przeszkadza. Jedynym 
problemem jest przestrzega-
nie zasad kodeksu pracy i sto-

sowne wynagradzanie za pra-
cę w dni wolne, godziny noc-
ne itd. – komentuje pan Piotr. 
– Ponadto w galeriach zatrud-
nia się wielu studentów, dla 
których praca w niedziele, so-
boty jest jedyną szansą doro-
bienia. Właściciele �rm nigdy
nie mają dnia wolnego. A co 
ze służbami mundurowymi? 
Również pracują w niedziele, 
święta, w nocy. Wydaje mi się, 
że za pracę w niedziele i dni 
świąteczne powinny być po 
prostu większe zarobki, a nie 
zakaz pracy.

Czy w dwie objęte zaka-
zem niedziele wszystkie skle-
py w Sanoku były zamknięte? 
Nie. Funkcjonowały Żabki, 
Freshmarkety, małe sklepiki, 
np. ten przy szpitalu, i oczy-
wiście stacje benzynowe. Na 
stacjach benzynowych towar 
jest droższy, lecz mimo to 
klientów nie brakowało. 

Czy wszyscy przedsię-
biorcy przestrzegali obowią-
zującego prawa i w sklepikach 
pracowali tylko właściciele?  
Z dostępnych informacji wie-
my, że nie...  Na otwarcie  
w niedziele pozwoliły sobie 
nawet niektóre większe skle-
py pod Sanokiem. Cóż, może 
lepszy mógł się okazać utarg, 
niż ewentualny mandat? Wy-
bór należy do właścicieli, kie-
rowników sklepów i przede 
wszystkim – klientów.

Edyta Wilk

Wydłużenie drogi autobusów, kursujących do Sanoczka, aby woziły także mieszkańcow 
Prusieka – taki wniosek, w trybie pilności, zgłosił burmistrz na nadzwyczajnej sesji miej-
skiej, jaką zwołonano 20 marca. Zgodnie z porządkiem obrad podjęto uchwały dotyczące 
wieloletniej prognozy �nansowej miasta oraz podziału Sanoka na stałe obwody głosowania, 
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Sesja nadzwyczajna 20 marca

„Czwórka” do Prusieka

Wniosek pilności został wpro-
wadzony do porządku obrad. 
Zanim jednak przedstawił  
go radnym wiceburmistrz 
Edward Olejko, skarbnik 
Bogdan Florek referował pro-
jekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy �nasowej – radni prze-
głosowali wniosek, nie podej-
mując dyskusji. Podobnie 
przy rozpatrzeniu wniosku  
w sprawie uchwały o stałych 
obwodach głosowania i sie-
dzibach obwodowych komisji 
wyborczych, która jest nieja-
ko koniecznym następstwem 
uchwały o podziale na okręgi 
wyborcze. Po nowelizacji ob-
wody mogą obejmować od 
500 do 4000 wyborców. 
Utrzymano dotychczasowy 
podział miasta na stale obwo-
dy głosowania w liczbie 21,  
w podobnych granicach, jak 
odbywało się to podczas 
ostatnich wyborów samorza-
dowych. Na wniosek niektó-
rych radnych dokonano drob-

do Sanoczka, ale mieszkańcy 
Prusieka zwrócili się o wydłu-
żenie kursu o jeden przysta-
nek, zwłaszcza w godzinach, 
kiedy odbywają się dojazdy 
do pracy i do szkół. Radni 
uchwałę podjęli jednogłośnie, 
burmistrz Olejko poinformo-
wał, że nowy rozkład jazdy li-
nii nr 4 zacznie obowiązywać 
od 1 kwietnia.
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nych przesunięć, na przykład 
między obwodem 5 i 6 na Dą-
brówce, pomiędzy obwodami 
8 i 10, 11 i 13 na Wójtostwie 
oraz pomiędzy obwodami  
19 i 20. 

Porozumienie z Gminą 
Sanok w sprawie organizacji 
transportu zbiorowego było 
ostatnim punktem obrad. 
Zdecydowano o wydłużeniu 
linii nr 4 – autobus kursował 

W nr 10 „Tygodnika Sanockiego”, na prośbę jednego  
z mieszkańców, poruszyliśmy temat rurociągu znajdującego 
się pomiędzy kotłownią a szpitalem. Prośbę o komentarz 
wysłaliśmy do sekretariatu szpitala na tydzień przed publi-
kacją materiału. Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź, którą 
w całości publikujemy poniżej.

Ogólny zły stan istniejący 
spowodowany jest faktem, iż 
izolacja jest ciągle niszczona 
w późnych godzinach wie-
czornych i nocnych przez 
młodzież, która chodzi po ru-
rociągach. Kiedy palacz ko-
tłowni zwrócił im uwagę, by 
tak nie robili, to nad ranem 
zastał zniszczony samochód  
z wybitą szybą. Nie jest to je-
dyny przypadek wandalizmu. 
Przed oddaniem do użytku 
budynku administracyjnego 
szpitala podpalona została 
izolacja styropianowa elewa-
cji i nowe drzwi zewnętrzne.

Przypadki te były wielo-
krotnie zgłaszane policji.

Jednocześnie informuję, 
że przedmiotowe rurociągi 
podlegają corocznej kontroli 
zgodnie z prawem budowla-
nym.

W związku z powyższym 
uprzejmie informuję, że  
w przypadku pozyskania ze-
wnętrznego źródła do�nan-

Interwencja

Potrzebna modernizacja

Sieć cieplna parowa z izolacją  
z wełny mineralnej i płaszczem 
z blachy ocynkowanej została 
zaprojektowana i wykonana 
25 lat temu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i sztuką 
budowlaną.

Widoczne od spodu przy 
estakadzie elementy to podpory 
rurociągu tak zwane „ślizgi”, któ-
re są przymocowane do rurocią-
gu, a opierają się o estakadę. Śli-
zgi te przesuwają się po estaka-
dzie w miarę rozszerzania i kur-
czenia rurociągu związanego ze 
zmianą jego temperatury. Ruro-
ciągi posiadały na całym obwo-
dzie jednakowej grubości izola-
cję, również nad ślizgami.

Zauważone szczeliny  
w płaszczu blaszanym od spodu 
są po to, by podpory rurociągu 
mogły się swobodnie przesuwać 
po estakadzie w miarę zmiany 
temperatury rurociągów. Gdy-
by ich nie było to przy przesu-
waniu się rurociągu płaszcz bla-
szany byłby rozerwany.

sowania sieć cieplna będzie 
sukcesywnie modernizowa-
na, a w roku bieżącym usunię-
te zostaną nieszczelności. 

Dziękujemy za obywatel-
ską wrażliwość, i zwrócenie 
się do nas o komentarz już po 
opublikowanym artykule.

Główny Specjalista 
mgr inż. Piotr Galik
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W polskiej świadomości Kresy są miejscem mitycznym, 
trochę na podobieństwo utraconego raju – mniej więcej 
w taki sposób Hubert Osadnik wprowadzał publiczność, 
zgromadzoną 16 marca w Sali Gobelinowej, do wysłuchania 
wykładu o Kresach w poezji polskiej, opracowanego przez 
Zo�ę Lisik. Zapraszam na wędrówkę po Kresach, które były 
w granicach Rzeczpospolitej Polskiej do września 1939 
roku – rozpoczęła prelegentka.

Opery i Baletu im. Salomei 
Kruszelnickiej, łacińską kate-
drę. „My jesteśmy z polskiej 
Florencji” – pisał urodzony 
we Lwowie Marian Hemar. 
Patrzyliśmy na narodziny „Pa-
noramy Racławickiej”, dziś 
we Wrocławiu, u swoich po-
czątków, pod koniec XIX wie-
ku - we Lwowie.

Lwów to nie tylko stare 
miasto, wpisane na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNE-
SCO, to także Cmentarz Ły-
czakowski. Spoczywają tam 
ludzie, którzy złotymi zgło-
skami zapisali się w wielu 
dziedzinach polskiej kultury  
i nauki. Jednym z najpiękniej-
szych nagrobków jest nagro-
bek Józefa Torosiewicza,  
lekarza i społecznika, założy-
ciela bursy dla ormiańskich 
sierot, wykonany przez Ed-
munda Jaskólskiego. 

Nagrobek Artura Gro�-
gera i historia jego miłości do 
Wandy Monne. Gro�ger 
w wieku 30 lat umarł w sana-
torium, położonym w Pirene-
jach francuskich. Podobno za 
życia, podczas spaceru z na-
rzeczoną, wskazał jej miejsce, 
gdzie, na wypadek śmierci, 
chciałby spocząć. Wanda 
Monne sprowadziła zwłoki  
Artura do Polski i spełniła 
jego prośbę. Po pewnym cza-
sie wyszła za mąż za Karola 
Młodnickiego, z którym obo-

je narzeczeni, Wanda i Artur, 
pozostawali w przyjaźni. „By-
łam jak obłąkana. Już długo 
przedtem całymi tygodniami 
nie spałam. Postanowiłam 
sama sprowadzić do Lwowa 
trumnę. Trumnę złożyli Ber-
nardyni w korytarzu, tam, 
gdzie stacje męki Pańskiej”  
– zapisała w swoich pamiętni-
kach 4 lipca 1867 roku,  
w dniu pogrzebu. Naokoło 
trumny stali Kornel Ujejski, 
Karol Maszkowski, Aleksan-
der Gro�ger…

Cmentarz Orląt Lwow-
skich i szlak martyrologii 
mieszkańców tamtych ziem. 
Mogiły nastoletnich żołnie-
rzy, wśród których Jurek Bit-
schan, czternastolatek, o któ-
rym pisano wiersze. 

Tadeusz Jasiński, żywa 
tarcza Grodna, trzynastola-
tek, który rzucił koktajl Mo-
łotowa na radziecki czołg, zo-
stał pojmany, następnie jako 
żywa tarcza przywiązany do 
czołgu, odbity przez Polaków 
– skonał z wycieńczenia.

Wołyń, Katyń.
Podróżując z Zo�ą Lisik

odwiedziliśmy najważniejsze 
miasta, dotarliśmy do Krze-
mieńca, Kamieńca Podolskie-
go, stamtąd, wracając, odwie-
dzili między innymi Stanisła-
wów, Wilno… 

W świadomości Polaków 
kresy będą przypomnieniem 
dni chwały i potęgi, ale także 
klęski i męczeństwa. Zostały 
utrwalone w micie, kreowa-
nym głównie przez literaturę, 
począwszy od XVII wieku. 
Na kształtowanie się w pol-
skiej kulturze poczucia straty 
Kresów wpływ miała twór-
czość poetów romantycz-

nych,  pochodzących z daw-
nych wschodnich ziem Rze-
czypospolitej – Adama Mic-
kiewicza z Nowogródka, 
Juliusza Słowackiego z Krze-
mieńca. W polskiej kulturze 
postrzegano ten obszar także 
jako scenerię międzycywili-
zacyjnego spotkania, niezwy-
kle istotnego. W okresie  
II Rzeczypospolitej idea Kre-
sów miała dużą siłę oddziały-
wania. A współcześnie?

Historia ukształtowała te-
rytorium Polski po II wojnie 
światowej bez Wilna i Lwowa, 
Stanisławowa, Grodna, z Wro-
cławiem, w którym wielu kre-
sowych uciekinierów znalazło 
schronienie, rozwijało myśl 
naukową, zapoczątkowaną na 
uniwersytecie im. Jana Kazi-
mierza. Tam dzisiaj jeździmy 
oglądać „Panoramę Racławic-
ką”… 

A ci, którzy zostawili za 
sobą Kresy, bliskich na tam-
tejszych cmentarzach, często 
wracają tam, czytając – tylko 
dla siebie – Miłosza, Mickie-
wicza, Iwaszkiewicza, Zaga-
jewskiego, Herberta…
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Spotkania z przewodnikami PTTK 

Kresy Wschodnie w polskiej poezji

„Kresy Wschodnie to temat 
obszerny. Mieszkało tam wielu 
poetów. Adam Mickiewicz,  
Juliusz Słowacki, Henryk Sien-
kiewicz, Eliza Orzeszkowa, 
Wincenty Pol, Maurycy Go-
cławski, a w wieku XX Czesław 
Miłosz, Tadeusz Konwicki, 
Marian Hemar, Andrzej 
Chciuk, Bruno Szulc – mogli-
byśmy pewnie długo jeszcze 
wymieniać kolejne nazwiska” 
– mówiła Zo�a Lisik.

„Polskie granice nie były 
stałe. „Kres” państwa, w zbio-
rowej świadomości, znajdo-
wał  gdzieś, hen, za Dnieprem” 
– przypomniała przewod-
niczka. 

Podróż po Kresach rozpo-
częła się od Lwowa. „Lwów to 
miasto, gdzie moje serce bije 
szybciej” – pod takim mo�em
oglądaliśmy pomnik Adama 
Mickiewicza, gmach Teatru 

– Jesteśmy przyjaciółmi – po-
wiedział podczas o�cjalnego
otwarcia Piotr Woroniec jr. 
– Bardzo dobrze prezentują 
się nasze obrazy na czarnych 
ścianach Galerii BWA. Mia-
łem tutaj wystawę indywidu-
alną, do dziś mile ją wspomi-
nam, a na każde zaproszenie, 
zwłaszcza kiedy chodzi o po-
kazanie prac w konfrontacji  
z innymi artystami, w szcze-

Wernisaż w BWA

RSA RZ, Trans_Formacje 
„RSA RZ Trans_Formacje” – 17 marca w sanockiej BWA odbył się wernisaż wystawy pod 
takim tytułem. Wystawy zbiorowej: w przestrzeni galerii spotykają się dwie formacje,  
rzeszowska i sanocka, i dopełniają wzajemnie obrazy Barbary Hubert, Marka Haby, Piotra 
Worońca jr., Tomasza Mistaka, Sylwestra Stabryły i Jana Szczepkowskiego.

gólności z przyjaciółmi, re-
aguję bardzo żywiołowo, nie 
tylko nie odmawiam, ale czu-
ję się wyróżniony i zaszczyco-
ny.  Atutem tej wystawy jest 
jej różnorodność. Wszyscy je-
steśmy z pogranicza sztuki 
„konkretnej”, jednak Sanok 
skłania się bardziej w kierun-
ku malarstwa �guratywnego,
natomiast my, z Rzeszowa, ku 
abstrakcjonizmowi.

Jan Szczepkowski dodał, 
że wystawa pokazuje to, co 
aktualnie się dzieje w pracow-
niach malarzy w regionie.

Rację ma Piotr Woroniec 
jr, różnorodność to istotna 
wartość „Trans_Formacji 
RSA RZ”. Eksperymenty for-
malne Marka Haby, Barbary 
Hubert i Worońca skonfron-
towane z powagą realizmu 
Stabryły i czymś, co można 

określić sarkazmem �gura-
tywnym Szczepkowskiego 
tworzą interesujący przegląd 
zainteresowań, poszukiwań  
i – przede wszystkim – kon-
kretnych dokonań współcze-
snych twórców, o których 
mówi się przecież nie tylko  
w regionie.

„Dyspersje” Tomka Mi-
staka lokują się w samym cen-
trum „Trans_Formacji RSA 
RZ” – gdybyśmy chcieli szu-
kać ogniwa, które scala obie 
formacje, sanocką i rzeszow-
ską, mógłby to być Mistak ze 

swoimi intrygującymi formal-
nie „Dyspersjami”. Ale, czy 
warto wszystko szu�adkować,
opisywać, nazywać? W efek-
townym katalogu wystawy 
napisano, że obie „formacje” 
nie są „formacjami” o�cjalnie
wyodrębnionymi na mapie 
współczesnej sztuki. Artyści 
szanują się i lubią, inaczej 
pewnie nie chcieliby konfron-
tować swoich prac w prze-
strzeni jednej galerii, podglą-
dają… Wystawa w BWA po-
kazuje, że, poszukując nowych 
dróg, pozostają osobni i mają 

coś istotnego, przemyślane-
go, do powiedzenia.

Publiczność dopisała. 
Nie będzie przesady  
w stwierdzeniu, że podczas 
wernisażu panowała rodzin-
na atmosfera, można obej-
rzeć zdjęcia, zamieszczone 
na tygodniksanocki.pl: Wo-
roniec jr i Woroniec senior, 
Jan Szczepkowski i syn, Da-
niel Białowąs i córka…

Wystawa w BWA będzie 
czynna do 13 kwietnia.
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15 marca w auli koncertowej PSM odbył się recital 
profesora Sławomira Dobrzańskiego, pianisty, absol-
wenta Akademii Muzycznej w Warszawie, od wielu lat 
mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Na recital 
zaprosiła sanoczan rodzina Kątskich, przedsięwzięcie 
wspierał warszawski Instytut Muzyki i Tańca – dyrek-
tor Maxymilian Bylicki zapowiadał nawet swój przy-
jazd do Sanoka, o czym wspomniał, witając gości, 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej dr Tomasz 
Tarnawczyk.

Sławomir Dobrzański grał utwory Antoniego Kątskiego

Historię tworzą geniusze, ale...

Sławomir Dobrzański grał 
utwory Antoniego Kątskiego. 
Profesor zaprezentował sześć 
utworów na fortepian, w tym 
romantyczne medytacje, któ-
re – jako gatunek muzyczny  
– są kompozytorskim odkry-
ciem Antoniego Kątskiego.

Dlaczego Sławomir Do-
brzański uparł się, by grać, 
przywracać pamięć o Anto-
nim Kątskim? – Jest wiele po-
wodów – mówi profesor. – Je-
den z nich jest taki, że los An-
toniego Kątskiego jest także 
moim losem, losem emigran-
ta. Jako polski pianista, miesz-
kający za granicą, zaintereso-
wałem się innymi polskimi 
pianistami, którzy wyjechali  
z Polski. Od zawsze intereso-

litą. Mieszkał i w Londynie,  
i w Petersburgu, także w Hisz-
panii, potem w Stanach Zjed-
noczonych. Te wszystkie 
wpływy mieszały się w jego 
twórczości, co nie było czymś 
wyjątkowym w owych cza-
sach, bowiem jego współcze-
śni w ten właśnie sposób pisa-
li muzykę. List pisał polonezy, 
a był Węgrem, Brahms pisał 
tańce węgierskie i to było nor-
malne; ważne były style mu-
zyczne, w jakich wybitni 
kompozytorzy propagowali 
tańce rosyjskie, węgierskie, 
hiszpańskie czy polskie. 

Sławomir Dobrzański pie-
lęgnuje także pamięć o Marii 
Szymanowskiej. Skjąd ta z ko-
lei fascynacja? – O Chopinie 

na określenie utworu, który 
wyraża stany uczuciowe, 
zwłaszcza jeśli je  interpreto-
wać jako rozmyślania mu-
zyczne. Piękna melodia staje 
się coraz bardziej dramatycz-
na, część środkowa jest spo-
kojniejsza – neutralna emo-
cjonalnie, a na końcu nastę-
puje wybuch emocji, jak  
w prawdziwej operze.

Jakim człowiekiem był 
Antoni Kątski? Niestety, nie 
zachowało się zbyt wiele ma-
teriałów, żeby na ten temat 
powiedzieć coś konkretnego.

– Zapewne po całym 
świecie są porozrzucane pew-
ne dokumenty i ktoś powi-
nien się zająć ich zebraniem, 
aby ustalić pewne fakty z bio-
gra�i Antoniego Kątskiego.
Jakim był człowiekiem – to 
możemy jedynie wywniosko-
wać z jego muzyki. Miał dy-
stans, także do samego siebie 
i swojej twórczości, poczucie 
humoru. Na pewno lubił lu-
dzi, był ciekawy świata, miał 
łatwość nawiązywania kon-
taktów. Osobowością przy-
pomina trochę Artura Rubin-
steina. Uśmiechnięty, ele-
gancki, uwielbiany przez pu-
bliczność, tak go sobie 
wyobrażam. Był w swoim cza-
sie ambasadorem polskiej 
kultury na świecie – uważa 
Sławomir Dobrzański.

Po recitalu był czas dla ro-
dziny Kątskich, która licznie 
zjawiła się w auli PSM – na 
rozmowy, uściski i wspólne 
fotogra�e.

Dyrektor Tomasz Tar-
nawczyk tak mówił po kon-
cercie:

– Historia muzyki jest hi-
storią przypadków. Za czasów 
Mozarta Mozart był mniej 
znany, niż na przykład Anto-
nio Salieri, z którego pozycji 
został nakręcony �lm „Ama-
deusz”. Niektórzy kompozy-
torzy padają o�arą złośliwego
przypadku. Na przykład sy-
nowie Bacha są dzisiaj zupeł-
nie nieznani, a przecież byli 
bardzo dobrymi kompozyto-
rami; ich spuścizna jest 
ogromna, tylko że klawesyn 

został wyparty przez forte-
pian, a oni, razem z klawesy-
nem, odeszli w niepamięć. 
Odkopywanie kompozyto-
rów, takich jak Antoni Kątski, 
ubogaca historię muzyki. 
Choć może należałoby po-
wiedzieć: oddaje jej stan fak-
tyczny. Chopin to nie był 
przypadek w historii polskiej 
muzyki. Może na niego „pra-
cowało” wielu takich kompo-
zytorów, jak Antoni Kątski? 
Wiek XIX traktujemy z pew-
ną pobłażliwością, uważamy, 
stereotypowo, że życie wtedy 
było nudne. A może byli 
byśmy zdziwieni, gdyby się 
okazało, jak ono, to życie na-
szych przodków w XIX wie-
ku, wyglądało naprawdę? 
Prawdopodobnie mieli więcej 
artystycvznych doznań, niż 
my w naszym zaganianym 
świecie. Muzyka Antoniego 
Kątskiego ma w sobie pewien 
sentymentalizm, jest zaawan-
sowana wirtuozowsko, nie 
bardzo się nadaje do grania 
przez uczniów w szkole mu-
zycznej. Jako inspiracja, jako 
świadectwo swoich czasów 
jest niezwykle ciekawa i my-
ślę, że dziś nad taką muzyką 
koniecznie powinniśmy się 
pochylać. O Antonim Kąt-

skim nie słyszeli nie tylko nie-
którzy melomani, ale i muzy-
kolodzy. Brat Antoniego Kąt-
skiego, Apolinary, był skrzyp-
kiem; krąży po encyklopediach 
muzycznych, na przykład  
w Encyklopedii Larousse wi-
działem takową, reprodukcja 

mym podróżowaniu. A jed-
nak podróżowali, koncerto-
wali, komponowali. To nam 
się współcześnie wydaje, że 
wtedy nic nie było. To nie jest 
tak! Podróże Antoniego Kąt-
skiego mogą i dzisiaj zaimpo-
nować. To nie my żyjemy  
z rozmachem, ale oni żyli... 
My za to padliśmy o�arą po-
stępu. Słuchamy współcze-
śnie muzyki i mówimy jedno-
cześnie, że tego się nie da słu-
chać. Czy współczesna muzy-
ka jest nie do słuchania, 
ponieważ interpretuje ducha 
naszych czasów? Nie do koń-
ca się z tym zgodzę. Górecki 
tworzy „Symfonię pieśni ża-
łosnych”, która ma spokojną 
melodykę i zdobywa uznanie 
na całym świecie. Myślę, że 
powinniśmy zrewidować my-
ślenie o przeszłości. Nie jest 
ważne jedynie to, co nowe, co 
robi wyraźny postęp w dzie-
dzinie muzyki, ale wszystko 
to, co się dzieje dookoła. An-
toni Kątski w XIX wieku nie 
jest jedynym kompozytorem 
zapomnianym czy zaniedba-
nym przez nas dzisiaj; jest 

wała mnie historia. Jest po-
niekąd czymś oczywistym, że 
historię tworzą geniusze: Mo-
zart, Bach... Tymczasem było 
wielu kompozytorów, którzy 
pisali solidną, uczciwą, dobrą 
muzykę, która ma prawo za-
istnieć na estradzie. 

Podczas koncertu profe-
sor mówił o życiu i twórczości 
Antoniego Kątskiego, o tym, 
że pierwszą polską operą, wy-
stawioną w Stanach Zjedno-
czonych, był prawdopodob-
nie „Sułtan z Zanzibaru” Anto-
niego Kątskiego, a nie, jak  
się powszechnie uważa, „Man-
ru” Ignacego Paderewskiego.  
– Antoni Kątski był kosmopo-

mówimy, że był pod wpły-
wem opery włoskiej, Johna 
Fielda... Szukałem śladów  
inspiracji muzycznych Fryde-
ryka Chopina i tym tropem 
doszedłem do twórczości 
Marii Szymanowskiej. Cho-
pin pożycza od niej całe mo-
tywy,  prawie wszystkie po-
mysły na etiudy... 

Czym są „medytacje” jako 
gatunek muzyczny? Profesor 
Dobrzański tłumaczy: – W cza-
sie romantyzmu wymyślano 
gatunki muzyczne. Mendels-
sohn wymyślił pieśń bez słów, 
List rapsodie węgierskie; cho-
dziło o wyrażanie uczuć. Me-
dytacja jest dobrym słowem 

portretu małego Apolinarego 
Kątskiego, stojącego na forte-
pianie, ze skrzypcami, w ta-
kiej nieco wynaturzonej pozie 
– to w tamtych czasach była 
ekstraliga, gwiazdy na miarę  
Madonny czy Prince`a. Prze-
pływ informacji był wtedy 
trudniejszy, nie mówiąc o sa-

jeszcze, na przykład, Maria 
Szymanowska, o której mó-
wił profesor Sławomir Do-
brzański. Bardzo się cieszę, że 
koncert, o którym po raz 
pierwszy usłyszałem w paź-
dzierniku ubiegłego roku, 
udało się nam zorganizować. 
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Uwaga, konkurs! 

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to ogólnopolski projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Jagielloński we 
współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego. Mimo że jest to już szósta edycja, Akademia po raz pierwszy gości w Sanoku. 
Jako jedyni spośród sanockich szkół, w projekt zaangażowali się uczniowie klasy I b II LO. Ich działania wspiera wycho-
wawczyni klasy Iwona Gibała-Błażewicz. 15 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się 
pierwsza część warsztatów.

Aktywnie i praktycznie

Lekcja patriotyzmu 
w II Liceum Ogólnokształcącym

– Akademia wzięła się z ma-
rzenia, żeby młodzi ludzie 
chcieli działać i nie wstydzili 
się swojego patriotyzmu (…) 
Jaki jest nasz cel? Bardzo am-
bitny. Chcemy, aby za 15 lat 
absolwenci Akademii byli 
radnymi w swoich miejsco-
wościach, a za 30 lat świetny-
mi burmistrzami, prezyden-
tami tych miast. Tylko wtedy, 
kiedy uda im się zmienić 
świat, w którym żyją, Akade-
mia będzie sukcesem – mówi 
dr Krzysztof Mazur, twórca 
Akademii Nowoczesnego Pa-
triotyzmu.

Łącząc tradycję z nowo-
czesnością, Akademia reali-
zuje trzy ścieżki działalności: 
pielęgnuje kulturę pamięci, 
przygotowuje do samorząd-
ności oraz promuje patrio-
tyzm gospodarczy.

Czwartkowe warsztaty, 
trwające cztery godziny lek-
cyjne, przybrały formę prak-
tycznych zajęć. Nad całością 
czuwali Barbara Fornal – ko-
ordynatorka projektu Klubu 
Jagiellońskiego w oddziale 
rzeszowskim oraz Oskar Ju-
rek – student Prawa na Uni-
wersytecie Rzeszowskim.

Młodzież obejrzała pro-
jekt społeczny „Przyjazny 
Sandomierz”, zrealizowany 
przez �nalistów jednej z edy-
cji. Niespełna pięciominuto-
wy �lmik przedstawiał

Po zapoznaniu się z zasa-
dami gry „Parlament 2.0”, 
opartej na nowoczesnych za-
sadach gami�kacji, licealiści
wzięli udział w symulacji ob-
rad parlamentu, wcielając się 
w rolę posłów pięciu �kcyj-
nych ugrupowań politycz-
nych. Przed pierwszym po-
siedzeniem sejmu nowej  
kadencji posłowie złożyli ślu-
bowanie. W trakcie gry odby-
wały się narady wewnątrzpar-
tyjne, prezentacje poszcze-
gólnych partii, powoływanie 
rządu i ministrów, ustalanie 

jawne głosowanie prezesów 
za pomocą tzw. „kciuka Ceza-
ra”. 

Celem symulacji nie była 
dyskusja o poglądach ani udo-
wadnianie, która ideologia 
jest lepsza. Główną ideą gry 
było pokazanie mechani-
zmów demokracji, nie tyle od 
strony teorii, ale praktyki. 
Uczniowie mogli się przeko-
nać, że kuluarowe negocjacje 
często dalekie są od wznio-
słych idei i programów dekla-
rowanych przez partie.

– Jestem zadowolona z za-
jęć. Młodzież z II Liceum 
Ogólnokształcącego sprostała 
misji Akademii i poradziła so-
bie z polskim systemem par-
lamentarnym. Życzyłabym 
sobie i Polsce takich posłów  
i senatorów, jakimi dziś oka-
zali się uczniowie klasy I b  
– mówiła koordynatorka pro-
jektu, Barbara Fornal.

Zadowoleni byli również 
uczniowie. – Zajęcia uświado-
miły mi, jak to wszystko wy-
gląda od środka. Cieszę się, że 
mogłam zasiąść w loży dzien-
nikarskiej. Dzięki temu, chcąc 
wiązać przyszłość z dzienni-
karstwem, wiem, że muszę się 
jeszcze wiele nauczyć. Plusem 
zajęć było również to, że miały 
one charakter praktyczny. Każ-
dy z nas mocno zaangażował 
się w projekt i podczas zajęć 
dorzucił swoje trzy grosze  
– mówiła uczestnicząca  
w warsztatach Klaudia. 

Wychowawczyni klasy 
podkreśliła z kolei, jak ważny 
jest udział w tego typu pro-
jektach. – Szkoła powinna za-
wsze wspierać aktywność 
uczniów, nie tylko edukacyj-
ną, ale również społeczną  
i kulturalną. Najszybciej uczy-
my się w działaniu, a kompe-
tencji społecznych i obywa-

telskich nie da się zdobyć słu-
chając, gdy o nich mówi na-
uczyciel. Aby je w sobie 
wykształcić, trzeba naprawdę 
coś robić – najlepiej w zespo-
le, całą klasą, bo wówczas 
młodzi ludzie uczą się współ-
działania, planowania zadań, 
wyrażania własnych opinii, 
doskonale się przy tym ba-
wiąc i ucząc – mówiła Iwona 
Gibała-Błażewicz.

Wkrótce druga część 
warsztatów. Wówczas w trak-
cie zajęć „Moje Miasto” odbę-
dzie się symulacja obrad Rady 
Miasta. 

Młodzież sanockiego li-
ceum, biorąc udział w projek-
cie, zobowiązała się do wyko-
nania dwóch zadań. Pierw-
szym z nich jest �lm „Nowo-
czesny patriota w mojej 
okolicy”. Jego bohaterem ma 
być osoba z najbliższego oto-
czenia, która swoją postawą 
realizuje wartości Akademii  
i wpisuje się w którąś z trzech 
ścieżek nowoczesnego patrio-
tyzmu. Drugim zadaniem jest 
projekt społeczny – tu ucznio-
wie mają dowolność, mogą 
�lmować, fotografować, naj-
ważniejsze jest działanie. Ca-
łość powinna zostać przedsta-
wiona w postaci 5-minutowe-
go �lmu.

Po zrealizowaniu zadań, 
delegacja z klasy wraz z opie-
kunem pojedzie do Warszawy 
na Wielki Finał Akademii  
8 czerwca 2018 roku. Wielki 
Finał to nie tylko konkurs 
projektów, ale również spo-
tkania z ludźmi ze świata kul-
tury, nauki, biznesu, czy spor-
tu. Uczniowie, których pro-
jekty, według ekspertów, oka-
żą się najlepsze, w nagrodę 
pojadą całą klasą na zasłużoną 
wycieczkę. 

Edyta Szczepek

uczniów z Sandomierza, któ-
rzy wypożyczyli wózki inwa-
lidzkie i próbując przemiesz-
czać się na nich po mieście, 
napotykali na wiele trudno-
ści. Tym samym udowodnili, 
że infrastruktura miasta nie 
jest przystosowana do osób 
niepełnosprawnych. Na reak-
cję władz nie trzeba było dłu-
go czekać, rządzący zadbali  
o podjazdy w ważnych punk-
tach w mieście, a młodzież  
z Sandomierza tym samym 
osiągnęła zamierzony cel spo-
łeczny. 

budżetu, ujawniano afery,  
a także zagrożenia, zarówno 
zewnętrzne jak i wewnętrzne, 
z którymi politycy musieli so-
bie poradzić. Oprócz polity-
ków pięciu partii w grze brali 
udział trzej prezesi konkuru-
jących ze sobą koncernów 
medialnych, wybrani jeszcze 
przed podziałem na partie 
polityczne. Najważniejszym 
zadaniem mediów było zada-
wanie trudnych pytań polity-
kom, a także obiektywna oce-
na ich działań. Po każdym 
wystąpieniu odbywało się 

Urząd Miasta zaprasza do udziału w oryginalnym konkursie. 
Zostanie stworzony sanocki teledysk do piosenki Elektrycz-
nych Gitar. Magistrat ogłasza konkurs na najlepsze nagranie 
piosenki „Co ty tutaj robisz?”. Spośród nadesłanych prac na-
grodzone zostaną trzy. Wszystkie  zostaną wykorzystane do 
montażu sanockiego teledysku.

Głównym założeniem jest 
pomysł na ciekawe pokazanie 
walorów naszego miasta  
w przygotowanym nagraniu. 
Trzeba zaśpiewać piosenkę, 
ale nie śpiew jest najważniej-
szy – tylko Sanok! (Do mon-
tażu teledysku będzie użyty 
tylko obraz, bez dźwięku). 
Ponieważ chodzi o promocję 
miasta i dobrą zabawę, tech-
nika nagrania jest zupełnie 
dowolna. Do konkursu należy 
przedstawić tzw. „surówkę”, 
zaśpiewaną do konkretnego 
podkładu (MP3 do pobrania 
ze strony www.sanok.pl).

Można śpiewać samodziel-
nie lub w grupie. Nagrodami 
są bony pieniężne do jednego 
z sanockich sklepów z elektro-
niką. Dodatkowo najlepsze 

nagranie będzie nagrodzone 
ekskluzywnym spotkaniem  
z zespołem po koncercie. Ze-
spół wystąpi podczas Dni Sa-
noka 17 czerwca na sanockich 
Błoniach.

Prace należy złożyć  
w Urzędzie Miasta – Wydział 
Kultury i Promocji (pok. 63) 
do 20 kwietnia 2018 r.

Życzymy dobrej zabawy 
przy tworzeniu własnego na-
grania.

Więcej informacji oraz re-
gulamin konkursu na stronie 
www.sanok.pl

Link do �lmiku youtube 
z zaproszeniem: www.youtu-
be.com/watch?v=Cy9pQU-
lx5oo

Źródło: 
Materiały nadesłane - UM

Z myślą o Dniach Sanoka

Grzegorz z Sanoka wita wiosnę
O wiośnie, tej kalendarzowej, 
zapomnieliśmy wszyscy…  
Na szczęście Miejska Biblio-
teka Publiczna, w ramach po-
pularyzowania i czytelnictwa,  
i dobrych obyczajów, zdjęła 
ze swojego patrona szalik, do 
ręki wsunęła kwiat. Kto ma 
się w końcu przeciwstawić zi-

mie, jeśli nie mąż ze spiżu?  
W zorganizowaniu happenin-
gu pomagali uczynni strażacy 
i uczniowie SOSW.

Wiosna do Sanoka zawita, 
tymczasem jej ambasadorem 
został – najsłynniejszy w mie-
ście Grzegorz.
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1. Niedziela Palmowa

Od Niedzieli Palmowej w Kościele 
rzymskokatolickim rozpoczyna się 
Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa 
przypomina nam dzień, kiedy to Jezus 
wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, 
przygotowując się na Mękę. Był to 
dzień triumfu, radosnego „Hosanna”, 
kiedy lud zebrany witał Go uroczyście 
przy śpiewie, z palmami w rękach. Za-
chęcam wszystkich, którzy wybiorą 
się w Niedzielę Palmową do kościoła, 
aby wzięli ze sobą gałązki palm, bądź 
też gałązki innych drzew rozwijających 
się na wiosnę, np. wierzby, iwy, brzozy, 
forsycji, aby witać Jezusa.  Ci, którzy 
nie mogą być w kościele, zachęcam, 
aby przeczytali i wsłuchali się w słowa 
Ewangelii według św. Jana (12,12-16), 
który to fragment będzie odczytany  
w tym roku podczas procesji z palma-
mi. Bardzo wymowne w swojej treści 
są czytania mszalne, których sigla tu 
podaję: Księga proroka Izajasza 
(50,4-7); List św. Pawła Apostoła do 
Filipian (2,6-11) czy wreszcie opis 
Męki Pańskiej w tym roku według św. 
Marka (14,1-15,47). 

2. Wielki Czwartek

Od Wielkiego Czwartku, Mszą świętą 
wieczorną, zwaną Wieczerzy Pańskiej, 
rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM 
PASCHALNE. W dużym skrócie 
prześledźmy te najważniejsze wyda-
rzenia dotyczące naszego zbawienia. 

Wielki Czwartek związany jest  
z ustanowieniem sakramentów Eu-
charystii i kapłaństwa, a tradycja ob-
chodzenia tego święta, zrodziła się w 
IV wieku. W tym dniu każdy kościół 
para�alny będzie jerozolimskim Wie-
czernikiem. Otoczymy ołtarz Chry-
stusa, aby sprawować pamiątkę Wie-
czerzy Pańskiej. Będziemy szczególnie 
wsłuchiwać się w słowa Pana Jezusa: 
„To czyńcie na moją pamiątkę”. Świę-
tować będziemy ustanowienie Eucha-
rystii czyli Najświętszej O�ary, którą
nazywamy Mszą świętą czy „łama-
niem chleba”. Nie byłoby Eucharystii 
bez kapłaństwa, dlatego – tak zwykle 
bywa, przynajmniej w sanockiej farze 
– że dzieci, młodzież, starsi z poszcze-
gólnych grup para�alnych składają ka-
płanom życzenia, bo to jest kapłańskie 
święto. Jest to dzień bardzo uroczysty, 
podniosły, kiedy to podczas Mszy 
świętej  przy muzyce spływającej z or-
ganów, dzwonów, dzwonków, gon-
gów, zaśpiewamy hymn „Chwała na 
wysokości Bogu”, aby po jego zakoń-
czeniu nieco zamilknąć. Jak ważne  
w liturgii jest milczenie. W życiu też jest 
nam potrzebne, choć niedoceniane. 

W pierwszym czytaniu (Wj 12,1-
-8.11-14) usłyszymy opis rodowodu 
Święta Paschy, które upamiętnia wyj-
ście  Izraelitów z niewoli egipskiej  
i powołanie narodu wybranego. Pro-
wadzi nas ono do wyjścia z niewoli 
grzechu, aby kiedyś zasiąść z Chrystu-
sem na uczcie niebieskiej, aby osiągnąć 
zbawienie. 

Drugie czytanie (1 Kor 11,23-26) 
przywoła na pamięć opis ustanowie-
nia Eucharystii. Jest to najwcześniejsza 
informacja na ten temat przekazana 
przez Nowy Testament. W tym wyda-
rzeniu spełniają się wszystkie zapo-
wiedzi Starego Testamentu, jakie były 
ujęte w typach i �gurach, jak to się dziś
określa. Jezus, starotestamentalny Słu-

Święte Triduum Paschalne

ga Pański z Księgi Proroka Izajasza, 
jest Barankiem złożonym w o�erze,
który we własnej Krwi zawarł Nowe 
Przymierze, a następnie polecił ją 
sprawować swoim uczniom, a co 
przejęli także ich następcy. 

Ewangelia przekazuje nam naj-
większą prawdę: Jezus umiłował nas 
„aż do końca”, co znaczy: „bez końca”, 
„aż do szaleństwa krzyża”.  Oddał się 
nam w Eucharystii, a to stale powta-
rzany przejaw Jego miłości o�arnej,
największej, nie cofającej się nawet 
przed śmiercią. 

W katedrze, po homilii, i w wielu 
kościołach para�alnych, odbywa się
obrzęd umywania nóg, co jest zachę-
tą do wypełniania Chrystusowego 
przykazania braterskiej miłości.

Na zakończenie Mszy świętej od-
bywa się uroczysta procesja z Naj-
świętszym Sakramentem. Świętą Eu-
charystię przenosi się do bocznego 
ołtarza, do kaplicy – zwanej Ciemni-
cą, gdzie wierni adorują Pana Jezusa, 
towarzysząc Jego osamotnieniu.

 Po drodze wierni śpiewają przej-
mujący hymn: „Sław, języku, tajem-
nicę, Ciała i najdroższej Krwi…”, 
aby zakończyć śpiewem pieśni ado-
racyjnej: „Przed tak wielkim Sakra-
mentem....”. W tym dniu drzwi ko-
ściołów otwarte są do późnych go-
dzin nocnych. Obecność Jezusa pod 
postacią Chleba jest także przeja-
wem Jego pokory, uniżenia się. Jezus 
chce nam powiedzieć: „Oto Ja je-
stem z wami aż do skończenia świa-
ta”.  Obnażenie ołtarza kończy cere-
monie Wielkiego Czwartku. Rozpo-
czyna się ADO�CJA.

3. Wielki Piątek czyli liturgia 
na cześć Męki Pańskiej

Na przeżycia i treść Wielkiego Piątku 
składają się: a) liturgia Słowa Boże-
go, b) adoracja Krzyża, c) Komunia 
święta, d) przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Grobu Pań-
skiego. 

Zgodnie ze starożytną tradycją, 
Kościół w tym dniu nie sprawuje Eu-
charystii. Ołtarz jest zupełnie obnażo-
ny, bez krzyża, bez świeczników i ob-
rusów. Kościół przypomina:

„Liturgia Wielkiego Piątku upa-
miętnia tajemnicę naszego zbawienia: 
śmierci Chrystusa. O tej godzinie, o któ-
rej kiedyś na dziedzińcu świątyni jero-
zolimskiej zabijano paschalne baranki, 
na Krzyżu, za miastem umiera Jezus, 
Baranek,  który na swoje ramiona wziął 
grzechy nas wszystkich. Zgodnie z tra-
dycją pierwszych wieków, Kościół nie 
sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wier-
nych do adoracji Krzyża. Wielki Piątek 
jest dniem miłosierdzia, przebaczenia  
i obietnicą szczerej odnowy życia chrze-
ścijańskiego”. 

a.Liturgia Słowa Bożego
Pierwsze czytanie, to proroctwo  
z Księgi Izajasza (52,13-53,12). Jest 
to czwarta Pieśń Sługi Pańskiego, co 
odnosi się do cierpiącego Jezusa. On 
jest tym, który „uniżył samego siebie 
aż do śmierci, a była to śmierć na 
Krzyżu”. On wziął na siebie „winy 
wszystkich” i odpokutował za nie; 
Jego śmierć była drogą do „światła”  
i chwały, a nam przyniosła ratunek  
i życie wieczne. W Jego ranach jest 
nasze ocalenie”. Drugie czytanie, to: 
List do Hebrajczyków (4,14-16; 
5,7-8), a trzecie, to Ewangelia według 
św. Jana (18,1-19,42). Jest to Męka 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Na zakończenie  biblijnej liturgii 
słowa odbywa się modlitwa po-
wszechna, która ma wiele intencji. Są 
one w następującej kolejności: za Ko-
ściół święty; za papieża; za wszystkie 
stany Kościoła; za katechumenów;  
o jedność chrześcijan, za Żydów, za 
niewierzących w Chrystusa; za nie-
wierzących w Boga; za rządzących 
państwami i za strapionych i cierpią-
cych. Jest to bardzo uroczysta modli-
twa wiernych. Modlimy się do Pana 
Boga, aby zbawienie, które Syn Boży 
wysłużył na Krzyżu, ogarnęło wszyst-
kich ludzi. 

b. Adoracja Krzyża
Do ołtarza przynosi się zasłonięty 
Krzyż, a dwaj ministranci niosą przy 
nim zapalone świece. Kapłan, stojąc 
przed ołtarzem, bierze Krzyż, odsła-
nia jego górną część i podnosząc śpie-
wa wezwanie: Oto drzewo Krzyża, 
na którym zawisło zbawienie świata, 
a wszyscy odpowiadają: Pójdźmy  
z pokłonem. Po skończeniu wszyscy 
klękają na oba kolana i przez chwilę 
oddają cześć Krzyżowi. W tym czasie 
kapłan trzyma wzniesiony Krzyż,  
a czyni tak trzykrotnie odsłaniając 
poszczególne ramiona Krzyża. Ko-
ściół poucza nas i zachęca, bo Krzyż 
jest znakiem „zwycięstwa Chrystusa  
i naszego zbawienia. Adorujmy Krzyż 
Chrystusa, klęknijmy przed nim, uca-
łujmy ze czcią rany Zbawiciela, a na-
sze przyklęknięcie, pocałunek Krzy-
ża, nasze patrzenie na Krzyż niech 
staną się modlitwą adoracji. Adoru-
jąc Ukrzyżowanego, prosimy, by Pan 
obdarzył nas swoją miłością i przeba-
czeniem, które oznajmił z wysokości 
swego Krzyża. Za ucałowanie Krzyża 
dziś można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami”. W tym 
czasie najczęściej śpiewa się takie pie-
śni wielkopostne, jak: „Ludu, mój 
ludu” czy „Krzyżu święty, nade 
wszystko”. 

c. Komunia święta
Od adoracji Krzyża Kościół święty 
prowadzi nas do zjednoczenia  

z Chrystusem w Komunii świętej. 
Wtedy nakrywa się ołtarz białym ob-
rusem i umieszcza się na nim Mszał. 
Kapłani przynoszą Najświętszy Sa-
krament, a my wszyscy oczekujemy 
na spotkanie z Panem w Komunii 
świętej, milcząc. Kapłanom towarzy-
szą ministranci z zapalonymi świeca-
mi. Po przyniesieniu Najświętszego 
Sakramentu, celebrans zachęca: „Po-
uczeni przez Zbawiciela i posłuszni 
Jego słowom, ośmielamy się mówić”: 
„Ojcze nasz...”. Po Komunii świętej 
kapłan odnosi Najświętszy Sakra-
ment do tabernakulum w Grobie 
Pańskim.

d.Procesja do Grobu Pańskiego
Po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, 
przenosi się Najświętszy Sakrament 
do Grobu Pańskiego i pozostawia się 
do adoracji. Pan Jezus wystawiony 
jest w monstrancji okrytej przezro-
czystym welonem. Swoją uwagę mo-
dlitewną koncentrujemy na Obliczu 
Chrystusa utajonego w Najświęt-
szym Sakramencie. W czasie procesji 
do grobu można śpiewać pieśni  
o Męce Pańskiej, np. Jezu Chryste, 
Panie miły. Bardzo wzruszająca jest 
pieśń: „Odszedł Pasterz od nas, 
Zbawca, źródło łaski, zdroje wody ży-
wej, miłości prawdziwej”

Kończy się liturgia Wielkiego 
Piątku, tu,  w kościele, ale o godzinie 
22.00 z naszego kościoła ulicami mia-
sta wyruszy procesja, aby odprawić 
nabożeństwo Drogi krzyżowej, które 
od kilku lat cieszy się wielkim uzna-
niem, o czym świadczą ogromne rze-
sze ludzi jak na tę porę doby. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do tej 
modlitwy. 

4. Wielka Sobota

„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy 
Grobie Pańskim, rozważając Mękę  
i Śmierć Chrystusa” – poucza Ko-
ściół. Jak wygląda Wigilia Paschalna 
w Wielką Noc? Składa się z następu-
jących części: a) liturgia światła, po-
święcenie ognia i przygotowanie 
paschału; b) liturgia Słowa; c) litur-
gia chrzcielna; d) liturgia euchary-
styczna. Po kościołach, w określo-
nych godzinach, trwa święcenie po-
karmów.

a. Liturgia światła, poświęcenie 
ognia i przygotowanie paschału. 
W kościele cisza, skupienie, wszyst-
kie światła wygaszone, ciemno. Na 
zewnątrz płonie ognisko. Kapłan za-
nim poświęci ogień i paschał z pszcze-
lego wosku zaprosi na czuwanie i mo-
dlitwę, słuchanie słowa Bożego  
i uczestnictwo w świętych obrzędach.

Przy poświęceniu paschału usły-
szymy słowa: Chrystus wczoraj i dziś, 

Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do 
Niego należy czas i wieczność. Jemu 
chwała i panowanie przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 

Po wyżłobieniu krzyża i dwóch 
greckich liter, kapłan umieszcza pięć 
symbolicznych gwoździ w kształcie 
kropli krwi, mówiąc: Przez swoje 
święte rany jaśniejące chwałą niech 
nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. 
Amen.

Następnie kapłan zapala paschał 
od nowego ognia, mówiąc: „Niech 
światło Chrystusa chwalebnie zmar-
twychwstałego rozproszy ciemności 
naszych serc i umysłów”. Po wypo-
wiedzeniu tych słów, celebrans bierze 
paschał i wstępuje do kościoła, trzy-
krotnie śpiewając: ŚWIATŁO 
CHRYSTUSA. Wszyscy odpowie-
my: Bogu niech będą dzięki.

Po przyjściu do ołtarza śpiewa się 
uroczyste ORĘDZIE WIEL�-
NOCNE pełne radości i prośby, aby 
Chrystus Zmartwychwstały opro-
mieniał swoją światłością cały świat  
i każdego z nas. Wierni trzymają  
w rękach zapalone świece. 

b. Liturgia Słowa Bożego
Na początku liturgii Słowa kapłan 
zwraca się do ludu w tych lub podob-
nych słowach: 

„Drodzy bracia i siostry, po uroczy-
stym rozpoczęciu wigilii paschalnej  
w pokoju serca słuchajmy teraz słowa 
Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w mi-
nionych czasach wybawił swój lud i jak 
w końcu zesłał nam swojego Syna jako 
Odkupiciela. Chrystus przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie dał nam 
nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg 
dał nam pełny udział w paschalnym 
dziele zbawienia”. W zależności od 
miejscowych okoliczności czytań mszal-
nych tej nocy może być aż dziewięć.  
Bogactwo Słowa Bożego!

c. Liturgia chrzcielna
„W Noc Paschalną Kościół zawsze 
udziela chrztu, na znak, że wszystkie 
sakramenty czerpią moc z Misterium 
Paschalnego – śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa. Poświęcimy więc te-
raz wodę, wspominając wielkie dzieła, 
których Bóg dokonał. Wspominamy 
także w modlitwie świętych, bo w nich 
najpełniej okazała się moc Zmartwych-
wstałego Chrystusa. Dziękujemy za 
wodę Chrztu świętego, która jest zna-
kiem zdroju nowego życia w Kościele”. 
Jeśli są chrzty, następuje chrzest, ale 
niezależnie od tego wszyscy odna-
wiamy swój własny chrzest.

d. Liturgia eucharystyczna
Kapłan podchodzi do ołtarza i rozpo-
czyna liturgię eucharystyczną. Na za-
kończenie Mszy świętej śpiewa się 
uroczyste: Idźcie w pokoju Chrystu-
sa, alleluja, alleluja. Teraz może już 
nastąpić procesja rezurekcyjna, bądź 
też jutro rano. 

***

Wszystkim życzę błogosławio-
nych Świąt, aby radość wielkanocna 
napełniała serca wszystkich identy�-
kujących się z wiarą chrześcijańską. 
Przez oktawę często pozdrawiamy się 
słowami „Chrystus zmartwychwstał 
– prawdziwie zmartwychwstał”. 

ks. Andrzej Skiba



SPOŁECZEŃSTWO
Pora dla seniora

Pani Irena pochodzi z Podla-
sia. Studiowała w Krakowie, 
co zresztą jak sama przyznaje, 
było jej marzeniem. Na Uni-
wersytecie Jagiellońskim 
ukończyła �lologię słowiań-
ską o specjalności bułgarysty-
ka. Tam poznała swojego 
męża, a ponieważ on dostał 
pracę w Autosanie, postano-
wili oboje tu zjechać. Tak pani 
Irena znalazła się w Sanoku  
i przez lata rozkochiwała się  
w tym mieście i jego okoli-
cach. 

Przez trzynaście lat praco-
wała jako nauczyciel bibliote-
karz w II Liceum Ogólno-
kształcącym. Później, kolejno 
w szkołach: w Lisznej, Trep-
czy oraz w Niebieszczanach 
była dyrektorką. Ukończone 
w międzyczasie studia pody-
plomowe w zakresie: zarzą-
dzanie i przedsiębiorczość  
w oświacie, wychowanie �-
zyczne, informatyka, technika 
dawały jej możliwość wyboru 
nauczanego przedmiotu. Po-
stawiła ostatecznie na… wy-
chowanie �zyczne. Nauczy-
cielką wychowania �zycznego
w II LO była aż do chwili 
przejścia na emeryturę.  
W międzyczasie pracowała 
również na zastępstwach  
w bibliotece szkoły muzycznej.

Przez wiele lat jako czło-
nek biura organizacyjnego, 
była mocno zaangażowana  
w Międzynarodowe Forum 
Pianistyczne oraz Międzyna-
rodowe Spotkania Gitarowe. 
Obecnie aktywnie działa przy 

Czy to już emerytura?
Pani Irena Gil-Storoszczuk to najmłodsza stażem emerytka 
naszego dotychczasowego cyklu. Sielskiego życia na emery-
turze nie miała jeszcze okazji skosztować z dwóch powodów. 
Po pierwsze w zeszłym roku, w sierpniu zakończyła dopiero 
pełnoetatową pracę zawodową, osiągając przy tym ponad 
trzydziestoletni staż pracy. A po drugie bardzo mocno anga-
żuje się w powierzone jej obowiązki, których – trzeba przy-
znać – ma obecnie całkiem sporo… 

organizacji XX Międzynaro-
dowych Spotkań Akordeono-
wych, które w tym roku odbę-
dzie się w kwietniu w Sanoku. 
Wówczas będzie nie tylko 
członkiem biura organizacyj-
nego, ale również sekretarzem 
jury. 

W 2006 roku, kiedy po-
wróciła do II Liceum Ogól-
nokształcącego, utworzyła 
Szkolne Koło Wolontariatu 
działające przy Powiatowym 
Centrum Wolontariatu. Do 
dziś jest zarówno koordyna-
torem Koła, jak i członkiem 
zarządu PCW. – Jak co roku, 
5 grudnia przypada Między-
narodowy Dzień Wolontariu-
sza, który w Sanoku organizu-
je Powiatowe Centrum Wo-
lontariatu. W ubiegłym roku 
tę imprezę przygotowałam ja 
z moimi wolontariuszami  
– mówi. Poza tym, pani Irena 
cały czas ma kontakt z II LO  
i uczestniczy w ważnych wy-
darzeniach szkoły. Brała 
udział m. in. w koncercie cha-
rytatywnym zorganizowa-
nym przez uczniów, a także  
w uroczystości z okazji jubile-
uszu 90-lecia szkoły.

– Szczerze mówiąc, nie 
zdążyłam odczuć przejścia na 
emeryturę, ponieważ jeszcze 
przed wakacjami  dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, a był nim wówczas An-
drzej Smolik, zaproponował 
mi napisanie kroniki. Miało 
to związek ze zbliżającym się 
45-leciem Państwowej Szkoły 
Muzycznej – mówi. Pani Ire-

na napisała kronikę i to w bły-
skawicznym tempie, bo  
w niespełna 5 miesięcy.  
W kronice opisywała w kilku 
zdaniach każde wydarzenie, 
które miało miejsce od po-
czątku istnienia szkoły. Kro-
nika dostępna jest w formie 
PDF na głównej stronie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I  
i II stopnia i liczy ponad 500 
stron. – Trochę się napraco-
wałam, ale myślę, że efekt jest 
zadowalający – mówi.

Niespodziewanie, tuż po 
przejściu na emeryturę, pani 
Irena dostała propozycję, aby 

objąć stanowisko dyrektora  
w Społecznej Szkole Muzycz-
nej II stopnia w Sanoku. Ta 
niewielka odpłatna szkółka 
funkcjonuje w tym samym 
budynku co Państwowa Szko-
ła Muzyczna I i II stopnia  
w Sanoku, a jej organem pro-
wadzącym jest Sanockie To-
warzystwo Muzyczne. Pani 
Irena, nie zastanawiając się 
długo, tę propozycję przyjęła, 
a funkcję dyrektora sprawuje 
do dziś. – Z racji, iż szkoła 
nieco się „kurczy”, obecnie 
moim priorytetem jest zorga-
nizowanie akcji propagującej 

naukę w niej. Co więcej, z ra-
cji, że wolontariat jest tak bli-
ski mojemu sercu, chciałabym 
utworzyć go w Państwowej  
i Społecznej Szkole Muzycz-
nej – mówi.

Działalność w Społecznej 
Szkole Muzycznej pochłania 
pani Irenie sporą część czasu. 
Jako dyrektor szkoły w związ-
ku z szybko zmieniającymi się 
przepisami, cały czas się do-
szkala. Ostatni jej wyjazd do 
Tarnobrzega dotyczył szkole-
nia RODO z zakresu ochrony 
danych osobowych. – Jako 
dyrektor jestem zobowiązana 
być na bieżąco, dlatego takich 
wyjazdów szkoleniowych, od 
kiedy pełnię tę funkcję, mia-
łam sporo – mówi. 

Pani Irena towarzyszy 
również uczniom i nauczycie-
lom w trakcie Przesłuchań 
Centrum Edukacji Artystycz-
nej, które odbywały się m. in. 
w Lublinie czy Rzeszowie.  
Z grupą pianistów, akorde-
onistów i skrzypków uczest-
niczyła w zeszłym roku  
w Międzynarodowym Kon-
kursie Muzycznym „Art Duo”, 
który odbył się w Wiedniu.  
Z przyjemnością również słu-
cha swoich podopiecznych 
na wszelkiego rodzaju popi-
sach i koncertach, które czę-
sto odbywają się w sali kon-
certowej sanockiej szkoły 
muzycznej lub gościnnie  
w różnych instytucjach na te-
renie Sanoka i nie tylko. 

Wykorzystując zdobyte  
w trakcie studiów podyplo-
mowych umiejętności infor-
matyczne, pani Irena, zadbała 
o nową stronę internetową 
szkoły. Obecnie prowadzi 
kronikę od początków po-
wstania Społecznej Szkoły 
Muzycznej, a więc od 2000 
roku po dziś dzień. Cały czas 
ma też kilka godzin w szkol-

nej bibliotece. Bardzo mocno 
zaangażowana jest wraz ze 
szkołą w projekt „O Niepod-
ległej”, realizowany przez 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli we współpracy ze 
Starostą Sanockim.

Pani Irena bardzo lubi po-
dróżować. Co roku z grupą 
przyjaciół wyjeżdża na 10-
dniowe wakacje po Polsce,  
i nie tylko. Ta piękna tradycja 
wspólnych wyjazdów trwa 
już blisko 13 lat. W ubiegłych 
latach była m.in. na Krymie, 
w czeskim Libercu, czy nie-
mieckim Poczdamie. Tego 
roku planuje zwiedzić Su-
walszczyznę oraz Litwę, a tuż 
po świętach wielkanocnych 
wybiera się do Portugalii.

– Mam też dwójkę cu-
downych wnuków i wiadomo, 
czas muszę i dla nich znaleźć, 
co zresztą robię z wielką przy-
jemnością – mówi. Jak się 
okazuje, jej zdolności organi-
zacyjne przydają się również 
w życiu prywatnym. Pani Ire-
na świetnie sprawdza się  
w urządzaniu wycieczek dla 
swoich wnuków. Ostatnio 
wspólnie wybrali się m. in do 
Muzeum Rodziny Ulmów  
w Markowej, na Leski Ka-
mień znajdujący się na po-
czątku wsi Glinne oraz do 
Klasztoru Karmelitów w Za-
górzu. Chętnie zabiera je 
również na ślizgawkę.

Oprócz tego, jak sama 
przyznaje, zawsze ciągnęło ją 
coś w kierunku malarstwa, 
więc i w tej dziedzinie chcia-
łaby spróbować swoich sił  
w najbliższym czasie.

Pani Irena ma tak wiele 
zajęć, zainteresowań, a przede 
wszystkich planów na przy-
szłość, że z pewnością na 
nudę – będąc już na emerytu-
rze – nie może narzekać.

Edyta Szczepek

Nie tak dawno pisaliśmy o warsztatach malarstwa, które od-
bywają się od lat w BWA Galerii Sanockiej. Tego typu zajęć 
w naszym mieście jest coraz więcej, co świadczy o tym, że 
pasjonatów malowania nie brakuje. Dobrze, że takie miej-
sce mają również mieszkańcy Posady. 

Aktywny Sanok

Malowanie 
w „Autosanie”

W Centrum Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej Auto-
san przy ulicy Robotniczej,  
w którym przez dłuższy czas 
„wiało pustką”, w każdy 
czwartek o godz. 17:00 odby-
wają się zajęcia z malowania. 
Mile widziany jest dosłownie 
każdy, nawet ten, kto do tej 
pory nie miał z malowaniem 
nic wspólnego. W końcu nie 
umiejętności są najważniej-
sze! Grunt, że jest miejsce, 
gdzie mogą spotkać się ludzie 
o podobnych zainteresowa-

niach i pasjach, porozmawiać 
przy kawie czy herbacie oraz 
wymienić uwagi. Amatorzy 
mogą też liczyć na pomoc  
i cenne wskazówki bardziej 
doświadczonych osób, którzy 
w swoim dorobku mają już 
własne wystawy nie tylko  
w Polsce, ale również poza 
granicami naszego kraju. 

Wśród mentorów, m. in. 
Zdzisław Twardowski, Krzysz-
tof Niedźwiecki i Aleksandra 
Ciepielowska-Tabisz

eszAU
TO

R
AU

TO
R



1323 marca 2018 r. PODRÓŻE
Tadeusz Barucki

Santiago Valls Calatrava urodził się 
w roku 1951 w małej miejscowości 
Benanimet pod Walencją (dziś włą-
czonej już  do tego miasta) i tam roz-
począł swe studia – początkowo  
w Szkole Plastycznej, a następnie na 
Wydziale Architektury Uniwersyte-
tu w  Walencji, uzupełnione też tam 
Studiami urbanistycznymi, po któ-
rych udał się do Szwajcarii, aby po-
szerzyć swą wiedzę również w zakre-
sie inżynierii na ETH w Zurychu 
(1975-1981). Tam też – po uzyska-
niu doktoratu w tej dziedzinie  – za-
łożył swą pracownię .

W pracowni tej – nad jeziorem 
zuryskim, w pięknym ogrodzie oto-
czonym siatką, z ruchomą rzeźbą 
przy wejściu (podaję to, aby poin-
formować też, że jest on również 
utalentowanym rzeźbiarzem)  – sta-
rałem się po raz pierwszy dotrzeć do 
niego, co mi się – choćby w sensie 
nawiązania kontaktu (był nieobec-
ny) – nie udało. Jego sekretarka sku-

SANTIAGO 
To popularne w Hiszpanii imię związane z apostołem św. Jakubem, 
którego  szczątki spoczywają  w tym kraju w Santiago de Compostella  
– odnosi się do jednego z architektów  hiszpańskich , który pod koniec  
ubiegłego wieku osiągnął światowy sukces, do dziś zresztą  zadziwiając 
świat swymi dziełami.

-1940), zauważając, że odpowiednio 
zaprojektowane elementy konstruk-
cyjne mogą wywoływać emocję,  
a więc być formą architektury. Poglą-
dy jego kultywowane były na zury-
skiej uczelni i stały się też inspiracją 
do twórczości Santiago Calatravy.  
Początkowo związana ona była wła-
śnie z mostami, z których ten zbudo-
wany w Sewilli z okazji wystawy 
EXPO 92 może być tego najlepszym 
przykładem. Ale wkrótce wraz z roz-
wojem konstrukcji przestrzennych 
powstawały jego dalsze – fascynujące 
właśnie w tym aspekcie –  dzieła jak 
port lotniczo-kolejowy w Lyonie 
(1989-1994), stacja kolejowa Orien-
te w Lizbonie (1998), ale przede 
wszystkim  caly zespół „Miasteczka 
Sztuki i Kultury” w jego rodzinnej 

tecznie broniła dostępu do swego 
zapracowanego szefa. Jeździł po Eu-
ropie z budowy na budowę, więc 
próbowałem go przy tych okazjach 
spotkać, ale nic z tego nie wyszło. 
Zupełnie  przypadkowo – będąc  
w Paryżu, gdzie miał również swą 
pracownię – dowiedziałem się, że 
będzie on w niej sam w sobotę. Za-
ryzykowałem więc wizytę. W nobli-
wej dzielnicy Paryża w okolicy placu 
St Royal szedłem po szerokich, 
drewnianych i skrzypiących scho-
dach na I piętro, pełen niepewności 
co z tego wyniknie. Niewątpliwie za-
skoczony, zdziwił się, ale zaprosił do 
wnętrza. Chyba zakończył już swe 
sprawy, a nieprzewidziany przybysz  
– po zorientowaniu się o co chodzi 
– stał się dla niego zapewne jakimś 
relaksem. Zaczęla się ciekawa  roz-
mowa.

 Od zarania dziejów, kiedy czło-
wiek opuścił swe naturalne schronie-
nia i zaczął budować, podstawowym 

Walencji (1999-2006). Bardzo cieka-
wy jest też jego budynek winnicy  
w Ysios (2001) świadczący o trosce 
projektanta nawiązania jej do otocze-
nia. Lokalizacje tę wymusił on – jak mi 
powiedział – od inwestora, mówiąc, że 
ten wspaniały widok na góry bedzie 
on miał tam „za darmo”. Na zakończe-
nie naszego spotkania okazało się, 
przy przekazaniu mi książki o swej 
twórczości , że S. Calatrava w jej ry-
sunkowo-słownej dedykacji jest nie 
tylko wspaniałym plastykiem ,ale  
i – wzorem dawnych mistrzów – po-
etą. Spotkanie nasze miało miejsce na 
początku jego kariery. Dziś z dalszymi, 
licznymi realizacjami  jest wysoko ce-
niony i odznaczany, a 22 honorowe 
doktoraty uniwersytetów całego świa-
ta dobitnie to potwierdzają.

problemem było podparcie zadasze-
nia i przeniesienie jego  ciężaru na 
niosącą to wszystko ziemię, W naj-
prostszych, małych układach belki 
zadaszenia podpierały ściany,  
a przy większych rozpiętościach wy-
kształcil się – stosowany od starożyt-
ności aż po wiek XX – system belki  
i słupa. W okresie gotyku elementy te 
uwidoczniły się, np. jako żebra, lizeny 
czy przypory, dając ciekawą formę 
architektoniczną. Tak też ten pro-
blem widział znakomity szwajcarski 
budowniczy mostów Mallart (1882-

Zurych. Ruchoma rzeżba  S . Calatravy.  Fot. T. Barucki   

Sewilla. Most EXPO 92. Fot. A. Drews Wikipedia  Lyon. Port kolejowo-lotniczy. Fot. T. Barucki 

Lizbona. Stacja kolejowa „Oriente”. Fot. T. Barucki  

 Ysios. Winnica. Fot. T. Barucki
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Wspomnienia Witolda Mołodyńskiego (odc. 86)

„Córka króla moczarów” 
Karen Dionne

„Martwi za życia” 
Graham Masterton

„Nieodnaleziona” Remigiusz Mróz

Helena wydaje się być szczęśliwa. Ma męża, 
dwie cudowne córki, psa i dobrze prospe-
rujący biznes. Jedyną rzeczą, jaka nie daje 

jej spokoju, jest przeszłość, która zostawia nie-
odwracalne piętno. Już na zawsze pozostanie 
córką Króla Moczarów. Przez kilkanaście lat 
notorycznie okłamywana, wychowywana  
w odosobnieniu, pośród dzikiej natury trzęsa-
wisk. Jest wdzięczna ojcu za każdą przydatną 
rzecz, której się nauczyła. Nigdy nie wybaczy 
mu okrucieństwa, jakiego się dopuścił, by za-
trzymać ją i matkę w starej chacie na mokra-
dłach. W końcu nadarza się okazja, by uciec  
i raz na zawsze uwolnić się od porywacza. 
Zmienia nazwisko i zakłada rodzinę, a o prze-
szłości chce jak najszybciej zapomnieć. Nie 
wie, że będzie musiała znów się z nią zmierzyć. 
Po kilkunastu latach ojciec ucieka z więzienia  
i zabija każdego, kto stanie mu na drodze do 
wolności. Helena jeszcze raz użyje instynktów 
tropiciela i zapoluje, tym razem na swojego 
ojca – Króla Moczarów. Karen Dionne świet-
nie wplotła w tą powieść warstwę psycholo-
giczną. Z jednej strony ojciec – tyran, dla córki 
będący bohaterem i dobrym nauczycielem ży-
cia, a dla matki gwałcicielem, porywaczem  

i zabójcą. Helena jest rozdarta przez dwa skraj-
ne uczucia. Z miłości do ojca chce go ze wszyst-
kiego usprawiedliwić, nie przyjmuje jego winy 
do wiadomości, ale nienawiść pomaga jej trzeź-
wiej patrzeć na sytuację i zaplanować ucieczkę. 
To dobra pozycja dla każdego miłośnika thrille-
ra psychologicznego. Polecam,

Mariola K.

Co łączy złodziei psów i dealerów narkoty-
kowych w Cork? Skrajne okrucieństwo 
wobec ludzi i zwierząt oraz brak skrupu-

łów. Szajka dealerów odkryła, że do przewozu 
narkotyków można wykorzystać kaleki, a jeśli 
nie ma żadnego pod ręką, „tworzą ich „ sami. 
Złodzieje psów dążą do zdobycia jak najwięk-
szej liczby zwierząt „po trupach”. A wytropić  
i pokonać ich wszystkich musi nadkomisarz 
detektyw Katie Maguire. Policjantka ma pro-
blemy w życiu prywatnym, ponieważ przyjęła 
do siebie kalekiego byłego kochanka – męż-
czyzna stracił obie nogi. Bohaterka nie wie, jak 
powiedzieć mu, że już go nie kocha i jak za-
pewnić mu opiekę, kiedy poza pracą nie ma na 
nic czasu. Sytuacja jeszcze bardziej się kompli-
kuje, kiedy na horyzoncie pojawia się atrak-
cyjny psi detektyw, któremu Katie też nie jest 
obojętna. Czy kobieta da sobie radę z bez-
względnymi złoczyńcami? Czy nie przytłoczy 
jej fakt, że na jeden sukces tra�ają jej się dwie
porażki? Do tej pory czytałam parę horrorów 
tego autora i muszę przyznać, że nie wszystkie 
mi się podobały, jednak wygląda na to, że thril-

Ewa była miłością Damiana Wernera. W wie-
czór, kiedy chłopak chciał się jej oświadczyć, 
para została brutalnie zaatakowana przez 

pięciu mężczyzn. Dziewczynę zgwałcono,  
a Damiana dotkliwie pobito. Stracił przytom-
ność, a kiedy odzyskał świadomość, Ewy już nie 
było... Co się z nią stało? Po dziesięciu latach 
kolega Damiana odnalazł jej zdjęcie z koncertu 
na portalu społecznościowym. Czy to napraw-
dę ona? Kto pomoże Damianowi w poszukiwa-
niach i jaką cenę za to zapłaci? Czy Damianowi 
w końcu uda się odkryć, jak było naprawdę? 
Książka, która trzyma w napięciu i na długo po-
zostaje w pamięci. Polecam ją nie tylko miłośni-
kom powieści Remigiusza Mroza, ale również 
tym, którzy jeszcze nie sięgali po prozę tego 
młodego, polskiego pisarza oraz wszystkim lu-
biącym kryminały i książki sensacyjne.

Marzena 

lery wychodzą mu zdecydowanie lepiej. Zbrod-
nie były opisane dosadnie, a rozterki Katie – tak, 
że współczułam jej jak prawdziwej koleżance. 
Polecam książkę miłośnikom thrillerów, a sama 
biorę się za wcześniejsze książki o Katie :)

Agata

Po zapoznaniu się z okolicą 
wróciliśmy do miastecz-

ka, nad którym górowała wie-
ża kościółka St Meen z tablicą 
orientacyjną i widokiem na 
zatokę, a przy dobrej pogo-
dzie podobno można było 
zobaczyć wysepki anglo-nor-
mandzkie. Od kościółka było 
niedaleko do punktu widoko-
wego „du Hock”. 40 m poniżej 
nas z morza wyłaniały się 
„pola uprawne” z hodowlą 
muli. To nam przyniosło na-
głą ochotę na nie, więc zje-
chaliśmy do portu, gdzie ry-
bacy właśnie kończyli wy-
przedaż swoich produktów. 
Po świeże ryby trzeba było 
tam przyjść rano, więc kupili-
śmy tylko mule, białe wino  
i jazda do namiotu na te owo-
ce morza! Po sjeście obiado-
wej postanowiliśmy znaleźć 
zejście do najbliższej plaży. 

W następnym dniu mieli-
śmy zwiedzać miasteczko St. 
Malo, a po południu Dinard, 
bo pogody na kąpiel nie było. 
Stare miasto St. Malo, otoczo-
ne murami  z  dobrze zacho-
waną zabudową i fortem, kie-
dyś było wyspą. Obok po-
wstało St. Servan s. Mer jako 
znany ośrodek „balnearny” ze 
swoimi pensjonatami, parka-
mi, miejscami widokowymi 
oraz zabytkami architektury 
militarnej. Miejscowość miała 
dobrze zagospodarowaną pla-
żę, ale pogoda zachęcała nas 
do dalszego zwiedzania zapla-
nowanego na Dinard. Dawna 
wioska rybacka, położona po 
drugiej stronie zatoczki, zo-
stała półtora wieku temu za-
adaptowana przez Anglików 
na eleganckie uzdrowisko 
balnearne, pełne pensjonatów 
i alejek dla pieszych do punk-
tów widokowych w Moulinet 
i Vicomté. Zwiedziliśmy 
akwarium poświęcone kolek-
cji z ekspedycji polarnych ko-
mendanta Charcot. Zapora 
na rzece Rance dała możliwo-
ści zagospodarowania tury-
stycznego i rekreacyjnego 
znacznego obszaru, którego 

Cancale i jego okolice

szczegółowe rozwiązania bar-
dzo chciałem poznać. Pomy-
ślałem sobie: ile takich rzek 
mamy na Podkarpaciu do po-
dobnego wykorzystania? 

W następnym dniu pięk-
na pogoda zapraszała nas nad 
morze. Zabraliśmy ze sobą 
sprzęt do nurkowania, a ja po 
drodze kupiłem jeszcze wia-
dereczko.

– Po co ci to wiaderko?  
– pytała Małżonka.

– Do budowania zamków 
z piasku – zażartowałem. 

Miejsca do kąpieli wybie-
rałem tam, gdzie w pobliżu 
były jakieś głazy. Tam właśnie 
podpływałem, odrywając ze 
skał co większe skorupiaki, 
wrzucałem do plastikowej to-
rebki, którą przywiesiłem na 
pasku od spodni, a po wypły-
nięciu na brzeg połów tra�ał
do wiaderka z wodą. Tak więc 
niemal co drugi dzień zajada-
liśmy się mulami. Z rybami 
było gorzej, bo nie mieliśmy 
lodówki i zaraz po zakupie 
trzeba było je smażyć i konsu-
mować.

Minęło kilka dni takiego 
życia pełnego wypoczynku 
nadmorskiego, aż przyszła 
pogoda na zwiedzanie. Ko-
niecznie chciałem zwiedzić 
tereny zagospodarowania 
sztucznego zbiornika, zwłasz-
cza półwysep podobny do so-
lińskiego – St. Suliac (ileż 
tych „świętych” miejscowości 
jest we Francji?! – pomyśla-
łem) i następną miejscowość 
– Dinan. Do pierwszej miej-
scowości dojechałem w ciągu 
pół godziny. Poczynając od 
Chateauneuf-d’ille-et-Vilaine 
prowadzi trasa dla zwiedzają-
cych – Menhir de Chablé, 
mały port z kościołem gotyc-
kim, który nie wiadomo dla-
czego był zamknięty, w trasie 
powrotnej lewą stroną wyje-
chaliśmy starą drogą na szczyt 
góry Garrot, skąd roztaczał 
się widok na górny i dolny za-
lew. Do Dinan pozostawało 
25 km; do miejscowości wjeż-
dżało się po starym moście 

zbudowanym w stylu gotyc-
kim. Miasteczko miało świet-
nie utrzymane stare zabytko-
we domy, park w stylu angiel-
skim z widokiem na dolinę 
rzeki Rance, stary wiadukt, 
zamek z wieżą i fortem obron-
nym. 

Zwiedzając przystań wod-
ną, zauważyłem kilka osób 
wsiadających na barkę. Zapy-
tałem o cel rejsu i co się przy 
tej okazji zwiedza. Kupiłem  
i dla nas bilety, samochód zo-
stawiliśmy na parkingu obok 
przystani i popłynęliśmy  
w nieznane. Wycieczka po 
rzece Rance była przyjemno-
ścią, zwłaszcza dla chłopaków, 
szkoda tylko, że do celu po-
dróży, którym był dom mo-
dlitwy z XII w. w wiosce 
Léhon, były tylko 2 km. 

W drodze powrotnej za-
raz za wiaduktem i mostem  
w Lanvallay wstąpiliśmy na 
obiad, ale zanim nam go po-
dano, zdążyłem ustalić trasę 
naszego powrotu. Warto było 
dołożyć dalsze 20 km, żeby 
zobaczyć zamek feudalny i za-
budowania starej wioski  
u jego stóp. Do namiotu nad 
morzem miałem 40 km i dwie 
drogi do wyboru. Wybrałem 
nieznaną nam D 795 przez 
Dol-de Bretagne, gdzie zoba-
czyliśmy katedrę św. Samsona 
z XII-XIII w. w czystym stylu 
gotyku normandzkiego.  
W mieście można spotkać za-
budowania podobno z XI-
-XIII w., dobrze utrzymane  
i zakonserwowane. W jednym 
z nich było nawet muzeum gi-
lotyniarstwa, ale nie widzia-
łem chętnych do zwiedzania. 
Drugim powodem wyboru 
tej drogi był spory obszar po-
cięty rowami melioracyjnymi. 
Chciałem zobaczyć, jak go 
wykorzystano gospodarczo, 
bo w Polsce wciąż na takie te-
reny nie ma pomysłu. 

Od tych „mokradeł” mie-
liśmy już tylko ze 20 km do 
naszego namiotu, gdzie nas 
czekało przygotowanie kola-
cji i zasłużony wypoczynek.  

Dinan uliczka
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Świat wokół nas

23 marca 2018 r.

Zapowiadały się ciepłe i słoneczne dni. Pierwsze zwiastuny 
wyczekiwanej pory roku zagościły w naszych ogrodach, par-
kach i lasach. Niestety, ostatnio na powrót nadciągnęły 
ciemne śnieżne chmury. Edukacji w przedszkolach i szko-
łach to niestraszne, zajęcia odbywają się zgodnie z planem  
i   porą roku. Wiosna, wiosna – wiosna, ach, to ty…

Tournée 
z wiosną 

Dzieci doskonale znają pierw-
sze kwiatki, które pokazują się 
spod śniegu. Przebiśniegi, 
śnieżyce czy pierwiosnki zro-
bione z bibuły dawały pole do 
popisów przy botanicznym 
oznaczaniu przy pomocy spe-

cjalnych kluczy Stanisława 
Kucharzyka ,,Flora wiosen-
nych lasów”. Jest on tak skon-
struowany, że dziecko 4-5 let-
nie jest w stanie z niego sko-
rzystać przy niewielkiej 
pomocy opiekuna.  Kolor 

kwiatu, ilość płatków czy 
kształt liści zazwyczaj wystar-
czyły, aby uczestnicy zajęć 
zwery�kowali roślinę. Duże
zaciekawienie budziły także 
pąki drzew. Co prawda z ich 
rozróżnianiem nie było łatwo, 

ale dzieci dawały sobie świet-
nie radę. Charakterystyczny, 
duży, z klejącą mazią – to musi 
być kasztanowiec. Natomiast 
milutkie, białe kotki na gałąz-
kach wierzbowych absorbo-
wały towarzystwo na całego. 
Wiosenna �ora jest  bardzo
typowa i od pierwszych klas 
omawiana na zajęciach. Po-
stanowiliśmy więc pokazać 
wiosnę w sposób „nietypo-
wy”. Dzieci mogły poznać ży-
cie rysia i bobra. Dwa gatunki 
pod ochroną, dwa zupełnie 
inne siedliska. Nie ukrywam, 
iż ryś cieszył się większym za-
interesowaniem. Kocie pę-
dzelki na uszach, krótki ogo-
nek i grube łapy absorbowały 
dziecięcą uwagę. U bobra na-
tomiast zęby budziły najwięk-
sze zainteresowanie. No tak, 
w końcu jako najlepszy archi-
tekt musi mieć odpowiednie 
narzędzia. Ich pomarańczo-
wo-żółty odcień sugerował 
konieczność dbania o higienę 

Trasa jest popularna. Lubią ją 
sportowcy – rowerzyści, bie-
gacze, osoby spacerujące  
z kijkami i bez kijków. Co 
mogą obejrzeć, poruszając się 
tamtędy? Śmietnik. 

Dla tych, ktorzy śmiecą, 
teren jest wymarzony. – Nie-
jednokrotnie mi opowiadano 
o tym, że samochód podjeż-
dżał, zatrzymywał się przy 
skarpie, otwierały się drzwi  
i cały wór śmieci lądował  
w dole. Nikt tego nie widzi, 
monitoringu tam nie ma, 
można śmiecić bezkarnie. 
Podczas sprzątania znaleźli-
śmy między innymi muszlę 
klozetową ze spłuczką, odpa-
dy budowlane. Cały kontener 
śmieci  – mówi Jerzy Ginalski. 
– Nazwać to brakiem wycho-
wania, to za mało... 

Wiosenne porządki w Międzybrodziu

Gdyby chociaż komuś 
zrobiło się wstyd...
Cerkiewką w Międzybrodziu chętnie się chwalimy, jest na 
pocztówkach, kusi turystów. A jak wyglądają jej okolice po zi-
mie? Jakie „skarby” tam można znaleźć? Opowiedział mi tro-
chę o tym dyrektor MBL-u Jerzy Ginalski, który nie mógł na 
dzikie śmietniska patrzeć, więc zarządził porządki i udoku-
mentował fotogra�cznie wszystko, co podczas sprzątania zo-
baczył.

cież takie piwsko swoje waży, 
jeśli je można nieść, to potem 
można też zabrać puste puszki 
i wyrzucić do koszy. 

Śmieci są wszędzie. Koło 
Kau�andu nad Sanem jest
śmietnisko. W wielu miejscach 
w mieście i okolicy byłoby co 
sprzątać. Czy karanie manda-
tami mogłoby poprawić sytu-
ację? Monitoring? Fotopułapki 
w takich miejscach, jak droga 
do Międzybrodzia? 

Apele i prośby to oczywi-
ście wołania na puszczy, sobie 
a muzom. Jeżeli urodziliśmy 
się brudasami i �ejtuchami 
i nie chcemy tego zmienić, to 
nie zmieni się śmietnik wokół 
nas, bo, trzeba to sobie szcze-
rze powiedzieć, śmieci z drze-

wa ani z chmury nie lecą. I nie 
ma tłumaczenia, że nie ma 
śmietników, że winne są urzę-
dy etc. Ciągle jedni muszą 
posprzątać to, co �ejtuchy 
i brudasy wyrzucają, gdzie 
popadnie, kiedy nikt ich nie 
widzi. Byle dalej od siebie.

Dyrektor Ginalski sfoto-
grafował oprócz śmieci jesz-
cze jeden „obiekt”, zadomo-
wiony w Międzybrodziu,  
a pewnie i nie tylko tam. 
Zdjęcie dedykujemy wszyst-
kim śmiałkom, którzy zdecy-
dują się sadzać tyłek na trawie, 
spożywać piwo i wyrzucać 
puszki w okolicach między-
brodzkiej cerkiewki, kiedy 
zrobi się trochę cieplej… 

msw

jamy ustnej. Z makro świata 
dzieci poznawały grzyby  
– troszkę inne niż te, które 
zbierają w jesieni. Pleśnie czy 
drożdże, które nie budzą na-
szego zachwytu, wśród dzieci 
wywołały szał. Możliwość po-
oglądania struktur grzybów 
za pomocą binokularu, zwró-
cenie uwagi na ich kolor, 
kształt plechy, jaką tworzą  
i znaczenie dla środowiska  
i człowieka. 

Na koniec naszych zajęć 
kilka zasad zachowania. Wia-
domo, iż wiosna sprzyja na-
szym wędrówkom po parkach 
i lasach. Dzieci opowiadały, 
jak należy się zachować, co 
można,  a czego należy unikać 
podczas wędrówek. Pomoce 
edukacyjne w postaci drew-
nianych tablic  rozwiewały 
wątpliwości. Nasza wiosenna 
wędrówka rozpoczęła  się już 
14 marca, do 21marca odwie-
dziliśmy: Szkołę Podstawową 
nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, 

Niepubliczne Przedszkole 
Pomysłowy Przedszkolak, 
Szkołę Podstawową nr 2 im. 
św. Kingi  oraz Samorządowe 
Przedszkole Publiczne nr 1 
Filia Dabrówka. Prawdziwe 
tournée, nie tylko po placów-
kach, ale także między klasa-
mi i przedszkolnymi grupa-
mi. 

Edukacja przyrodnicza to 
nie tylko przekazywanie in-
formacji, ale także oddziały-
wanie na emocje, wrażliwość 
dzieci. Nadleśnictwo Bali-
gród, na które zawsze można 
liczyć, i tym razem przychyl-
nie odpowiedziało na naszą 
prośbę. Zajęcia przyrodnicze 
zawsze są wspierane przez 
Wojewódzką Bibliotekę Pe-

Droga w części jest drogą 
gminną, w części miejską, 
okolice lotniska to odcinek 
drogi wojewódzkiej.  Dyrek-
tor MBL-u zarzadził sprząta-
nie, bo, jak przypomina, teren 

jest także oznakowany jako 
szlak ikon. – Kilka lat temu 
podczas podobnego sprząta-
nia przyjechała policja, która 
myslała, że to my śmieci wy-
sypujemy, nie zbieramy  
– wspomina dyrektor. Widać 
takie obywatelskie zachowania 
do popularnych na terenie 
miasta nie należą... – W tym 
roku, kiedy jechaliśmy z przy-
czepą pełną „znalezisk”, zatrzy-
mał się samochód i kobieta 
oświadczyła, że chce wyrzucić 

śmieci, korzystając z naszej 
przyczepy. To zachowanie wy-
dało mi się trochę dziwne...

Setki puszek, butelek, od-
pady budowlane – ekipa  
z MBL-u nie była w stanie 
wszystkiego zebrać. – Tam są 
strome zbocza, nie wszędzie 
udało się zejść, zebraliśmy to, 
co było do zebrania na odcin-
ku niespełna trzech kilome-
trów – 40 worów. Fragmenty 
odkurzacza, sztuczna choin-
ka, muszla klozetowa ze 
spłuczką... Ktoś to musiał 
przywieźć. Szczytem wszyst-
kiego było, kiedy po akcji, na-
stępnego dnia szedłem, roz-
koszując się widokiem czystej 
drogi i nagle – puszki po piwie 
rozrzucone wszędzie. Prze-

dagogiczną w Krośnie – Filia 
w Sanoku. Panie dobierają do 
tematyki zajęć literaturę. 
Wspólne czytanie fragmen-
tów nie tylko dostarcza infor-
macji, ale także pozwala po-
patrzeć na dane zagadnienie  
z naukowej perspektywy.  
W końcu dzieci są małymi ba-
daczami. Ich pomysły, liczne 
pytania i zaangażowanie na za-
jęciach to najlepszy dowód na 
to, iż taka edukacja ma sens. 
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Decyzja o budowie Pierwszej Wę-
giersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej 
zapadła 10 lat temu, w 1868 roku. 
Rok później rozpoczęto prace, by 
faktycznie zakończyć je w grudniu 
1872 roku. Mimo imponującego 
(nawet na dzisiejsze warunki!) 
tempa robót, na budowniczych 
i tak padały gromy, że pracują… 
zbyt opieszale.

Początki kolei węgiersko-galicyjskiej
Czy możliwe jest wybudowanie ponad 100-kilometrowej, wiodą-
cej przez góry, trasy kolejowej z mostami i tunelami w trzy lata? 
Dzisiaj tyle zajmuje przygotowanie samej dokumentacji. W dru-
giej połowie XIX wieku wystarczyło, by powstała kolej węgiersko-
-galicyjska, której budowniczy posługiwali się tylko najprostszy-
mi narzędziami.

ne było hasło łączenia pod jednym 
berłem ludów słowiańskich, których 
w CK Monarchii nie brakowało.

Formalne „zaklepanie”  decyzji 
o powstaniu odcinka kolei łączące-
go wewnętrzną granicę węgiersko-
-galicyjską z Przemyślem podjęto 
w 1869 roku. 20 maja tegoż roku 
wystawiono dokument koncesyjny 
na budowę trasy  Przemyśl – Łup-
ków. Wśród koncesjonariuszy były 
najbardziej wpływowe postacie tych 
terenów: książęta – Adam Stanisław 
Sapieha, Karol Jabłonowski, Kon-
stanty Czartoryski, hrabiowie – Ce-
zary Mąciński, Michał Załuski, Pa-
weł baron Sennyey, Edward hrabia 
Karolyi i hrabia Erdődy. 11 września 
1869 r. wystawiony został drugi do-
kument koncesyjny obejmujący od-
cinek Łupków – Mihályi. Tu już 
koncesjonariuszem było specjalnie 
w tym celu powołane Towarzystwo 
Akcyjne Pierwszej Węgiersko-Gali-
cyjskiej Kolei Żelaznej.

Inwestycja była prowadzona 
w trudnym, górskim terenie, bez 
użycia dzisiaj dostępnego sprzętu, 
głównie siłami robotników. A mimo 
to tempa prac pozazdrościliby dzi-
siejsi budowniczowie. Już trzy lata 
po podjęciu decyzji do użytku za-
częto oddawać kolejne odcinki.  
13 maja 1872 roku ukończono nie-
co ponad 33 kilometrowy odcinek 
z Przemyśla do Chyrowa, 1 lipca 
z Chyrowa do Krościenka (19,40 
km), 3 września z Krościenka do 
Ustrzyk Dolnych (8,09 km), 12 li-
stopada z Ustrzyk Dolnych do Ko-
mańczy (70,26 km), 18 grudnia 
z Komańczy do Łupkowa (13,75 
km). Jeszcze przed Nowym Rokiem, 

25 grudnia, przejezdna była cała, 
planowana trasa. Od strony Galicji 
linia łączyła się z istniejącą już od 
1861 roku Koleją Galicyjską imienia 
Karola Ludwika prowadzącą z Kra-
kowa do Lwowa. 

Budowa tunelu łupkowskiego

Największym wyzwaniem, i jak się 
okazało bolączką, było wybudowa-
nie tunelu pod Przełęczą Łupkow-
ską, który łączyłby odcinki galicyj-
skie z węgierskimi.  Głównym inży-
nierem został Rudolf Gunesch. We-
dług pierwszych projektów tunel 
miał mieć 750 metrów długości. 
Jego oddanie planowano w ciągu 
3,5 roku od rozpoczęcia prac, co jed-
nak przy trudnych warunkach geo-
logicznych i stosowanej technice 
okazało się szalenie trudne.

Okazało się, że zlekceważono wy-
konanie koniecznych badań geolo-
gicznych, żle dobrano technikę bu-
dowy tunelu. Wraz z upływem czasu 
piętrzyły się kolejne problemy. Jakby 
kłopotów było mało, wśród robotni-
ków, których większość stanowili ob-
cokrajowcy z południa Europy, wy-
buchła epidemia cholery (na budo-
wie pracowali w większości obcokra-
jowcy – przeważnie Włosi). 

Pod koniec 1872 roku sytuacja na 
tym odcinku przyprawiała budowni-
czych o ból głowy. W zasadzie wszyst-
ko było dopięte. Pociągi z jednej stro-
ny dojeżdżały do Łupkowa, z drugiej 
do Medzilaborców. Brakowało tylko 
tego tunelu, łączącego obie nitki. 
Przez pewien czas, brakujący odcinek 
pasażerowie pokonywali pieszo lub 
wozami, tak samo transportowano 
przewożone towary.

Piętrzące się problemy wymusi-
ły na projektantach dokonanie 
zmian. Zmieniono zarówno projekt, 
jak i metodę drążenia tunelu. I to 
wreszcie dało pożądane efekty. 
31 maja tunel był gotowy, pociągi 
mogły mknąć na całej planowanej 
trasie. Tunel był wielkim osiągnię-
ciem ówczesnej techniki: długości 
1,6 km z tunelem wysokim na 6,3 m 
i szerokim na 8,2 m., początkowo 
jedną  nitką torów (drugą dobudo-
wano w 1896 roku). Ale inwestycja 
okazała się jednocześnie szalenie 
kosztowna. Budżet został przekro-
czony aż trzykrotnie. 

O czasie przejazdu i punktualno-
ści pociągów jeżdżących na tej trasie 
wiele już napisano, nie ma więc po-
trzeby wpędzać w kolejne komplek-
sy osoby odpowiedzialne za dzisiej-
szy transport kolejowy. Warto jed-
nak przypomnieć warunki, jakimi 
podróżowali pasażerowie. W mo-
mencie uruchomienia Pierwsza Wę-
giersko-Galicyjska Kolej Żelazna 
dysponowała 11 lokomotywami, 
24 wagonami osobowymi i 255 to-
warowymi. Sukcesywnie tę liczbę 
zwiększano. Już rok później na 266 
km szlaku kolejowego kursowało 21 
lokomotyw, 50 wagonów osobo-
wych i 415 do przewozu towarów. 

W początkowym okresie z ko-
lei korzystało rocznie 150-200 ty-
sięcy pasażerów, w następnych la-
tach liczba ta systematycznie rosła,  
by w 1887 roku dojść do 399 tysię-
cy. Zróżnicowany był komfort po-
dróży. W zależności od zasobności 
portfela  pasażerowie mieli do dys-
pozycji cztery klasy. Z najbardziej 
ekskluzywnej formy podróżowa-
nia korzystało około jednego pro-
centa. Największym wzięciem cie-
szyły się bilety 3 klasy, z któ-
rych w pewnej chwili korzy-
stało ponad 80 procent 
pasażerów. 

Na drugą połowę XIX wieku 
przypadł okres niezwykłego rozwo-
ju stosunkowo młodej formy komu-
nikacji – kolei. W tamtych czasach 
oznaczało to wręcz skok cywiliza-
cyjny. Duży wpływ na to umasowie-
nie tej formy transportu miały  wy-
darzenia polityczne. Władze austro-
-węgierskie dostrzegły zalety kolei, 
obserwując wojnę krymską czy też 
analizując bolesne doświadczenia 
świeżo przegranej wojny z Prusami 
w 1866 roku o Śląsk. Dla CK Mo-
narchii oczywiste się stało, że ko-
nieczne jest stworzenie dobrych 
szlaków komunikacyjnych łączą-
cych poszczególne części imperium, 
gwarantujących szybki przerzut to-
warów i w razie potrzeby żołnierzy.

Kolejowy boom

Pod koniec lat 60 XIX wieku pod-
jęto decyzję o skomunikowaniu 
głównych miast monarchii: Wied-
nia i Budapesztu z odległymi ru-
bieżami cesarstwa. Na liście prio-
rytetów znalazł się Przemyśl ze 
swoją potężną, jak na ówczesne 
czasy, budowaną właśnie twierdzą. 
Mimo że Austriacy jeszcze wyle-
wali łzy i goili rany po przegranej 
batalii o prymat wśród krajów nie-
mieckich, cesarscy stratedzy zaczę-
li sobie zdawać sprawę, że w przy-
padku kolejnego kon�iktu zbroj-
nego ich głównym przeciwnikiem 

może stać się Rosja, gdzie mod-

Książę Adam Stanisław Sapieha, je-
den z współtwórców kolei węgier-
sko-galicyjskiej

Obraz Wojciecha Kossaka „Pożegnanie w Łupkowie”

Tunel w Łupkowie. Fot. wikipedia/KRG
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Ksiadz Stanisław Stojałowski

Urodzili się

Zagórz – miasto kolejarzy

Dużą liczbę pasażerów, zwłaszcza 
w początkowym okresie, stanowili 
wojskowi przemieszczający się mię-
dzy poszczególnymi garnizonami CK 
Monarchii. Z upływem lat rosła też 
rola przewozów towarowych. O ile 
w pierwszym roku pełnej eksploatacji 
(1873) przewieziono tą trasą niecałe 
400 tysięcy towarów, to w 1887 roku 
już prawie 600 tysięcy. Linia miała 
ogromne znaczenie strategiczne 
w okresie I wojny światowej, będąc 
główną trasą zaopatrzenia dla trzy-
krotnie obleganej Twierdzy Przemyśl. 
Później jej rola malała, chociaż masze-
rujące tędy zarówno w czasie pierw-
szej jak i drugiej zawieruchy wojennej 
różne armie z lubością wysadzały 
w powietrze łupkowski tunel, by opóź-
niać działania stron przeciwnych.

Kolej węgiersko-galicyjska mia-
ła natomiast ogromne znaczenie 
gospodarcze i społeczne dla tere-
nów, przez które przebiegała. Zy-
skał zwłaszcza Zagórz, który 
w 1872 roku znalazł się na trasie 
Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej 
Kolei Żelaznej, biegnącej z połu-
dnia na północ, zaś kilka lat później 
– w 1884 roku – na trasie Galicyj-
skiej Kolei Transwersalnej, biegną-
cej ze wschodu na zachód,  od Żyw-
ca i Suchej Beskidzkiej, przez Nowy 
Sącz, Jasło, Krosno aż po Droho-
bycz i Stanisławów. Ogromne zna-
czenie miało połączenie w ten spo-
sób z najważniejszą, galicyjską linią: 
Kraków – Lwów im. arcyksięcia 
Karola Ludwika.

Maleńki, prowincjonalny Za-
górz w ciągu ledwie kilku lat stał 
się niesłychanie ważnym punktem 
na mapie Galicji. Bardzo zyskali na 
tym miejscowi. Dość powiedzieć, 

że końcem XIX wieku w Zagórzu za-
trudnionych było 3 tysiące koleja-
rzy! Miasteczko odegrało też ogrom-
ną rolę po I wojnie światowej w cza-
sie walk polsko-ukraińskich. Koleja-
rze z Zagórza wraz z mieszkańcami 
sąsiedniego Sanoka stanowili duży 
procent uczestników walk o utrzy-
manie panowania nad strategiczną 
linią kolejową. Z ich inicjatywy 
i przy pomocy pracowników sanoc-
kiej Fabryki Wagonów zbudowano 
m.in. dwa pociągi pancerne, które 
okazały się potężną bronią w wal-
kach.

Poszczególne odcinki kolei 
węgiersko-galicyjskiej przechodziły 
różne losy, dzisiaj są administrowa-
ne przez czterech różnych przewoź-
ników narodowych. Nie mają już ta-

kiego znaczenia jak przez ponad stu 
laty. Pozostał sentyment, wspomnie-
nia, ale może i nadzieja, że lata świet-
ności jeszcze powrócą.

Warto wspomnieć, że dokonania 
budowniczych kolei węgiersko-gali-
cyjskiej miał okazję podziwiać 
w 1880 roku sam cesarz Franciszek 
Józef I, w czasie swej trzytygodnio-
wej podróży po Galicji. Owacyjnie 
witany przez poddanych zajechał 
także do Łupkowa. Fakt ten został 
uwieczniony przez wielkiego mala-
rza Wojciecha Kossaka na obrazie 
„Pożegnanie w Łupkowie”, później  
reprodukowanym w postaci okolicz-
nościowych pocztówek.

Parowóz z II połowy XIX wieku

Stacja kolejowa w Zagórzu

Zagórz. Dworzec kolejowy

Stacja kolejowa w Zagórzu

26.03.1861 W Tyrawie Wołoskiej 
urodził się Benedykt Filipowicz, 
warszawski i łódzki dziennikarz, lite-
rat, publicysta. Gimnazjum ukoń-
czył w Przemyślu, następnie studio-
wał �lozo�ę na Uniwersytecie 
Lwowskim. Pracował m.in. w takich 
pismach jak „Kurier Codzienny”, 
„Gazeta Informacyjna”, „Kurjer War-
szawski”, „Nowy Dziennik Łódzki” 
i „Gazeta Łódzka”.  Zmarł 16 grudnia 
1922 roku  w Warszawie.

Zmarli
28.03.1989 zmarł Franciszek Szwed,  prawnik, działacz Obozu Wiel-
kiej Polski, Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska” i Stron-
nictwa Narodowego oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, uczestnik 
Kampanii Wrześniowej i konspiracji antyhitlerowskiej.

Wydarzyło się
23.03.1980 w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
po raz drugi mandat poselski (z puli Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej) uzyskuje Marian Żołnierczyk, brygadzista w Sanockiej Fa-
bryce Autobusów. 

24.03.1946 atak silnych oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(wg. o�cjalnego raportu 1,5 tys. ludzi) na Bukowsko. Banderowcy palą 
m.in. budynki urzędu gminy, gmach sądu i posterunku milicji, trzy mo-
sty. Rabują bydło, konie i zboże, na mieszkańców Bukowska nakładają 
ściągniętą później kontrybucję w wysokości miliona złotych. 

25.03.1949 burmistrzem Sanoka zostaje Józef Dąbrowski, który zastę-
puje na tym  stanowisku  Józefa Hipnera, niemile widzianego przez 
działaczy PZPR za swą przeszłość w Polskiej Partii Socjalistycznej. 
W następnym roku, po reformie administracji samorządowej, Dąbrow-
ski obejmie funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. 

26.03.1946 w okolicach wsi Wysoczany i Kozuszne pododdziały 34 
pułku piechoty i Wojsk Ochrony Pogranicza wpadły w zasadzkę UPA. 
W czasie wychodzenia z okrążenia zginęło 27 żołnierzy i 3 o�cerów 34 
pp. Straty poniosły też jednostki WOP: 10 zabitych i zaginionych.

26.03.1946 z rąk członków Ukraińców Powstańczej Armii ginie jeden 
Polak w Szczawnem i jeden w Wisłoku Wielkim.

26.03.1956 przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku 
zostaje Tadeusz Powrózek, który będzie tę funkcję pełnił do listopada 
tego roku. 

27.03.1947 w kamienicy przy Kazimierza Wielkiego 8 w Sanoku, gdzie 
mieścił się sztab 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty, ostatnią noc w życiu 
spędził gen. Karol Świerczewski, poległy następnego dnia w zasadzce 
UPA w Jabłonkach. Sześć lat później odsłonięto tablicę upamiętniającą 
pobyt w tym budynku generała. Tablica została usunięta w 1991roku.

27.03.1979 naczelnikiem Sanoka został Ryszard Grzebień, ostatni 
PRL-owski włodarz miasta. Swą funkcję pełnił ponad 20 lat, aż do 
grudnia 1989 roku, gdy został odwołany na wniosek Komitetu Obywa-
telskiego. 

28.03.1946 żołnierze  34 pułku piechoty dokonują pacy�kacji ukraiń-
skiej ludności Zawadki Morochowskiej. Powodem akcji miało być uni-
kanie repatriacji do ZSRR i współpraca z UPA. Zastrzelonych zostało 
11 mężczyzn. 

29.03.1911 dekretem Wysokiej Rady Szkolnej Krajowej dyrektorem 
dwuklasowej szkoły w Zagórzu został Edward Gacek. 

sj
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dyżur pełni radny
Maciej Drwięga

w godz. 17–18

DYŻURY
W RADZIE MIASTA

http://nocleginadstawami.sanok.pl 
tel:  +48 733 320 933
lub +48 604 973 705

Apartamenty na wynajem 

„SZWAGIER – MEBLE”
poleca meble

na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,

FACHOWY MONTAŻ
Zapraszamy:

Nowosielce 313
kom. 602 465 102

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ
1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa                   0,80 zł
– druk wytłuszczony (za słowo)                  1,20 zł
2. Reklamy (kolor)
– moduł podstawowy 16,81 cm2 (41 mm x 41 mm)              42 zł
– �ligran 8 cm2     18 zł
2a. Reklamy na stronach niereklamowych
– reklama na pierwszej stronie               + 100%
– reklama na stronie redakcyjnej                  + 50%
2b. Podziękowania/nekrologi/życzenia
ogłoszenia standardowe: 
– moduł podstawowy                      36 zł
– powyżej trzech, 50% wartości ceny modułu podstawowego
3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz 
pierwszej
– tekst o powierzchni ¼ strony –             200,00 zł
– tekst o powierzchni ½ strony –             420,00 zł
– tekst o powierzchni 1  strony –             800,00 zł
4. Inserty (wkładki reklamowe)     od 0,15 zł do 0,25 zł/szt
– maksymalna wielkość insertu 260 mm x 375 mm         
5. Boni�katy dla klientów (reklamy)
Powyżej 6 emisji lub powierzchnia powyżej 14 modułów – 
istnieje możliwość negocjacji cen
6. Baner na stronie internetowej (czas trwania 1 miesiąc)
– 260 x 120 px – 20,00 zł
– 260 x 260 px – 40,00 zł
– 260 x 380 px – 60,00 zł

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam 

Działka 11a przy ul. Pło-
wieckiej tel. 694-082-569
Mieszkanie 40m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka – 
III piętro , bez balkonu na 
ul. Sadowej . Cena 125 tys. 
Tel. 667-249-798
Mieszkanie 48,6 m2, III 
piętro , ul. Heweliusza 1, 
Wójtostwo tel. 882-160-
-344
Nowe mieszkanie kawa-
lerka 29m2, balkon 9m2, 
komórka lokatorska, miej-
sce parkingowe, winda. 
Rzeszów ul. Strażacka 12f/
21, II piętro do zamieszka-
nia, wysoki standard wy-
kończenia , tel. 519-344-
-280 

Działkę budowlaną 11,5 
ar z projektem i pozwole-
niem – Zabłotce tel. 660-
-470-629

Posiadam do wynajęcia
 
Wynajmę lokal usługowy 
o pow. 50m2 przy ul. Lipiń-
skiego 71, tel. 665-092-
-977

Poszukuję do wynajęcia

Poszukuję pilnie jakiego-
kolwiek, samodzielnego, 
małego, taniego mieszka-
nia, tel. 513-824-542

 
PRACA

Dam pracę

Salon fryzjerski Apo-
geum Atelier w Sanoku 
przyjmie do pracy fryzjera 
tel. 604-921-240
PILNIE poszukuję niani 
dla 2 latka , na pół etatu 
i na godziny w centrum Sa-
noka, tel. 609-794-196 
dzwonić między 11-16 lub 
po 21

Usługi

KARO ŻALUZJE, Role-
ty, Plisy 600-297-210
�
Podziel się z drugim

Oddam meble : wersal-
kę, tapczan i szafę dwu-
drzwiową (odbiór własny) 
tel. 13-46-913-42

INFORMATOR 
MEDYCZNY

Gabinet psychiatrycz-
ny lek. Aleksandra Mazur 
specjalista psychiatra, 
ukończony kurs terapii psy-
chodynamicznej CM UJ 
w Krakowie. Przyjmuje 
w Sanoku ul. Pogodna 1, 
poniedziałek 15.30 – 20.00. 
Przemyśl ul. Św. Jana 32, 
wtorek 15.30 – 18.00, pią-
tek 15.30 – 18.00. Reje-
stracja telefoniczna, wizyty 
domowe tel. 602-733-424.

Starostwo Powiatowe w Sanoku 
uprzejmie informuje, iż dnia  

30 marca 2018 roku  (piątek) 
urząd będzie nieczynny 

za utrudnienia przepraszamy

INFORMACJA

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób 
fizycznych w ramach Programu 

PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie zaprasza osoby, które chcą wymie-
nić dotychczasowym źródło ciepła zasilane wyłącznie wę-
glem na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:

a. kocioł gazowy,
b. kocioł olejowy,
c. kocioł elektryczny
d. kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
e. przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Warunkiem zgłoszenia jest, aby w miejscu, gdzie planowany 
jest montaż nowego źródła ciepła nie była prowadzona dzia-
łalność gospodarcza. Wnioski mogą zgłaszać właściciele lub 
współwłaściciele nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 
10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przezna-
czonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 
2018 roku (decyduje data wpływu wniosku).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papiero-
wej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 
Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach 
Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemy-
ślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Za-
miejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
Funduszu, pod adresem:
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/755-
-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-osob-fizycznych-w-ramach-pro-
gramu-przyjazny-dom-na-rok-2018-komponent-ii

23 marca 2018 r.
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Ekstraliga 

Finał Wojewódzki Licealiady (chłopcy) Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci (dziewczęta) 

Złoty medal IILO, brąz dla ZS2 
Turniej w PWZS przyniósł powtórkę z pół�nałów woje-
wódzkich, bo II Liceum Ogólnokształcące znów odniosło 
zwycięstwo z kompletem punktów, pieczętując awans  
do zawodów ogólnopolskich w Elblągu. Brązowy medal 
wywalczył Zespół Szkół nr 2. 

Drużyna IILO przystąpiła  
do walki, mając zaliczony 
wynik przeciwko ZS2 (1-0)  
z poprzedniego szczebla ry-
walizacji. Jak wtedy pod-
opieczni Marty Szerszeń wy-
grali wszystkie mecze, choć 
tym razem nie udało im się 
już zakończyć turnieju bez 
straconej bramki, bo pojedy-
nek z ZST Mielec przyniósł 
zwycięstwo 3-1. Miejsce  
2. zajęła ekipa ZS2 Dębica,  
a pozycję 3. wywalczyli uni-
hokeiści „mechanika”, prowa-
dzeni przez Piotra Kota. 

Zwycięski zespół IILO 
wystąpił w składzie: Mateusz 
Buczek, Kacper Cęgiel – Wik-
tor Dżugan, Konrad Filipek, 
Damian Ginda, Tymoteusz 
Glazer, Piotr Gomułka, Do-
minik Pielech, Wojciech Pisu-
la, Mateusz Rogos, Bartomiej 
Skrabalak i Maciej Witan.  

Skład ZS2: Arkadiusz  
Bodziak, Waldemar Ciepiela, 
Jakub Demkowicz, Patryk 
Dzierżawski, Bartłomiej Fi-
lipczak, Dominik Hajduk, 
Kamil Kramarz, Hubert Kró-
licki, Jakub Lenart, Jakub Ma-
tuszek, Krystian Pelc, Mate-
usz Trzciański i Rafał Zajdel. 

CUZiU1 Przemyśl – ZS Lubaczów 2-0, IILO Sanok – ZS2 1-0, 
ZS2 Dębica – ZST Mielec 4-2 (wyniki zaliczone z pół�nałów),
CUZiU1 Przemyśl – IILO Sanok 0-5, ZS2 Sanok – ZS2 Dębica 
0-2, ZST Mielec – ZS Lubaczów 1-0, CUZiU1 Przemyśl –  
ZS2 Dębica 1-4, ZST Mielec – ZS2 Sanok 0-0, IILO Sanok – 
ZS Lubaczów 6-0, CUZiU1 Przemyśl – ZST Mielec 0-3,  
IILO Sanok – ZS2 Dębica 4-0, ZS2 Sanok – ZS Lubaczów 2-0, 
IILO Sanok – ZST Mielec 3-1, CUZiU1 Przemyśl – ZS2 Sanok 
1-4, ZS2 Dębica – ZS Lubaczów 3-1. 

Tytuł dla Bukowska 
Także turniej w Kamieniu przyniósł drużynom z naszego 
powiatu dwa medale, zresztą identyczne, bo złoto wywal-
czyły unihokeistki z Bukowska, a brąz przypadł ich kole-
żankom z Niebieszczan. 

W grupie eliminacyjnej  
Bukowsko zajęło 1. miejsce, 
kwali�kując się do �nałowej,
a Niebieszczany musiały wal-
czyć w barażach. Z powodze-
niem, bo dwie wygrane dały 
im awans. W decydującej ry-
walizacji mecz naszych zespo-
łów zakończył się remisem, 
ale prowadzone przez Jakuba 
Barcia unihokeistki z Bukow-
ska wygrały pozostałe spotka-
nia, zdobywając mistrzostwo 
i awans do zawodów central-
nych. Natomiast Niebie- 
szczany (opiekun – Krzysztof  
Sokołowski) miały jeszcze 
zwycięstwo i porażkę, co wy-
starczyło do lokaty na najniż-
szym stopniu podium. 

Skład Bukowska: Roksana 
Chrząszcz, Martyna Gliściak, 
Jessica Grządziel, Iga Klimek, 
Daria Kowalczyk, Oliwia 
Łuszcz, Paulina Nowak, Anna 
Ogrodnik, Maja Perkołup, 
Magdalena Pleśniarska i Wero-
nika Rakoczy. 

Niebieszczany: Joanna Czu-
bek, Magdalena Femin, Monika 
Hac, Maria Hoksa, Julia Józefek, 
Diana Kanciak, Ewa Kądziołka, 
Paulina Morawska, Roksana 
Nowak, Natalia Olejarz, Paulina 
Pściuk i Kamila Sokół. 

Mecze grupowe: Niebieszczany – SP5 Dębica 2-0, Niebiesz-
czany – SP2 Stobierna 0-1. Bukowsko – Kamień 3-1, Bukow-
sko – Pustków 3-0. 
Baraże: Niebieszczany – Oleszyce 2-0, Niebieszczany –  
Kamień 2-0. 
Grupa �nałowa: Niebieszczany – SP2 Stobierna 0-1, Bukow-
sko – Majdan Królewski 4-0, Niebieszczany – Bukowsko 2-2, 
Niebieszczany – Majdan Królewski 3-0, SP2 Stobierna –  
Bukowsko 0-3. 

Myśliwi z Podhala zapolowali na bieszczadzkie Wilki 
BIESZCZADY24.PL WILKI SANOK – GÓ�LE NOWY TARG 4-8 (1-3, 1-2, 2-3)

Tomasz SOKOŁOWSKI, trener Wilków: 

Bramki: Ambicki 2 (48, 55), Januszczak (12), Dudek (21) – Kasperek 3 (11, 40, 43), Korczak 2 (14, 54), Gotkiewicz (5),  
Ciapała (35), Kostela (49). 
Bieszczady24.pl Wilki: Kopeć, Kocur – Leś, Rudy, Ambicki, Sołowski, Struzik, Dudek, Popek, P. Sokołowski, Sujkowski,  
Januszczak, Bomba, Kot, Pisula. 

Nie da się ukryć, że liczyliśmy na więcej. Bo skoro w poprzedniej rundzie nasz zespół  
potra�ł wyeliminować Fenomen Babimost, zaliczany do wielkiej czwórki polskiego  
unihokeja, to dlaczego w pół�nale Mistrzostw Polski skutecznie nie powalczyć też  
z Góralami? Okazało się jednak, że ci znaleźli sposób na bieszczadzkie Wilki, którym  
okazały się... strzały z dystansu. Tym sposobem goście zdobyli większość bramek. 

Już w 5. min z dalszej odle- 
głości przymierzył Bartosz  
Gotkiewicz, wyprowadzając 
rywali na prowadzenie. Chwi-
lę później podobnym sposo-
bem tra�ł Artur Kasperek 
i było 0-2. Na szczęście  
„Wataha” błyskawicznie  
odpowiedziała kontaktowym 
golem Dominika Januszcza-
ka, który sprytnym uderze-
niem z powietrza zmienił tor 
lotu piłeczki po dalekim po-
daniu Michała Lesia. Chwilę 
później nowotarżanie odzy-
skali dwubramkowy dystans 
za sprawą Jakuba Korczaka, 
oczywiście po kolejnym  
uderzeniu z dystansu. 

Na początku drugiej tercji 
Wilki znów złapały kontakt 
bramkowy, gdy po kontrze  
i podaniu Jakuba Sujkowskie-
go skuteczny strzał oddał  
Kamil Dudek. Licznie zgro-
madzeni kibice – mecz oglą-
dało ponad 400 osób – liczyli 
na to, że gospodarze pójdą za 
ciosem, jednak właśnie w tym 
momencie drużyna z Nowe-
go Targu wrzuciła wyższy 
bieg. A konkretnie szalejący 
po parkiecie Kasperek. Nie 
pomagały padające z trybun 

okrzyki „nie puszczajcie go”. 
Pierwszą solową akcję zakoń-
czył takim podaniem do Bar-
tosza Ciapały, że wystarczyło 
dopełnić formalności, a dru-
gą, na niespełna minutę przed 
końcem tej części meczu, sam 
wykończył strzałem z daleka. 
W międzyczasie świetną  

okazję miał Sujkowski, ale nie 
udało się jej wykorzystać. 

Chwilę po rozpoczęciu 
trzeciej odsłony Kasperek 
znów tra�ł z dystansu, prak-
tycznie rozstrzygając losy  
pojedynku. Przy prowadze-
niu 6-2 Górale mogli już  
pozwolić sobie na lekkie roz-

luźnienie szczelnych dotąd 
szyków obronnych, co dwu-
krotnie wykorzystał Maciej 
Ambicki. Najpierw nasz na-
pastnik tra�ł z dość ostrego
kąta po zagraniu Przemysława 
Kota, a potem do niemal  
pustej bramki, korzystając  
z asysty Radosława Bomby. 
Tyle tylko, że w międzyczasie 
kolejne dwa ciosy zadał prze-
ciwnik, popisowo „rozklepu-
jąc” naszą obronę. Na listę 
strzelców wpisali się Piotr 
Kostela i ponownie Korczak. 

Górale odnieśli pewne 
zwycięstwo, będąc zespołem 
wyraźnie lepszym: skutecz-
niejszym, lepiej zorganizowa-
nym w obronie, bardziej do-
świadczonym. Ten mecz po-
kazał, ile faktycznie dzieli na-
szych unihokeistów od ścisłej 

krajowej elity. Wilki wysoko 
przegrały pierwszy mecz, do 
tego u siebie, więc odrobienie 
strat na boisku rywali za dwa 
tygodnie wydaje się zadaniem 
ekstremalnie trudnym. Ale 
dopóki piłeczka w grze, 
wszystko jest możliwe. 

– Wierzyliśmy w zwycięstwo, bo skoro udało 
się wyeliminować Babimost, to dlaczego nie 
zrobić kroku dalej. Muszę jednak przyznać,  
że dzisiaj drużyna Górali odniosła zasłużone 
zwycięstwo. My natomiast nie powtórzyliśmy 
gry z meczów przeciwko Fenomenowi. Popeł-
niliśmy kilka prostych błędów, które rywal 
bezlitośnie wykorzystał. Teraz czas na przygotowania do  
rewanżu. Mamy więcej materiału do analizy, postaramy się  
wyciągnąć wnioski. Na pewno nie składamy broni. 

Jakub SUJKOWSKI, napastnik Wilków, reprezentant kraju: 
– Bardzo ciężki mecz. Rywale pokazali klasę. 
Mimo nieco okrojonego składu dobrze pre-
zentowali się kondycyjnie, świetnie konstru-
owali akcje, nie przegrywali pojedynków indy-
widualnych. Wierzę jednak, że wyciągniemy 
wnioski z tej porażki, by na wyjeździe powal-
czyć o odrobienie strat. Na własnym parkiecie drużyna Wilków (ciemne stroje) musiała uznać wyższość Górali Nowy Targ

Unihokeiści IILO znów wygrali turniej z kompletem zwycięstw Zwycięska drużyna unihokeistek z Bukowska 
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Zawodnicy meczu – Kamil Dudek (nr 22) i Bartosz Gotkiewicz (nr 5) 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Mecze charytatywne Ligi młodzieżowe 

Drugie miejsce 
żaków starszych 
Sezon zasadniczy zakończyli żacy starsi Niedźwiadków,  
zajmując 2. miejsce w grupie małopolskiej, co zagwaran- 
towało im awans do �nałów mistrzostw kraju. Młodzicy  
i żacy młodsi jeszcze grają; ci drudzy znów odnieśli  
wysokie zwycięstwa, nie dając rywalom żadnych szans. 

Młodzicy 
UNIA OŚWIĘCIM – STS UKS NIEDŹWIADKI 

MOSiR SANOK 5-1 (2-0, 1-0, 2-1) 
Bramka: Dulęba (49). 

Pewne zwycięstwo rywali, którzy sukcesywnie podwyż- 
szali rezultat. Naszych zawodników stać był tylko na honoro-
wego gola – przy stanie 0-4 na listę strzelców wpisał się  
Marcin Dulęba. 

Żacy starsi 
PODHALE NOWY TARG – STS UKS NIEDŹWIADKI 

MOSiR SANOK 11-7 (4-3, 5-3, 2-1) 
Bramki: Karnas 3 (13, 25, 47), Lisowski 2 (15, 24), Stabryła (6), 
Pisula (23). 

Mecz decydujący o 1. miejscu w tabeli „górale” wygrali  
w dwucyfrowych rozmiarach, choć Niedźwiadki tanio skóry 
nie sprzedały, strzelając aż 7 bramek. Hat-tricka zanotował 
Marcel Karnas, 2 gole zdobył Krystian Lisowski, tra�ali też
Krzysztof Stabryła i Paweł Pisula. 

STS UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
UKH DĘBICA 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) 

Bramki: Piotrowski (10), Śnieżek (18), Lisowski (57). 
Rehabilitacja podopiecznych Tomasza Lisowskiego za  

porażkę w Nowym Targu. Prowadzili 2-0 po bramkach  
Mateusza Piotrowskiego i Jana Śnieżka, ale na początku  
trzeciej tercji Dębica strzeliła kontaktowego gola i zrobiło  
się nerwowo. Dopiero 3 minuty przed końcem sytuację  
uspokoił Lisowski, ustalając wynik. 

Tym pojedynkiem nasza drużyna zakończyła sezon zasad-
niczy, kwali�kując się do mistrzostw Polski, które rozegrane
zostaną w terminie od 3 do 8 kwietnia (miejsce turnieju nie jest 
jeszcze znane). 

Żacy młodsi 
PODHALE NOWY TARG – STS UKS NIEDŹWIADKI 

MOSiR SANOK 1-9 (0-2, 0-3, 1-4) 
Bramki: Sawicki 3 (5, 19, 33), Puszkarski 2 (6, 43), Tymcio (28), 
Prokopiak (30), Czopor (32), Burczyk (44). 

Znów wysokie zwycięstwo drużyny Tomasza Wolanina, 
tylko gola zabrakło do dwucyfrówki. Bohaterem meczu okazał 
się Adam Sawicki, autor hat-tricka. Dwie bramki strzelił  
Marcel Puszkarski, a po jednej zdobyli: Karol Tymcio,  
Kacper Prokopiak, Maciej Czopor i Sebastian Burczyk. 

STS UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
UKH DĘBICA 17-1 (5-1, 5-0, 7-0) 

Bramki: Prokopiak 4 (1, 4, 10, 17), Burczyk 3 (14, 19, 19), 
Niemczyk 3 (30, 34, 39),  Sawicki 3 (33, 43, 44), Marczak 2 (3, 45), 
Tymcio 2 (27, 35). 

Pogrom totalny, zwycięstwo niemal dwa razy wyższe,  
niż dzień wcześniej. Tym razem najwięcej bramek zdobył  
Prokopiak, aż 4 razy tra�ając do siatki rywali. Sawicki ponow-
nie strzelił 3 gole, podobnie jak Burczyk i Kacper Niemczyk. 
Natomiast po dwa razy do snajperskiego protokołu wpisali się 
Bartosz Marczak i Tymcio. 

Turniej Minihokeja Re Plast w Oświęcimiu 

Pierwsze zwycięstwo Niedźwiadków 
Pierwsze w tym sezonie turniejowe zwycięstwo drużyny 
Niedźwiadków, która wygrała wszystkie mecze, choć jeden 
dopiero po rzutach karnych. Tytuł króla strzelców wywal-
czył Alan Suchecki. 

Podopieczni Mateusza Ko-
walskiego rozpoczęli od remi-
su z Unią Oświęcim, wygry-
wając jednak po karnych,  
co nadało im odpowiedniego 
rozpędu. W kolejnych me-
czach były dwucyfrowe zwy-
cięstwa nad Podhalem Nowy 
Targ, Cracovią Kraków  
i UKH Dębica. Znacznie wię-
cej walki było dopiero  
w ostatnim pojedynku z KTH 
Krynica, ale nasi chłopcy  
wygrali i to spotkanie, pieczę-

tując 1. miejsce. Najskutecz-
niejszym zawodnikiem tur-
nieju był Alan Suchecki,  
autor aż 16 bramek. 

Drużyna Niedźwiadków 
wystąpiła w składzie: Kacper 
Koczera, Alan Suchecki, Alan 
Radwański, Kacper Suchecki, 
Piotr Dydek, Łukasz Burczyk, 
Piotr Robel, Maksym Pasz-
kiewicz, Stanisław Robel, 
Kacper Kłodowski, Igor Gór-
nik, Jakub Jelinek i Kamil 
Piegdoń. 

NIEDŹWIADKI SANOK – UNIA OŚWIĘCIM 3-3, k. 2:1
Bramki: A. Suchecki, Radwański, Burczyk. 
NIEDŹWIADKI SANOK – PODHALE NOWY TARG 12-7 
Bramki: A. Suchecki 4, Radwański 3, Burczyk 3, Dydek, Robel. 
NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 11-2 
Bramki: A. Suchecki 4, Burczyk 2, Robel 2, Radwański, Dydek, 
Kłodowski. 
NIEDŹWIADKI SANOK – UKH DĘBICA 12-5 
Bramki: A. Suchecki 4, Burczyk 3, Robel 2, Radwański,  
K. Suchecki, Dydek. 
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA 8-6 
Bramki: A. Suchecki 3, Radwański 2, K. Suchecki, Dydek, Burczyk. 

Duzi i mali zagrali dla Natalii 
Tym razem w „Arenie”  
walczono z przymrużeniem 
oka, bo wyniki spotkań były 
sprawą drugorzędną, liczył 
się przede wszystkim 
szczytny cel. Podczas akcji 
charytatywnej dla Natalii 
Grad, chorej na chłoniaka 
śródpiersia, zebrano około 
3,6 tys. zł. 

Najpierw na lód wyjechały 
Niedźwiadki, by rozegrać 
mecz z rodzicami. Taryfy 
ulgowej nie było, dzieci zwy-
ciężyły 12-7. Choć odrobinę 
pomógł im fakt, że dorośli 
musieli tra�ać do tzw. mini-
-bramki (konstrukacja z trze-
ma otworami). Warto dodać, 
że pierwszą piątkę drużyny 
rodziców tworzyły same 
mamy, którym udało sie  
nawet strzelić jednego gola. 

Po przerwie miejsce  
małych Niedźwiadków zajęły 
duże Niedźwiedzie, mierząc 
się z drużyną �rmy ADR. 
Pojedynek zakończył się  
obustronną dwucyfrówką,  
bo stanęło na remisie 11-11,  
z pewnością satysfakcjonują-
cym obydwie strony. 

Po zakończeniu pojedyn-
ków hokejowych rozpoczęła 
się darmowa ślizgawka. 

Podczas imprezy, orga- 
nizowanej przez Fundację 
„Czas Nadziei”, nie zabrakło 
dodatkowych atrakcji. W holu 
„Areny” można było  spróbo-
wać smakołyków przygoto-
wanych przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Prusiek i żony 
pracowników �rmy ADR, 
w której zatrudniony jest mąż 
pani Natalii. Dla dzieci przy-
gotowano malowanie twarzy. 

Podczas niektórych me-
czów hokejowych zdarza się, 
że na lodowisko lecą pluszaki, 
jednak tym razem było od-
wrotnie, bo zawodnicy Niedź-
wiedzi rzucali je na trybuny. 
Kto złapał maskotkę, mógł 
wejść na lód, by wziąć udział 
w konkursie strzałów na 
bramkę. Dla jego uczestników 
przygotowano reklamówki  
z różnymi upominkami. 

Przez cały czas trwania 
imprezy w hali „Arena” pro-
wadzona była zbiórka pienię-
dzy dla Natalii Grad. Osta-
tecznie udało się zebrać  
ok. 3,6 tys. zł. 

– To kolejna „cegiełka” do 
łącznej kwoty około 120 tys. 
zł, która niezbędna jest na  
leczenie pani Natalii – powie-
dział Rafał Jasiński, prezes 
Fundacji „Czas Nadziei”. 

Natalia Grad (w środku) wraz z rodziną i przedstawicielami Fundacji „Czas Nadziei” 

Najpierw Niedźwiadki zagrały z rodzicami... 

...a potem Niedźwiedzie (jasne stroje) z drużyną �rmy ADR

Pod koniec sezonu drużyna Niedźwiadków odniosła pierwsze 
turniejowe zwycięstwo 

Meczem z UKH Dębica żacy starsi Niedźwiadków zakończyli 
fazę zasadniczą sezonu 
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I liga 

Zawody Miejskie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (dziewczęta) 

Zwycięstwo „dziewiątki” 
Turniej w SP9 zakończył się pewnym zwycięstwem  
gospodyń, które wygrały wszystkie mecze, uzyskując 
awans do dalszej rywalizacji. Kwali�kację wywalczyła  
również drużyna SP1. 

Obie szkoły z kompletem 
punktów i bez straty seta prze-
szły fazę grupową, by następnie 
zmierzyć się w decydującym 
pojedynku. Lepiej rozpoczęła 
go „jedynka”, od zwycięstwa  
w pierwszej partii, ale dwie ko-

lejne padły łupem „dziewiątki”, 
prowadzonej przez Ryszarda 
Karaczkowskiego. W kwestii 
awansu nie miało to znaczenia, 
bo obie drużyny już wcześniej 
zapewniły sobie udział w na-
stępnym szczeblu zmagań. 

Grupa I: SP3 – SP9 0:2 (-7, -16), SP9 – SP2 2:0 (6, 3), SP2 – 
SP3 0:2 (-12, -14). 
Grupa II: SP8 – SP4 2:1 (8, -23, 8), SP4 – SP1 0:2 (-2, -22), 
SP1 – SP8 2:0 (19, 16). 
Finał: SP9 – SP1 2:1 (-19, 15, 12). 

Sezon zakończony 
na 8. miejscu 

AZS PWS STAL NYSA – TSV SANOK 
3:1 (-24, 22, 13, 17) 

TSV: Durski, Oroń, Łaba, Rusin, Kusior, Wierzbicki, Głód  
(libero) oraz Pałka, Jóźwik, Lewandowski i Gąsior. 

Udany rewanż Stali, która z nawiązką odrobiła straty,  
choć TSV rozpoczęło od zwycięstwa w pierwszym secie, 
drugiego przegrywając nieznacznie. Kolejne przebiegały 
już pod wyraźne dyktando rywali. Mecze o niższe lokaty 
nie będą rozgrywane, więc nasz zespół zakończył sezon  
na 8. pozycji, zajmowanej po fazie zasadniczej. 

Początek pojedynku był obie-
cujący. Lepiej rozpoczęli go-
ście (2:4), potem inicjatywę 
przejął zespół z Nysy (14:11), 
ale straty zostały szybko  
odrobione. W końcówce 
pierwszej partii grano punkt 
za punkt, ale przy stanie 24:24 
dwie skuteczne akcje wypro-
wadziła sanocka drużyna.  
Całość zakończył as serwiso-
wy Kamila Durskiego.

Wygranie drugiej partii 
ustawiłoby TSV w komforto-
wej sytuacji, bo nawet poraż-
ka 2:3 nie kończyłaby rywali-

zacji, wówczas byłby tzw.  
złoty set. I trzeba przyznać,  
że niewiele zabrakło. Wpraw-
dzie po wyrównanej walce  
w pierwszych minutach lekką 
przewagę uzyskała Stal, ale sa-
noczanie nie odpuszczali, do 
końca starając się dogonić ry-
wali. Niestety, zabrakło 3 pkt. 

PIENIĄDZE NA SPORT 

SZACHY 

Młodzież grała 
w „Puchatku” 
Blisko 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży wzięła udział 
w Turnieju Puchatkowym. O dziwo, uczniowie podstawó-
wek prezentowali wyższy poziom od gimnazjalistów. 

W zawodach wystąpili nie  
tylko młodzi szachiści z Sano-
ka, ale równiez Leska i Brzo-
zowa. Każdy uczestnik roz-
grywał po dziewięć 15-minu-
towych partii. Po zakończeniu 
rywalizacji sędzia Daniel 
Kopczyk zdecydował, by 
przyznać sześć równorzęd-
nych wyróżnień. Otrzymali 
je: Karol Żydek, Michał  

Tokarz i Wiktor Dziura  
(Sanovia Lesko), Jan Zając  
i Krzysztof Krzywdzik  
(Komunalni Sanok) oraz  
Szymon Tomkiewicz (Brzo-
zovia Brzozów). Z dziewcząt 
najlepiej wypadła Karolina 
Tokarz (Sanovia), a puchar 
dla najlepszego zawodnika  
z „Puchatka” tra�ł do Macieja
Szczepańskiego. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

KICKBOXING 

Rekordowa dotacja – blisko pół miliona 
Miasto rozdzieliło środki dla klubów sportowych na rok 2018. Łączna kwota dotacji  
wynosi około 450 tysięcy złotych – tak wysokiej jeszcze w historii sanockiego samorządu 
nie było. Najwięcej ponownie otrzymał UKS Niedźwiadki. 

Wręczenie promes nastąpiło 
w ostatni poniedziałek w Sali 
Herbowej Urzędu Miasta.  
Burmistrz Tadeusz Pióro wrę-
czał je – wraz z życzeniami 
świątecznymi – prezesom  
i przedstawicielom kilkunastu 
klubów, zachęcając przy oka-
zji, by dokładali starań w celu 
tworzenia klas sportowych  
w szkołach. – Staramy się jak 
najmocniej wspierać sport, 
który w naszym mieście ma 
duże znaczenie, o czym 
świadczy też rozwijająca się 
baza – podkreślił burmistrz. 
Głos zabrał również Ryszard 
Karaczkowski, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki przy  
Radzie Miasta, podkreślając, 
że w tym roku dotacja na 
sport jest rekordowa. 

Wysokość do�nansowania
dla poszczególnych klubów: 
Niedźwiadki – 150 000 zł, 
Ekoball – 65 000, TSV –  
65 000, Akademia Piłkarska 
– 25 000, Wilki – 24 000,  
Sanoczanka – 22 000, Komu-
nalni – 20 000, Gryf – 20 000, 
Górnik – 14 000, Sanocki 
Klub Tenisowy – 12 000, 
UKS MOSiR – 11 000,  
Samuraj – 7 154, Sanocki 
Klub Karate – 4 000, Defen-
der – 846. 

Polacy uzyskali czas 1.22,11, 
ustępując Norwegom, a wy-
przedzając Rosjan. W klasy�-
kacji łącznej sezonu 2017/18 
biało-czerwonym przypadła 
4. pozycja. Puchar Świata 
zdobyła Norwegia, na po-
dium też Rosja i Kanada. 

Indywidualnie w punkta-
cji łącznej sezonu Michalski 
zajął 27. miejsce na 1000 m  
i 32. na 500 m. Natomiast  
wychowanka naszego klubu 
Katarzyna Bachleda-Curuś 
(obecnie w AZS AZF Kato-
wice) była 10. na 1500 m  
i 22. na 3000 m. 

Złoto i dwa brązy 
Trójka zawodników klubu Samuraj Trans-San pojechała 
do Warszawy na Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 
w formule K-1 i wszyscy wrócili z medalami. Złoto zdobył 
Adam Tutak, a brązowe krążki wywalczyli Kamil Rościński 
i Piotr Zabawski. 

W kategorii juniorów młod-
szych Tutak okazał się naj- 
lepszym �ghterem kategorii 
wagowej do 81 kilogramów.  
W �nałowej walce pokonał
Michała Kuźniaka ze Szkoły 
Taekwon-do Bartoszyce.  
Natomiast w wadze do 60 kg 
miejsce 3. zajął Zabawski. 

Wśród seniorów jedynym 
zawodnikiem Samuraja był 
Rościński. W pół�nale kat. 
do 67 kg po dobrej walce 
przegrał 1:2 z późniejszym 
mistrzem Wojciechem Ka-
zieczko (Fun�t Boxing Team
Zielona Góra), ostatecznie 
zdobywając brązowy medal. 

Drużynowe podium 
Sezon został zakończony. Podczas �nałowych zawodów 
Pucharu Świata, które rozegrano w Mińsku na Białorusi, 
Piotr Michalski z Górnika startował tylko w sprincie  
drużynowym, wraz z Arturem Nogalem i Sebastianem 
Kłosińskim zajmując 2. miejsce. 

Kolejne odsłony przebie-
gały już pod wyraźne dyktan-
do miejscowych. Zwłaszcza 
trzecia, którą Stal rozpoczęła 
od prowadzenia 5:1, potem 
sukcesywnie podwyższając 
wynik. Nasi zawodnicy prak-
tycznie nie podjęli walki,  
mając duże problemy z przy-
jęciem mocnych zagrywek. 
W czwartym secie było nieco 
lepiej, nie na tyle jednak, by 
odwrócić losy pojedynku. 

Ostatecznie drużyna TSV 
zakończyła sezon na 8. miej-
scu, już wcześniej, awansem 

do fazy play-off, zapewniając
sobie utrzymanie na zapleczu 
PlusLigi. Pytanie tylko, czy  
w następnym sezonie nasz  
zespół w ogóle przystąpi  
do walki na tym szczeblu  
rozgrywkowym... Wkrótce  
powinniśmy poznać odpo-
wiedź. 

Podczas poniedziałkowego spotkania w Sali Herbowej burmistrz Tadeusz Pióro wręczył promesy 
prezesom i przedstawicielom kilkunastu klubów 

Piotr Michalski 

Podczas turnieju w „Puchatku” do rywalizacji przystąpiło blisko 
50 młodych szachistów 

Siatkarze TSV zakończyli I-ligowy sezon porażką ze Stalą Nysa 
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IV liga podkarpacka 

TENIS 

TENIS STOŁOWY 

Rekordowy pogrom! 
SKT G3 I SANOK – BURZA III ROGI 10:0 

Punkty: Gratkowski 2,5, Morawski 2,5, Łącki 2,5, Pytlowany 2,5. 

Takiego zwycięstwa w historii naszego pingponga chyba 
jeszcze nie było – wygrana nie tylko do zera, ale i bez straty 
seta, do tego w żadnej partii rywale nie zdobyli więcej niż  
7 punktów. To tak, jakby mecz piłkarski zakończył się  
wynikiem dwucyfrowym. 

Po kolejce numer 14. drużyna 
Mariana Nowaka jeszcze  
powiększyła komplet punk-
tów, i to pokonując nie byle 
kogo, bo zespół zajmujący  
3. miejsce w tabeli. Nikt nie 
spodziewał się, że zwycięstwo 
nad bądź co bądź wymagają-
cym rywalem przyjdzie tak 
łatwo. Artur Gratkowski, 
Marcin Morawski, Mateusz 
Łącki i Piotr Pytlowany soli-

darnie zdobyli komplety 
punktów, wszystkie poty-
czki wygrywając po 3:0. A ten 
ostatni jednemu z dwóch  
rywali singlowych wręcz  
wybił pingpong z głowy,  
pozwalając ugrać zaledwie...  
5 małych punktów! Jeżeli  
zawodnicy SKT utrzymają  
rewelacyjną formę do końca 
sezonu, o awans do IV ligi 
możemy być spokojni. 

Halowe starty 
młodzieży SKT 
Młodzi zawodnicy Sanockiego Klubu Tenisowego (kate-
goria skrzatów) powoli kończą sezon halowy. Ostatnio  
zaliczyli starty w Krakowie, Bytomiu i Chorzowie,  
a największy sukces odniósł Michał Tarapacki, zajmując  
3. miejsce podczas rywalizacji w tym ostatnim turnieju. 

Na Śląsku syn prezesa SKT 
Piotra Tarapackiego dotarł do 
pół�nału, pokonując rywali 
z Bytomia i Andrychowa. 
Niestety, wieczorem zmogła 
go gorączka i nazajutrz nie 
przystąpił już do pojedynku 
pół�nałowego.

Nasi chłopcy nieźle wypa-
dli też w Krakowie, podczas 
zmagań grupowych notując 
po jednej wygranej i porażce. 
Ostatecznie 5. pozycję wy-
walczył Jakub Myćka (dwa 
pojedynki z reprezentantami 
Krakowa), a 6. był Tarapacki 
(zwycięstwo nad krakowiani-
nem i porażka z tenisistą  
z Nowego Sącza). 

Do Bytomia pojechał  
tylko Krystian Jajko, ulegając  
w ćwierć�nale miejscowemu
zawodnikowi. 

Zdobyte punkty dają  
zawodnikom SKT następują-
ce pozycje w ogólnopolskim 
rankingu skrzatów: 67. Tara-
packi, 78. Myćka, 90. Jajko. 
Ogółem w tej kategorii skla-
sy�kowanych jest ponad 
350 tenisistów. 

– Przy okazji warto pod-
kreślić również, że po raz 
pierwszy uczestniczyliśmy  
w drużynowym meczu  
mistrzostw Polski, a naszym  
rywalem był Krzycki Klub 
Tenisowy z Wrocławia. Cóż, 
początki zwykle bywają trud-
ne – przegraliśmy 0:3. W sin-
glu wystąpili Michał i Kry-
stian, a deblu – Michał i Jakub. 
Zamierzamy przystąpic  
również do letniej odsłony 
tych rozgrywek – powiedział 
prezes Tarapacki. 

W sobotę ostatni start sezonu halowego – Mistrzostwa 
Podkarpacia Skrzatów w Rzeszowie, gdzie wystąpi pięciu 
zawodników SKT. Wyniki podamy w następnym numerze. 

Transfery, testy i powołania 

Turniej „Akcja Rywalizacja” Powiatowy Turniej o Puchar Tymbarku 

Pewny awans Ekoballu 
Zawody na orliku w Długiem toczyły się pod dyktando 
drużyny Ekoballu 2008, która wygrała wszystkie trzy  
mecze, z czego dwa w efektownych rozmiarach. Efektem  
1. miejsce i awans do �nału wojewódzkiego w Tarnobrzegu. 

Dla wychowanków Bernarda 
Sołtysika, pod jego nieobec-
ność prowadzonych przez 
Bogusława Rajtara, był to 
pierwszy w tym roku turniej 
pod gołym niebem. Rozpo-
częli od dwycyfrówki z Be-
skiem, większość bramek 
strzelając po efektownych ak-
cjach. Dużo więcej walki było 
w pojedynku z Pobiednem, 
który zakończył się minimal-
nym zwycięstwem. Inna spra-
wa, że ekoballowcy zagrali 
znacznie słabiej, niż w pierw-

szym spotkaniu. Powrót do 
właściwego poziomu nastąpił 
w ostatnim meczu z Zagó-
rzem, w którym nasi chłopcy 
znów nie dali rywalom żad-
nych szans. Zajmując 1. miej-
sce zespół Ekoballu wywal-
czył awans do �nału woje-
wódzkiego w Tarnobrzegu, 
który planowany jest na  
12-13 kwietnia. Jego zwy- 
cięzcy pojadą na �nał ogólno- 
polski, który 2 maja ma zostać 
rozegrany na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. 

EKOBALL SANOK – BESKO 10-1 
Bramki: Zioło 3, Janusz 2, Mielecki, Bańczak, Wanielista, Cyran, 
samobójcza.
EKOBALL SANOK – POBIEDNO 3-2 
Bramki: Urban, Wanielista, Rajtar. 
EKOBALL SANOK – ZAGÓRZ 6-1 
Bramki: Urban 2, Zioło, Rajtar, Cyran, Wanielista. 

Do trzech razy sztuka? 
Nawrót zimy sparaliżował start rundy wiosennej. Po przełożeniu pierwszej kolejki  
podobny los spotkał drugą, a nie ma pewności, czy powtórka nie nastąpi w najbliższy 
weekend. Gdyby tak się stało, będziemy mieli piłkarski paradoks: drużyna Ekoballu Stal 
miała rozpocząć drugą część sezonu wyjazdowym trójmeczem, tymczasem pierwszy  
pojedynek rozegra na własnym boisku... 

Inauguracyjne spotkanie  
z Głogovią Głogów Małopol-
ski już wcześniej przesunięto 
na środę 18 kwietnia – o tym 
wiedzieliśmy. Jeszcze w po-
przedni czwartek, czyli  
w dniu wysyłania numeru  
do drukarni, wydawało się, że 
sobotni mecz drugiej kolejki  
z Sokołem Nisko nie jest  
zagrożony. Tymczasem w pią-
tek klub otrzymał pismo od 
rywali, że z powodu nieko-
rzystnych warunków atmos-
ferycznych pojedynek zostaje 
przełożony na środę 16 maja. 
Miejmy nadzieję, że sytuacja 
nie powtórzy się w niedzielę, 
gdy stalowcy mają grać  
w Dębicy z Wisłoką. Na szczę-
ście rywale dokładają starań, 
by odpowiednio przygotować 
boisko. 

– Miejmy nadzieję, że ten 
mecz uda się już rozegrać.  
W innym przypadku zostanie 

zapewne przesunięty na  
kolejną środę, co sprawiłoby, 
że wiosną przynajmniej sześć 
razy musielibyśmy grać  
w środku tygodnia. Dla za-
wodników, którzy pracują 
bądź studiują, to jednak spory 
problem. W każdym bądź ra-
zie nasz zespół solidnie trenu-
je i jest gotowy do walki –  
powiedział Bogusław Rajtar, 
prezes Ekoballu. 

Młodzież rozwija skrzydła 
Wychowankowie Akademii Piłkarskiej coraz częściej są 
zauważani poza Sanokiem. Adrian Stodolak zadamawia się 
w Resovii Rzeszów, Gabriel Fudrak był na testach w Wiśle 
Kraków, a sześć dziewcząt otrzymało powołania do kadry 
wojewódzkiej. 

Adrian Stodolak, który niedaw-
no „wytransferowany” został 
do Resovii, coraz lepiej spisuje 
się w nowym klubie. Podczas 
dwóch turniejów bronił na tyle 
dobrze i skutecznie, że za każ-
dym razem przyznawano mu 
tytuł najlepszego bramkarza. 

Podczas niedawnego tur-
nieju w Szalowej w oko trenera 
Wisły wpadł Gabriel Furdak. 
Nasz waleczny obrońca od razu 
otrzymał zaproszenie na testy 

do Krakowa i udział w dwu-
dniowym turnieju, oczywiście 
w barwach „Białej Gwiazdy”. 

Po niedawnych konsulta-
cjach kadry Podkarpacia 
wszystkie zawodniczki AP 
otrzymały powołanie na mecz 
z województwem lubelskim. 
Okazję do gry w tym spotkaniu 
będą miały: Klaudia Maciejko, 
Laura Gruszecka, Vi�oria
Szlachcic, Sandra Sowa, Wikto-
ria Niemczyk i Julia Żebracka. 

Drugie miejsce Akademii 
Kolejna odsłona zmagań w Sieniawie zorganizowana  
została dla dzieci z rocznika 2009. Tym razem zespół  
Akademii Piłkarskiej wywalczył 2. miejsce. 

Na początku podopieczni 
Sylwestra Kowalczyka „szli 
jak burza”, wygrywając cztery 
pierwsze mecze. Inauguracyj-
ny po zaciętym boju z ULKS-
-em Grabówka, a trzy kolejne 
– z Aktiv Pro Zarszyn, Koni-
czynką Krosno i Aktiv Pro II 

– efektownie i wysoko. Nie-
stety, na tym zwycięska passa 
skończyła się, bo kolejne  
pojedynki przyniosły remis  
z Orzełkami Brzozów i poraż-
kę z Aktiv Pro Rymanów. 
Tym samym akademicy mu-
sieli zadowolić się 2. pozycją. 

WYNIKI AD�DEMII PIŁ�RSKIEJ:
2-1 z ULKS Grabówka (Starzak, Hałasowski), 5-0 z Aktiv 
Pro Zarszyn (Koczera 2, Baraniewicz, Stasicki, Janik),  
6-2 z Koniczynką Krosno (Koczera 2, Janik 2, Starzak, Stasicki), 
7-0 z Aktiv Pro II Rymanów (Stasicki 3, Janik 2, Starzak,  
Koczera), 1-1 z Orzełkami Brzozów (Starzak), 0-2 z Aktiv 
Pro Rymanów 0-2. 

Jeszcze we wtorek murawę stadionu Wisłoki, gdzie stalowcy mają zagrać w niedzielę, pokrywała 
gruba warstwa śniegu. Aby ją usunąć, dębicki klub ogłosił „pospolite ruszenie” wśród kibiców 

W szatni Ekoballu panowały świetne nastroje 

Młodzi zawodnicy SKT kończą halowy sezon. Stoją od lewej: 
Krystian Jajko, Michał Tarapacki i Jakub Myćka 
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Zazwyczaj kiedy zaczynamy myśleć 
o możliwym kupnie materaca, mu-
szą wystąpić pewne zdarzenia, któ-
re nas ku temu skłonią : ból pleców, 
względy higieniczne, niewyspanie, 
zużycie poprzedniego materaca, 
szukanie czegoś bardziej komforto-
wego. W zależności jakimi kryteria-
mi kierujemy się, by dokonać naj-
lepszego dla nas wyboru, każdy 
może dojść do zupełnie różnych 
rozwiązań i każde z tych rozwiązań 
może być właściwe. 

Na czym można spać?

Jak już niektórzy się przekonali, 
można spać prawie wszędzie, nawet 
w miejscach do tego nieprzystoso-
wanych, jak na przykład w autobu-
sie czy na szkolnej ławce. Mimo to 
nie spotkaliśmy jeszcze kogoś, kto 
odwiedzając nas, szukałby deski 
czy krzesła do spania. Jeśli jesteśmy 
zmęczeni, możemy się przespać 
prawie wszędzie, ale przespać się,  
a wyspać się to dwa różne znacze-
nia. Wraz z wiekiem zaczynamy 
także dostrzegać, że to co nam nie 
przeszkadzało i nie szkodziło  
w stopniu zauważalnym, gdy byli-
śmy młodsi, obecnie ma wpływ na 
nasze zdrowie i samopoczucie. Dla-
tego z niektórymi złymi nawykami 
należy walczyć już teraz.

nacisk i podeprzeć pozostałe miej-
sca. Sprężystość ma również wpływ 
na komfort użytkowania. Materace 
kieszeniowe są sprężyste i w zależ-
ności od budowy ten efekt może być 
bardziej lub mniej odczuwalny.  
W grę wchodzi ilość sprężyn, rodzaj 
przekładki i gęstość pianki, bądź la-
teksu. Istnieją w naszej ofercie tak 
zwane materace „głuche”, których 
właściwości są zupełnie inne od ich 
poprzedników, na takich materacach 
nie poskaczemy. To materace termo-
elastyczne, dla ludzi ceniących ideal-
ne dostosowanie i efekt otulenia.

strefę w miejscu, gdzie łączą się ze 
sobą, właściwe byłoby zastosowa-
nie materaca nawierzchniowego 
(cienki materac piankowy), który 
scali oba elementy. W ofercie znaj-
dują się również materace, które 
zostały wyprodukowane z myślą  
o parach i ich różnych preferen-
cjach dotyczących twardości.  
W takich przypadkach jedna strona 
jest twardsza (zazwyczaj dla niego) 
a druga bardziej elastyczna (dla 
niej).

Drogi czy tani materac? 
Drogi czy tani stelaż?

Każdy z nas musi zdecydować co  
i  ile jest dla niego warte, lecz trzeba 
pamiętać, że zazwyczaj cena i jakość 
idą w parze. Wyższa cena wiąże się 
często z użyciem lepszego surowca 
lub jakością wykonania danego wy-
robu, co przekłada się na komfort 
użytkowania i jego trwałość. 

Po co stelaż?

Jest to nieodzowny element każdego 
łóżka. Stelaż zapewnia podparcie dla 
materaca i umożliwia cyrkulacje po-
wietrza. Pamiętajmy materac nie 
może leżeć na litej płycie jak również 
podłodze. W takich warunkach ma-
terac nie ma możliwości  efektywne-
go oddawania wilgoci. Nasze ciało 
podlega mechanizmom termoregu-
lacji takim jak pocenie się – także  
w trakcie snu. Materac pochłania 
wilgoć i jeśli nie będzie miał prze-
wiewu, z czasem może dojść do tego, 
że zacznie wydzielać się z niego nie-
przyjemny zapach lub zacznie ple-
śnieć. Dodatkowo stelaże, w których 
zostały użyte listwy gięte, amortyzu-
ją materac, czyli przyjmują część ob-
ciążeń, jakim jest on poddany, zna-
cząco zwiększając jego żywotność. 
Przy zakupie stelaża zwróćmy uwa-
gę na ilość listewek, gdyż im więcej 
tym stelaż lepiej rozkłada ciężar na-
szego ciała.

Czy jakość podąża za ceną?

Idealny materac
Sekretem dobrego snu jest odpowiednio dobrany materac, czyli taki, który zapewni relaks  
i efektywną regenerację. Naszym zadaniem jest pokazanie możliwości wpłynięcia na jakość snu, 
tak aby każdy mógł się budzić wypoczęty i pełen energii do pracy. 

Sanok (Stary spichlerz)
ul. Lipińskiego 73

tel. 579 070 294
www.spioch.eu

Dlaczego komfort  
i wygoda snu jest istotna 
dla każdego człowieka?

Wiele badań prowadzonych przez 
różne instytuty potwierdziło, że 
sen jest niezbędny do prawidłowe-
go rozwoju i funkcjonowania czło-
wieka. A dobry sen wpływa zba-
wiennie na różne aspekty naszego 
codziennego życia w sposób, o jaki 
go o to nie podejrzewaliśmy. 

Twardość i sprężystość 
materaca, a ich wpływ 
na komfort użytkowania

Istnieje pewien stereotyp w świa-
domości większości z nas, każący 
nam myśleć, że dobry materac to 
twardy materac. Dla niektórych 
może to okazać się prawdą, dla in-
nych już nie. Należy pamiętać  
o tym, że materac ma dostosować 
się do użytkownika, a nie odwrot-
nie. Dobrze dobrany materac powi-
nien się zapaść tam, gdzie nasze 
ciało wywiera na niego największy 

Czy dla par powinny być 
dwa osobne materace?

W tym przypadku jest kilka możli-
wych rozwiązań. Jeśli decydujemy 
się na jeden materac, to bardzo do-
brze sprawują się materace w pełni 
lateksowe ze względu na właściwo-
ści materiału, z którego są zbudo-
wane. W przypadku gdy osoba lżej-
sza preferuje nieco twardsze mate-
race a partner bardziej komfortowe, 
to wciąż jest wiele możliwości do-
brania jednego materaca, który za-
dowoli obie strony. W przeciwnym 
wypadku można zakupić dwa mate-
race o innej strukturze lub twardo-
ści. Jednak w takim wypadku trzeba 
wybrać produkty o takiej samej wy-
sokości i aby zniwelować martwą 

• Spotkanie z red. Leszkiem 
Mazanem

23 marca o godz. 17.00 w Auli 
PWSZ w Sanoku przy ul. Mickiewi-
cza (budynek E) odbędzie się spo-
tkanie z z red. Leszkiem Mazanem. 
Wygłosi on prelekcję na temat:  
„Pożegnanie z cesarzem Francisz-
kiem Józefem I,  czyli czym Sanok 
zasłużył na Niepodległość”. 

SDK

• Wyłącz telewizor…
24 marca o godz. 17.00 w BWA Galerii Sanockiej rozpoczynają się war-
szaty plastyczne  z cyklu „WYŁĄCZ TELEWIZOR  i  ... przyjdź z dziećmi 
do BWA”.  

To warsztaty, na których dziecko 
wraz z opiekunem, będzie uczestni-
czyć w zabawach plastycznych. Te-
matem pierwszego spotkania będzie 
tworzenie oryginalnych ozdób wiel-
kanocnych. Zajęcia przeznaczone są 
dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat wraz 
z rodzicami, opiekunami lub dziad-
kami. Koszt to 15 zł od osoby, a czas 
trwania zajęć od 30 do 90 minut. Na 
warsztaty obowiązują zapisy telefo-
nicznie (13 46 360 30) lub osobiście 
w siedzibie galerii.

AULA PWSZ

• KINO

Pitbull. Ostatni pies
Produkcja: Polska , 2018 
Reżyseria: Władysław Pasikowski  
Obsada: Marcin Dorociński, Doda, Krzysztof 
Stroiński, Adam Wronowicz, Cezary Pazura

26.03   godz. 19.15
27.03  godz. 19.15
28.03   godz. 19.15 
29.03   godz. 19.15 
03.04   godz. 17.00 
04.04  godz. 17.00 
05.04  godz. 17.00

Kobieta sukcesu
Produkcja: Polska , 2018 
Gatunek: komedia romantyczna
Reżyseria: Robert Wichrowski 
Obsada: Agnieszka Więdłocha, Mikołaj Rozner-
ski, Bartosz Geldner, Małgorzata Foremniak

26.03  godz. 17.00
27.03 godz. 17.00
28.03 godz. 17.00
29.03 godz. 17.00 
03.04 godz. 19.30 
04.04 godz. 19.30 
05.04 godz. 19.30

Jaskiniowiec
Produkcja: Francja / Wielka Brytania , 2018
Gatunek: animacja / komedia / przygodowy
Reżyseria: Nick Park 
Czas trwania: 89 min. 

23.03 15.45 2D
24.03. 14.30 2D
25.03. 14.30 2D

Dla osób, które zadzwonią do re-
dakcji 23 marca o godz. 12.00  
i odpowiedzą na pytania dotyczące 
bieżącego numeru, przygotowali-
śmy po jednym podwójnym zapro-
szeniu na seans.

SKANSEN

Kolumnę opracował: 
Andrzej Borowski

BWA

MDK

• Konkurs na „Najpiękniej-
szą Palmę Wielkanocną”

25 marca na terenie Miasteczka 
Galicyjskiego odbędzie się „VI 
Niedziela Palmowa”. Muzeum Bu-
downictwa Ludowego oraz Sta-
rostwo Powiatowe przygotowało 
wiele atrakcji, a wśród nich m. in. 
tradycyjny już konkurs na „Naj-
piękniejszą Palmę Wielkanocną”. 

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich mieszkańców powiatu 
sanockiego, choć jak co roku o prym 
walczą głównie szkoły oraz instytu-
cje typowo oświatowe. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody. 

Szczegóły dotyczące Niedzieli 
Palmowej w skansenie dostępne na 
plakacie na str.19.

ROZMAITOŚCI

• Wystawa plakatów Bartosza Rejmaka w Młodzieżowym 
Domu Kultury już w sobotę


