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Fantastyczne znaleziska! 
Z Konstantynopola i Medyny

KILER, NORBI, NINJA
Sanoccy kierowcy z wyobraźnią 

W Sanoku dużo się dzieje, 
a może dziać się jeszcze więcej
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KRONIKA POLICYJNA

ŁADNE KWIATKI!

Jaromir Kwiatkowski

Dziennikarz i publicysta, autor ksią-
żek. Pracował prawie 19 lat w Gazecie 
Codziennej „Nowiny” i 5 lat w podkar-
packim magazynie VIP Biznes&Styl. 
Obecnie prowadzi własną działalność 
gospodarczą w branży dziennikarskiej. 
Współpracuje z tygodnikiem „Sieci” 
i portalem w Polityce.pl. Mieszka  
w Rzeszowie.

Sanok
18 sierpnia, ul. Robotni-

cza. 47-letni mieszkaniec po-
wiatu sanockiego zawiadomił, 
że nieznany mu sprawca, wy-
korzystując nieuwagę oraz 
stan upojenia zgłaszającego, 
zabrał telefon komórkowy 
marki LG wartości 500 zło-
tych oraz portfel. Wewnątrz 
znajdowały się dokumenty, 
karta bankowa oraz pieniądze. 
Zgłaszający straty oszacował 
na kwotę 1172 zł.  

25 sierpnia, ul. Sadowa. 
33-letni mężczyzna zawiado-
mił, że bez powodu został po-
bity przez znanych sobie 
dwóch mężczyzn. Zgłaszający 
doznał obrażeń twarzy i gło-
wy. W sprawie prowadzone 
jest postępowanie. 

Powiat sanocki
8 sierpnia, Srogów Gór-

ny. 39-letnia mieszkanka po-
wiatu sanockiego zawiadomiła, 
że za pośrednictwem  portalu 
internetowego kupiła dwa wóz-
ki dla lalek na łączną kwotę 380 
zł i do chwili obecnej nie otrzy-
mała zamówionego towaru ani 
zwrotu pieniędzy.

21 sierpnia, Zagórz, ul. 
Szkolna. Policjanci z posterun-
ku w Zagórzu ujawnili, że 49-
-letni mieszkaniec powiatu  
sanockiego kierował samocho-
dem marki Honda, pomimo 
orzeczonego zakazu prowadze-
nia pojazdów mechanicznych 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Sanoku.

 21sierpnia, Smolnik. 31-
-letni mężczyzna powiadomił, 
że złodziej ukradł około 30 ele-
mentów rusztowania typu war-
szawskiego zamontowanych na 
remontowanym moście, czym 
naraził �rmę budowlaną na
straty w kwocie około 2500 zł.

 22 sierpnia, Tarnawa 
Dolna. 36-letni mieszkaniec 
powiatu sanockiego zawiado-
mił o dokonaniu oszustwa na 
jego szkodę przy zakupie silni-
ka do samochodu marki Re-
nault. Silnik, kupiony na aukcji 
internetowej, po zamontowa-
niu okazał się niesprawny. 
Sprzedający nie zwrócił pienię-
dzy zgłaszającemu,  pomimo 
odesłania silnika. Straty szacuje 
się na kwotę 1170 zł.

23 sierpnia, Stróże Wiel-
kie.  55-letni mężczyzna zawia-
domił, że przyjął i zrealizował 
zlecenie usługi transportowej, 
międzynarodowej, a następnie 
mimo licznych wezwań nie 
otrzymał zapłaty za usługę  
w kwocie 1290,93 zł. 

   24 sierpnia, Zarszyn,  
ul. Szkolna. Mieszkanka po-
wiatu sanockiego zawiadomiła, 
że nieznany jej sprawca wybił 
szybę w pokrywie bagażnika  
w samochodzie marki Citro-
en. Złodziej z pojazdu zabrał 
antenę samochodową, pióra 
wycieraczki tylnej oraz wycie-
raczek przednich, dwa szkła 
lusterek zewnętrznych oraz  
4 kołpaki. Wartość strat po-
wstałych w wyniku kradzieży 
oraz zniszczenia szyby po-
krzywdzona wyceniła na kwo-
tę około 3500 zł.

 25 sierpnia, Łodzina. 
Zgłaszający zawiadomił, że nie-
znany mu sprawca wybił szyby 
w kabinie koparki i wyrzucił  
na zewnątrz rzeczy znajdujące 
się w środku. Następnie przy 
użyciu siły �zycznej wyłamał
drzwi, zamknięte na zamki,  
i zabrał dwa akumulatory,  po 
czym z baku z paliwem ukradł 
100 litrów oleju napędowego. 
Łączna wartość strat wynosi 
1700 zł. 

W naszych debatach publicz-
nych co chwilę słyszymy  
o tzw. tematach zastępczych, 
czyli niewartych naszej uwa-
gi, niepotrzebnie zajmują-
cych nasz czas i pochłaniają-
cych naszą energię. W latach 
90. za sztandarowy temat za-
stępczy była uważana kwestia 
aborcji. Po co się w ogóle tym 
zajmować, skoro jest tyle waż-
niejszych tematów, zwłaszcza 
gospodarczych – słychać było 
niemal zewsząd. 

Czy rzeczywiście? Tam-
to rozumowanie należałoby 
uznać za słuszne, ale wyłącz-
nie z jednej perspektywy: 
doraźnej, przyziemnej, krót-
kodystansowej. Kiedy popa-
trzymy na tę kwestię szerzej, 
już tak nie jest. Prawo czło-
wieka do życia (a tego prze-
cież dotyczy kwestia aborcji) 
jest prawem najbardziej pod-
stawowym z podstawowych. 
Jaki sens mają inne prawa, 
gdy nie zapewnimy ludziom 
tego najważniejszego – by 
mogli się w ogóle urodzić?  

Mówienie prawdy, kto tworzy prawdziwą rodzinę, 
to sianie nienawiści? Zdaniem Facebooka, tak 

A poza tym, jeżeli dokonuje-
my zamachu na prawo czło-
wieka do życia od momentu 
poczęcia do naturalnej śmier-
ci, to co nas powstrzyma 
przed dokonaniem zamachu 
na inne ludzkie prawa? 

Innym fundamentalnym 
polem, o które trwa walka, 
jest rodzina. Dla naszych 
przodków dyskusja na temat, 
czy alternatywne układy per-
sonalne – poza mężczyzną, 
kobietą i dziećmi – można 
nazwać rodziną, była czymś 
abstrakcyjnym. Dziś inżynie-
rowie społeczni o lewicowej 
ideologicznej proweniencji 
walczą nie tyle z samym po-
jęciem rodziny, co o takie 
jego przede�niowanie, byśmy
myśleli, że dwie mamusie lub 
dwóch tatusiów i dzieci, to 
tzw. alternatywny, a więc wca-
le nie gorszy, a na pewno ze 
wszech miar godny poparcia, 
model rodziny.

Walka o prawidłowe poj-
mowanie pojęcia rodziny 
toczy się wręcz na naszych 

oczach. Ostatnio spotkało 
mnie takie zdarzenie: oto Fa-
cebook zablokował obecny na 
moim pro�lu od co najmniej
kilku dni mem, który głosi, 
że tylko mężczyzna i kobieta 
tworzą prawdziwą rodzinę 
(podejrzewam, że skłonili  
go do tego jacyś „usłużni” 
znajomi). Uzasadnienie blo-
kady? Mem ów rzekomo na-
rusza standardy społeczności 
„w zakresie treści propagują-
cych nienawiść” (sic!!!!!).

Czy mówienie prawdy, 
z kogo składa się prawdziwa 
rodzina, to sianie nienawiści? 
Czy aż do takich idiotyzmów 
musi prowadzić polityczna 
poprawność? (Pytanie reto-
ryczne, bo – jak widać – do 
takich właśnie prowadzi).  
Facebook może sobie upra-
wiać inżynierię społeczną, ale 
nie zatupie prawdy, że tylko 
mężczyzna i kobieta są zdol-
ni do stworzenia prawdziwej 
rodziny, ponieważ tylko taki 
duet jest zdolny do prokre-
acji, czyli zrodzenia dzieci. 

Duet homoseksualistów czy 
lesbijek, choćby nie wiem jak 
się starał, do prokreacji jest 
niezdolny.

By uznać powyższy po-
gląd za prawdziwy, nie trzeba 
skądinąd – jak to nam jest su-
�owane – szukać religijnych
uzasadnień, choć one moc-
no go wspierają. Wynika  to 
bowiem z prawa naturalnego 
(które, dodajmy, dla wierzą-
cych jest tożsame z prawem 
Bożym).

Facebooku, odpowiedz mi 
jasno i wprost, nienawiść wo-
bec kogo propaguje ten prze-
kaz. Konkretnie i z imienia. 
Bo hasło, by powiedzieć stop 
natarczywej homopropagan-
dzie, nie jest sianiem niena-
wiści do homoseksualistów, 
lecz tak naprawdę wołaniem 
o to, by kłamstwem i terrorem 
politycznej poprawności nie 
podkopywali podstaw naszej 
cywilizacji.

Najbardziej zdumiał mnie 
w tym wszystkim komentarz 
mojej znajomej, wdowy, we-

dług której jakoby wszyscy, 
którzy podzielają pogląd za-
prezentowany na tym memie, 
„stanowczo dają jej do zrozu-
mienia, że jako samotna ko-
bieta (bez mężczyzny) wraz 
z synem nie stanowi rodzi-
ny”. Autorka jest osobą zbyt 
inteligentną, by nie rozumieć 
przekazu płynącego z mema, 
więc podejrzewam, że chodzi  
o czystą, jałową negację. Moż-
na by na to machnąć ręką jako 
na przykład pewnej, by tak 
rzec, intelektualnej ekstra-
wagancji, ale – by jednak tę 
debatę jakoś zracjonalizować 
– przytoczę zdroworozsądko-
wy głos innej znajomej, także 
wdowy, będący odpowiedzią 
na przytoczony wyżej ko-
mentarz: „Jaki to ból stracić 
ukochaną osobę, to wiemy 
obie. Ale miałyśmy i mamy 
rodzinę! I nic tego nie zmieni. 
Ludzie odchodzą, ale miłość 
pozostaje. A najlepszą emana-
cją tego są nasze dzieci. Ten 
mem nie dotyczy nas, tylko 

tych, którzy chcą zawłaszczyć 
pojęcie małżeństwa i rodziny. 
Bo i owszem, dwie osoby tej 
samej płci mogą razem żyć, 
ich wybór, ale nie można tego 
nazywać małżeństwem. Se-
mantyka ma znaczenie, jeśli 
chcemy zachować jakiś porzą-
dek”. Tra�enie w samo sedno.
I trzeba dużo złej woli, by ten 
mem odebrać inaczej.

Ta druga znajoma wskaza-
ła na ważną rzecz: semantyka 
rzeczywiście ma znaczenie. 
Bo jeżeli odbierzemy poję-
ciom ich pierwotne znacze-
nia, niemożliwa będzie ko-
munikacja pomiędzy nami. 

A blokowanie przez Fa-
cebooka słusznych opinii  
na temat rodziny to nie tyl-
ko emanacja ideologicznego  
zacietrzewienia. To cios (ko-
lejny) w naszą cywilizację. 
Najgorsze jest to, że całkowi-
cie – jak mniemam – świado-
my.

Nie dajmy się jednak zwa-
riować.

Dobre wiadomości nadeszły w poniedziałek z Sejmiku Podkarpackiego. 
Radni poparli umowę na współprowadzenie przez samorząd wojewódz-
twa Muzeum Historycznego w Sanoku. Po kilkunastu latach oczekiwania  
na tę decyzję radni wreszcie powiedzieli „tak”.

Sejmik powiedział „tak” dla 
współprowadzenia muzeum

Powiat sanocki nie jest w stanie udźwi-
gnąć kosztów utrzymania placówki. 
Ostatnią deską ratunku są dotacje 
przyznawane przez sejmik wojewódz-
ki. Najpierw podpisywano roczne,  
a ostatnio trzyletnie umowy na do�-
nansowanie. W tym roku jest to kwota 
700 tys. zł. 

Od lat natomiast zabiegano, by pie-
czę nad muzeum sprawował marszałek 
lub marszałek wspólnie ze starostą.

– To współprowadzenie rodziło się 
w bólach – przyznaje starosta Roman 
Konieczny. – Ale myślę, że to nasze 
dziecko będzie tym bardziej kochane. 

Stanowisko radnych wojewódzkich 
nie jest zaskoczeniem, bo już na wiosnę 
zarząd województwa podjął decyzję  
o współprowadzeniu muzeum. Teraz  
postawiono kropkę nad „i”. Choć jeszcze 
nie do końca. Ostatnim akordem tego 
serialu będzie parafowanie kontraktu.

– Czuję się spokojny, ale ostatecz-
nym etapem będzie podpisanie umowy. 
Dopiero mając papier w ręku, będę 
mógł powiedzieć, że wszystko jest zała-
twione. Już kilka razy było blisko, ale nic 
z tego nie wychodziło – podkreśla Wie-
sław Banach, dyrektor Muzeum Histo-

rycznego. – Teraz mamy pewność na 
blisko100%, ale będę naprawdę szczęśli-
wy, gdy umowa zostanie podpisana,  
a jej zapisy będą respektowane.

Wcześniej należało jednak uzgodnić 
warunki oraz kompetencje obydwu 
stron, które zarząd wojewódzki nego-
cjował z zarządem powiatu. Jak podkre-
śla starosta sanocki, w tej kwestii nie 
było punktów zapalnych. Powiat prze-
kazał część kompetencji, ale nikt nie ma 
wyłączności na podejmowanie decyzji, 
w tym personalnych. Te ostatnie mają 
stanowić wspólnie wypracowany kon-
sensus.

– Jeśli podzieliliśmy się władzą, to 
musimy też podzielić się odpowiedzial-
nością – podkreśla Roman Konieczny.

Muzeum ma być �nansowane 
w wymiarze 50% kosztów zarówno 
przez marszałka, jak i powiat.

– To obciąża nie tylko jedną stronę, 
ale i mobilizuje drugą – zauważa Roman 
Konieczny.

Podobnego zdania jest Wiesław Ba-
nach. – To zabezpiecza nas jeśli chodzi  
o środki z województwa, ale również  
i z powiatu. To duży krok do przodu.  

                                        drm 

Na froncie nowej cześci magistratu pojawił 
się baner upamiętniający 100-lecie odzyska-
nia niepodległości.

100 lat 
NIEPODLEGŁEJ

AR
CH

. T
S



Czwartkowa konferencja prasowa burmistrza Tadeusza Pióro poświęco-
na była w dużej mierze realizacji największych inwestycji miejskich, ale 
nie zabrakło podczas niej również odniesień do wyborczych rozgrywek. 
Burmistrz zdementował krążące w przestrzeni publicznej informacje.

Burmistrz: W Sanoku dużo się dzieje, 
a może dziać się jeszcze więcej

Sanok to wielki plac budowy
– Sanok to jeden wielki plac budowy 
– podkreśla Tadeusz Pióro, przedsta-
wiając aktualny stan zaawansowania 
inwestycji. W sumie w tym roku prze-
znacza się na ten cel 40% budżetu, co 
w przełożeniu na pieniądze daje kwo-
tę 150 mln zł.

Na pierwszy plan wysuwa się bu-
dowa Centrum Rehabilitacji i Spor-
tu, które już niebawem, bo na przeło-
mie września i października, będzie 
otwarte. Obiekt w środku jest skoń-
czony. – Jest piękny – nie ukrywa 
swojego zachwytu burmistrz miasta. 

Nie oznacza to jednak, że już na 
placu budowy panuje błogi spokój. 
Robione są drogi i miejsca parkingo-
we. Wykonawca wywiązuje się z tych 
zadań bez zastrzeżeń. 

Nie najgorzej jest na „Wierchach”, 
która to inwestycja boryka się z pro-
blemami, wynikającymi głównie  
z braku siły roboczej, ale do końca 
października zadanie powinno być 
gotowe. Są też problemy natury tech-
nicznej, ale do pokonania.

Jeśli zaś chodzi o dworzec multi-
modalny, to „raz jest lepiej, raz go-
rzej”, jak określił burmistrz Pióro. 
Niekorzystnie na przebiegu inwesty-

cji odbiły się komplikacje związane  
z procedurą przetargową, która wydłu-
żyła ją o pół roku. Na pewno jednak, jak 
podkreślają władze Sanoka, nie ma za-
grożenia, że trzeba będzie zwracać pie-
niądze pozyskane z zewnątrz. 

Jak dodaje wiceburmistrz Edward 
Olejko, w przypadku basenu, nie 
dość, że termin zostanie dotrzymany, 
to również pieniądze trzymane są  
w ryzach. W stosunku do przetargu  
koszt wzrósł zaledwie o niecały pro-
cent. – Przy takiej skomplikowanej 
inwestycji to naprawdę niewielki wy-
datek – uważa wiceburmistrz. 

Minister sportu i rekreacji, wi-
dząc jak płynnie realizowana jest in-
westycja, zdecydował się przesunąć 
na 2018 rok środki zaplanowane na 
2019 rok. 

Władze miasta są bardzo zadowo-
lone z inwestycji drogowych, bo nie 
dość, że cały plan na ten rok będzie zre-
alizowany, to dodatkowo jeszcze miasto 
wyremontuje te odcinki, które nie wy-
magają dużego nakładu robocizny. Od-
było się już spotkanie z radami dzielnic, 
które przedstawiły w tym względzie  
listę życzeń. Kosztorys zostanie przed-
stawiony na początku przyszłego tygo-
dnia. Na remonty przeznaczy się 800 

tys. zł. Na wszystkie remontowane dro-
gi wydano zaś kwotę 50 mln zł. Mapę 
zrealizowanych inwestycji drogowych 
przedstawiamy na str. 19.

– Dąbrówka, Zatorze, Olchowce, 
Posada – tam problemów drogowych 
jest najwięcej – podkreśla Tadeusz 
Pióro.

Krakowska będzie remontowana!
Decydenci podczas konferencji pra-
sowej przekazali też bardzo dobrą dla 
Sanoka informację. Otóż Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w Rzeszowie poinformowała, 
że ogłosi jeszcze w tym roku przetarg 
na ul. Krakowską. Prace będą obej-
mowały zarówno nawierzchnię, jak  
i chodniki. W przyszłym roku ta in-
westycja ma być realizowana. 

– Ta informacja z ostatniej chwili 
bardzo nas cieszy. To wiadomość po-
twierdzona, choć w Internecie krąży 
na ten temat dużo fałszu – wyjaśnia 
burmistrz. 

W 2019 roku będzie też można 
przystąpić do zagospodarowania 
brzegów Sanu, co planowano na ten 
rok, ale z uwagi na brak wykonawców 
termin trzeba było przesunąć. Oka-
zuje się jednak, że pieniądze z NFOŚ, 
przeznaczone na ten cel, wcale nie 
przepadną. Będą mogły być wydat-
kowane w następnym roku.  

Decydenci stanęli na stanowi-
sku, że naprawdę w Sanoku dużo się 

dzieje, a powinno się dziać jeszcze 
więcej. 

– Sanok potrzebuje jeszcze jednej 
rzeczy: hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia – wybiega w przyszłość 
włodarz miasta. 

To była praca zespołowa!
Burmistrz zdecydowanie zdemento-
wał w czasie konferencji prasowej, by 
za projektami inwestycji stał jeden 
człowiek. Takie informacje są roz-
przestrzeniane w kampanii wybor-
czej. 

– Te inwestycje by nie powstały, 
gdyby nie cały sztab ludzi – wyjaśnia.

Niemałą część w tych sukcesach 
ma Rada Miasta Sanoka, poszczegól-
ne wydziały Urzędu Miasta i jego pra-
cownicy, lobbyści, czyli posłowie 
Piotr Uruski i marszałek Marek 
Kuchciński. Trudno wszystkich wy-
mienić z nazwiska.  

– Tego nie zrobił jeden człowiek. 
Nie zrobił tego również Tadeusz  
Pióro, ale cała duża grupa ludzi. To 
była praca zespołowa – podkreśla 
burmistrz Sanoka, który na dowód 
rozdał dziennikarzom dokumenty, 
poświadczające udział całego sztabu 
ludzi w przygotowywaniu sztandaro-
wych projektów.

Kto komu wyrządził krzywdę?
Dziennikarzy interesowały także 
sprawy personalne. Zapytano o sy-

tuację byłej redaktor naczelnej „Ty-
godnika Sanockiego”. Jak wyjaśnił 
Tadeusz Pióro nie została ona zwol-
niona, ale przesunięta do pracy na 
inne stanowisko w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. 

– Jest dalej pracownikiem MBP 
– zaznacza burmistrz. – Obecnie 
przebywa na zaległym urlopie wy-
poczynkowym, ale jeśli wyrazi wolę 
dalszej pracy, to z pewnością będzie 
zatrudniona.

Burmistrz przedstawił też kwe-
stię zatrudnienia małżonki byłego 
dyrektora MOSiR. W Internecie 
rozpowszechniana jest informacja, 
że została ona zwolniona z pracy  
w Przedszkolu Samorządowym nr 2, 
gdzie na zastępstwo miała umowę 
do 31 sierpnia br. W związku z koń-
czącą się umową burmistrz w dniu 
14 sierpnia zaproponował jej pisem-
nie podjęcie pracy na etat w Żłobku 
Samorządowym nr 2, gdzie były 
dwa wakaty, w charakterze opiekun-
ki do dzieci do lat 4, co odpowiada 
kwali�kacjom tej osoby.

– Z tego co wiem, to ta propozy-
cja nie została przyjęta – podkreśla 
Tadeusz Pióro. – Natomiast w Inter-
necie rozpowszechnia się pogłoski, 
że wyrządziłem komuś krzywdę. To 
raczej krzywdę wyrządzono Tade-
uszowi Pióro, rozpowszechniając 
nieprawdziwą informację.

Dorota Mękarska
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28 sierpnia na terenie basenów wewnętrznych nowo powstałego Cen-
trum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku odbyła się analiza zagrożeń dla 
bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania.

Próby bezpieczeństwa 
wypadły pomyślnie

Po ostatnich uroczystościach, 15 
sierpnia z okazji Dnia Wojska Pol-
skiego w Sanoku,  stał się Pan kon-
trowersyjnie sławny. Zarzuca się 
Panu, że odznaczenie, które wrę-
czono burmistrzowi Sanoka jest 
też mocno dyskusyjne. O co cho-
dzi z tym odznaczeniem? 

Z przyjemnością wyjaśnię szcze-
góły z tym związane. Otóż zacznij-
my od tego, że było to odznaczenie  
z rodzaju złotej komandorii, nadane 
przez Kapitułę Stowarzyszenia Kon-
fraterni Mazowieckiej Odznaki Św. 
Floriana MAZOVIA, do której 
wstąpiłem końcem 2016 roku.  Jest 
to organizacja wojskowa promująca 
działalność  charytatywną i pomoc 
bliźniemu. Natomiast odznaczenie 
jest jednym z najwyższych odzna-
czeń nadawanych przez to stowarzy-
szenie, zazwyczaj zaszczytu tego do-
stępują bardzo ważne osobistości 
piastujące wysokie stanowiska, np. 
kardynałowie, biskupi, prezydenci, 
komendanci, dowódcy, zasłużeni 
dla stowarzyszenia a przede wszyst-
kim dla Rzeczpospolitej. Mój udział 
przy wręczaniu odznaczenia był nie-
przypadkowy, ponieważ uczyniłem 
to na mocy upoważnienia, udzielo-
nego mi przez Kapitułę Mazovia. 
Byłem również głównym inicjato-
rem i wnioskodawcą do kapituły  
o nadanie takiego wyróżnienia dla 
Tadeusza Pióro, burmistrza Sanoka. 

Zdarzyło się już kiedyś Panu wrę-
czać takie lub podobne odznacze-
nie? Wystąpiła podobnie burzliwa 
reakcja?

Tej klasy odznaczenie, zdarza się 
wręczać bardzo rzadko. Częściej są  
to odznaczenia niższych klas. Z uwa-
gi na to, że należę do kilku stowarzy-
szeń i organizacji, a niejednokrotnie 
zasiadam w zarządach głównych, 
mam upoważnienie jak również 
obowiązek reprezentowania ich np. 
tak jak miało to miejsce 15 sierpnia 
na sanockim Rynku. Siedziby takich 
zrzeszeń, mieszczą się zazwyczaj  
w Warszawie i chociażby ze wzglę-
dów logistycznych, takie działanie 
jest uzasadnione. Natomiast, choć 
wręczałem odznaczenia już wcze-
śniej, nigdy nie było tak burzliwej  
reakcji i nie rozumiem, dlaczego 
ostatnio tak się stało. 

Chcę zapytać o ubiór, w jakim Pan 
wystąpił na uroczystościach. Czy 
mundur generalski to nie jest prze-
sada? Przecież, nosząc taki uni-
form, staje się Pan łatwym celem 
krytyki, bo nie jest Pan żadnym  
generałem.

Nie jest pani pierwszą, która 
pyta o mundur i stopień generalski. 
Co do stopnia: władze niektórych 
stowarzyszeń w Polsce i za granicą, 
mają uprawnienia do nadawania 
stopni organizacyjnych w oparciu  
o gamę stopni wojskowych i oto całe 
wyjaśnienie wielkiej niewiadomej.  
To są stopnie organizacyjne, a że je-
stem jedną z ważniejszych osób  
w tej organizacji, niejednokrotnie 
zasiadającą w zarządzie głównym 
tychże organizacji bądź stowarzy-
szeń, mam to prawo.  Wiele osób nie 
wie, że należę do kilku organizacji, 
między innymi są to stowarzyszenia 
militarne i paramilitarne. Przynależ-

Prawda „generalska” 

Dalej będę nosił ten mundur 
– rozmowa z Bolesławem Wolaninem, radnym i społecznikiem

ność do nich daje możliwość skorzy-
stania z rodzaju munduru określo-
nego ustawą i przepisami. Z uwagi 
na wysoki stopień w tych organiza-
cjach w święta państwowe i histo-
ryczne mogę nosić mundur histo-
ryczny wzór 35 bądź 36. 

Musi Pan jednak przyznać, że wy-
wołało to niemałe zamieszanie, 
zwłaszcza na portalach społeczno-
ściowych. Potrzebne to Panu 
było?

W stosunku do osób, które na 
portalach wypisują oszczerstwa  na 
mój temat, prowadzone są postępo-
wania karne. Jednakże osoby z mo-
jego otoczenia znają zagadnienie  
i nie było w tym dla nich nic szcze-
gólnego. Zawsze jednak znajdzie się 
grupa osób  interpretujących mój 
udział w uroczystościach w oparciu 
o wyimaginowaną rzeczywistość. 
Tacy ludzie bazują zazwyczaj na  
domysłach, plotkach i balansują na 
granicy rozsądku i wyobraźni. Każ-
dy, kto posiada chociaż część ele-
mentarnej wiedzy w tej dziedzinie, 
nie pokusiłby się na takie postrze-
ganie sprawy. Na uroczystości obec-
ne były służby uprawnione do kon-
troli zasadności noszenia munduru 
i używania stopni, ale nie wzbudzi-
łem ich zainteresowania, a nie by-
łem jedynym, który skorzystał  
z uprawnienia do noszenia takiego 
munduru.

Jak ma Pan zamiar reagować na pu-
blikacje prasowe na Pana temat? 

Machnie Pan na to ręką, czy będzie 
się do tego odnosić ?

Głównie chodzi o jeden tekst.  
W ogólnopolskiej gazecie w wyda-
niu regionalnym. Nie bardzo jest co 
komentować, bo to zestaw pomó-
wień i mijających się z prawdą 
oszczerstw. Moi pełnomocnicy wy-
stosowali już odpowiednią notę  
z wyjaśnieniami i żądaniem zdemen-
towania oraz sprostowania informa-
cji, znajdujących się w tym, nie naj-
wyższej jakości, tekście. Do stworze-
nia tego stronniczego eseju zaangażo-
wano osoby, niemające uprawnień 
merytorycznych z dziedziny historii 
wojskowości, jakie posiadają biegli 
sądowi. Ci Państwo wyrazili subiek-
tywną opinię, nieopartą na prawdzie  
i rzeczywistości. Każdemu wolno, ale 
warto pamiętać o świadomości po-
niesienia odpowiedzialności prawnej 
za swoje słowa. W chwili obecnej 
oczekuję wyjaśnień.

Ciekawa jestem, czy na następnych 
uroczystościach, np. 11 listopada 
wystąpi Pan również w mundurze 
generalskim, czy da sobie Pan już  
z tym spokój?

Nie znam powodu, dla którego 
miałoby być inaczej, zachęcam rów-
nież moich kolegów, byłych wojsko-
wych i członków stowarzyszeń, któ-
rzy mogą występować w mundu-
rach, do uświetniania uroczystości  
o charakterze patriotycznym i woj-
skowym. 

                                                               
      Rozmawiała Dorota MękarskaARCH. MOSIR SANOK (4)
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– To są fantastyczne znaleziska! – archeolog Piotr Kotowicz nie kryje swojej 
radości. Chodzi o dwie monety, które w ostatnim czasie tra�ły do Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku. Obie są unikalne. Jedną z nich, pierwszą złotą monetę 
rzymską w sanockich zbiorach, podarował placówce Robert Fedyk, archeolog  
i kolekcjoner.  Druga to kolejny srebrny arabski dirham, który tra�ł do Sanoka
aż zza oceanu.

Fantastyczne znaleziska! 
Pochodzą z Konstantynopola i Medyny

Złoty rzymski solid  pochodzi z V wieku 
naszej ery.  Moneta jest datowana bar-
dzo dokładnie, bo  na przełom 427/428 
roku.  Została  wybita w mennicy  
w Konstantynopolu, czyli stolicy cesar-
stwa wschodniego,  za czasów cesarza  
Teodozjusza II (402 r. – 450 r.).

–  Na rewersie widnieje  cesarz  
w hełmie, zbroi, trzymający włócznię  
i tarczę, a na awersie w jednej ręce trzy-
ma glob z krzyżem, a w drugiej chorą-
giew ze znakiem krzyża – Robert Fedyk 
opisuje świetnie zachowany numizmat.

Tylko 4,3 gramy a tyle radości
Wnuk Teodozjusza Wielkiego był koro-
nowany na cesarza jako roczne dziecko. 
Zapisał się w historii jako budowniczy 
murów wokół Konstantynopola, bro-
niących miasto przed barbarzyńcami. 
Zasłynął również jako organizator życia 
religijnego, gdyż uregulował kwestie re-
ligijne. Jemu zawdzięczamy w dużej 
mierze adorację Matki Boskiej, gdyż 
zwołał w 431 roku sobór w Efezie, pod-
czas którego wypracowano teologiczne 
fundamenty  tego kultu. Z drugiej stro-
ny przeszedł do historii jako burzyciel 
synagog i przeciwnik sprawowania przez 
Żydów funkcji publicznych.

Był  dobrym dyplomatą, który nie 
żałował grosza na pokój. Zawarł go  
z Hunami, płacąc trybut w postaci  
21  funtów rzymskich złota, co stanowi 
8 ton tego kruszcu. Trybut płacony był 
właśnie w solidach. Zważywszy, że  jed-
na moneta waży 4,3 g były to ogromne 
ilości. Być może moneta, która tra�ła do
sanockiego muzeum jest drobniutką 
częścią tego haraczu.

Moneta ma przewiercony otwór, co 
świadczy o tym, że była noszona jako 
ozdoba, nie stanowiła natomiast środka 
płatniczego.

– U barbarzyńców monety były 
oznaką przynależności do wyższego sta-
nu. Często nosili je żołnierze, którzy  
zasłużyli się na polu walki –  wyjaśnia 
Robert Fedyk.

 – To rodzaj odznaczenia bojowego 
– dodaje Piotr Kotowicz.

Ofiarodawca kupił monetę 
od kolekcjonera
Historia jej odkrycia owiana jest tajem-
nicą. Najwięcej informacji na jej temat 
posiada Robert Fedyk, ale z oczywistych 
względów zdradza tylko niektóre z nich. 
Moneta została znaleziona w Prełukach 
w Bieszczadach przez anonimowych 
poszukiwaczy. Tra�ła do jednego z ko-
lekcjonerów, od którego odkupił ją  
Robert Fedyk.  Sanoczanin podarował  
znalezisko Muzeum Historycznemu  
w Sanoku.

– Dla nas to cenny dar – podkreśla 
Piotr Kotowicz. – To pierwszy taki nu-
mizmat w naszych zbiorach. Co prawda 
znanych jest kilkadziesiąt monet rzym-
skich z dorzecza górnego Sanu, ale są to 
popularne monety srebrne. Złote są na-
tomiast rzadsze.

Moneta jest kolejnym elementem, 
poświadczającym istnienie pod koniec 
V wielu szlaku komunikacyjnego łączą-

cego południe dzisiejszej Polski z  połu-
dniem Europy, który funkcjonował  
w okresie tzw. wędrówek ludów.

– Została wybita przed wkroczeniem 
na nasze ziemie plemion słowiańskich  
– dodaje archeolog.

Były dwie złote monety 
i nadal są… dwie
Do tej pory na terenie powiatu sanoc-
kiego mieliśmy do czynienia z zaledwie 
dwoma przypadkami odkrycia złotych 
monet.

Najstarszy jest stater celtycki pocho-
dzący z około 200 roku p.n.e. Co cieka-
we jest to również najstarsza celtycka 
moneta na terenie Polski.  Odnaleziono 
ją w 1967 roku w Trepczy podczas prac 
polowych. Znalazczyni zaniosła ją do ju-
bilera, który na szczęście zorientował 
się, że ma do czynienia z cennym arte-
faktem i powiadomił o tym fakcie ów-
czesnego dyrektora Muzeum Historycz-
nego.

– To była wówczas jedna z więk-
szych sensacji i pierwszy ślad kontaktów 
z Celtami na naszym terenie – wyjaśnia 
Piotr Kotowicz.

Górze archeolodzy znaleźli arabski dir-
ham pochodzący z terenu dzisiejszego 
Iranu. Moneta jest datowana  na lata 70. 
X wieku. To pierwsze tego typu znalezi-
sko na naszym terenie, choć na północy 
naszego kraju dirhamy nie są rzadko-
ścią.  Historia odkrycia tej monety ma 
jednak swój dalszy ciąg. Po opublikowa-
niu w naszej gazecie informacji arche-
olodzy rozpowszechnili tę wiadomość 
w Internecie.  Dotarła ona również  
do Mieczysława Skowrońskiego, który 
mieszka w Anglii. Ten z kolei  rozpropa-
gował ją dalej. Wtedy skontaktował się  
z nim Waldemar Giebułt, mieszkający 
obecnie w USA, który przekazał infor-
macje, że bardzo podobnie wyglądające 
„coś” znalazł  na Białej Górze w ziemi  
w 1975 roku. Jak wiemy z jego relacji 
znalazca nie wiedział, z czym ma do 
czynienia, pojechał więc do nieżyjącego 
już Franciszka Kotuli, etnografa, histo-
ryka i regionalisty z Rzeszowa.  Ten 
również nie potra�ł zidenty�kować
monety. Koniec końców przeleżała ona 
w USA kilkadziesiąt lat. I pewnie leżała-
by dalej, gdyby nie artykuł w „Tygodni-
ku Sanockim”.

Nasz rodak zza oceanu przesłał  
sanockiemu muzeum zdjęcia znalezi-
ska. Tu stwierdzono, że to nic innego 
jak dirham. Gdy znalazca dowiedział 
się, co to jest, zdecydował się przekazać 
monetę naszej  placówce muzealnej.  

Dzisiaj już wiemy o niej trochę wię-
cej, bo  zbadała ją Dorota Malarczyk   
z Muzeum Narodowego w Krakowie, 
orientalistka i znawczyni numizmatów.  
Udało jej się rozpoznać, że moneta  zo-
stała wybita na przełomie 804/805 roku 
w Medynie przez kalifa abasydzkiego 
Haruna ar-Raszida, jednego z najpotęż-
niejszych władców muzułmańskich, 
który znany jest miłośnikom literatury  
z „Księgi tysiąca i jednej nocy”.

Moneta podarowana przez Walde-
mara Giebułta jest o 200 lat starsza niż 
znaleziona na grodzisku. Tra�ła na te-
ren dzisiejszych ziem polskich w IX 
wieku i świadczy o kontaktach ze świa-
tem arabskim. – O czym jeszcze pół 
roku temu nie mieliśmy pojęcia! – pod-
kreśla Piotr Kotowicz.  Co prawda real-
na wartość pojedynczego dirhama  
w czasach obiegu tych monet nie była 
wielka – 40 należało zapłacić za krowę, 
a aż 80 za konia – to jego znaczenie  
historyczne jest ogromne.

Moneta mogła przywędrować do 
nas jako część opłaty za niewolników, 
porywanych przez Waregów, jak nazy-
wano w Bizancjum północnoeuropej-
skich wikingów, a następnie sprzedawa-
nych  dalej. Mógł ją też przywieźć ku-
piec żydowski. – To niezwykle ciekawy 
trop do badań – uważają archeolodzy.

Dirhamy rzadko występują na tere-
nie Podkarpacia. Przed wojną odkryty 
był skarb z monetami arabskimi w Prze-
myślu, ale przepadł. Natomiast  kilka 
fragmentów rozczłonkowanych arab-
skich monet znaleziono w Trzcinicy 
koło Jasła.

– Nie pełniły one roli środka płatni-
czego, ale srebra kruszcowego – wyja-
śniają badacze.

Monety stały się impulsem do eks-
ploracji miejsc, gdzie zostały znalezio-
ne. Archeolodzy posiadają na ten temat 
wiedzę i podejmą odpowiednie działa-
nia, by spenetrować te lokalizacje.

Dorota Mękarska

Drugą złotą monetą był solid Walen-
tyniana III, datowany na V wiek. Od-
kryto go w Prusieku na początku lat 80. 
Znalazca wydobył go z wykopu pod sieć 
gazową, z głębokości ponad 1 m. Nie 
zdecydował się przekazać czy sprzedać 
monety muzeum lub jakiemuś kolekcjo-
nerowi.  Szkoda, że tak się nie stało,  
bo zgubił go podczas jednej podróży do 
Warszawy. Po monecie pozostał tylko 
odcisk w plastelinie, bo takiego zdołano 
dokonać.

Moneta z Prełuk jest więc �zycznie
pierwszym złotym rzymskim numizma-
tem na naszym terenie, co stanowi dla 
badaczy nie lada gratkę.

– Planujemy już publikację zabytku, 
bo chcemy podzielić się tymi sensacja-
mi z  kolegami z branży – zaznacza Piotr 
Kotowicz.

Bohater „Księgi tysiąca i jednej nocy” 
wybił naszą monetę
Do muzeum w ostatnim czasie tra�ł też
kolejny srebrny arabski dirham. Związa-
na jest z nim niezwykle ciekawa histo-
ria.

W „TS” nr 31 z dnia 3 sierpnia br. 
ujawniliśmy, że na grodzisku na Białej 

Moneta  mogła przywę-
drować do nas jako część 
opłaty za niewolników, 
porywanych przez Ware-
gów, jak nazywano w Bi-
zancjum północnoeuropej-
skich wikingów, a następ-
nie sprzedawanych  dalej. 
Mógł ją też przywieźć 
kupiec żydowski.

Złoty rzymski solid

Srebrny arabski dirham
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Porad prawnych udziela  
radca prawny Marta Witowska  
z Kancelarii Radcy Prawnego 

Marta Witowska 
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21

tel. 13–46–45–113, 
www.witowska.com

Pytania prawne prosimy
kierować na adres:

tygodniksanocki@wp.pl

Podstawa prawna:

Prawnik radzi

Przez jednych znany jako ksiądz prałat i kapelan rodzin ka-
tyńskich, przez innych jako druh Ryś. Cudownie ocalony  
jeniec Kozielska przez całe życie dawał świadectwo praw-
dzie. Zostawił po sobie testament zawarty w pięciu sło-
wach: prawda, pamięć, prawo, przebaczenie i pojednanie. 
W czwartek, 23 sierpnia obchodzono 100. rocznicę urodzin 
Zdzisława „Jastrzębiec” Peszkowskiego. 

naukę, stało się harcerstwo, 
do którego wstąpiłem 1 listo-
pada 1928 roku.”

Dzięki niemu nauczył się 
wiernie służyć Bogu i Ojczyź-
nie. Co więcej, było ono waż-
nym etapem w drodze do sta-
nu duchownego.

Tuż po maturze został  
powołany do odbycia zasadni-
czej służby wojskowej. W 1939 
roku ukończył Szkołę Podcho-
rążych Kawalerii w Grudzią-
dzu. W czasie II wojny świato-
wej tra�ł do obozu w Kozielsku.
Stamtąd, dziwnym zrządze-
niem losu, został przetranspor-
towany, nie do Katynia, a do 
obozów w Pawliszczew-Borze, 
a następnie w Griazowcu.  
Był jednym ze szczęśliwców, 
któremu udało się uniknąć 
śmierci z rąk funkcjonariuszy 
NKWD. Wielokrotnie powta-
rzał: „Ocalałem, by dać świa-
dectwo prawdzie”. Przebywa-
jąc na pustyni w Iraku, dowie-
dział się jak dramatyczny  
los spotkał współwięźniów  
z obozu w Kozielsku. 

Na emigracji ks. Peszkow-
ski nie odcinał się od kraju, 
należał do najaktywniejszych 

propagatorów polskiej kultu-
ry i dziedzictwa narodowego. 
Opublikował ponad 100 po-
zycji z zakresu teologii, histo-
rii literatury oraz �lozo�i.
Współpracował m.in. ze Ste-
fanem Wyszyńskim, był auto-
rem pierwszej biogra�i o kar-
dynale.

Mimo że był obywatelem 
świata, w listach podkreślał 
przywiązanie do rodzinnego 
miasta. 

– Sercem i modlitwą je-
stem i zawsze będę z moim 
cudnym Sanokiem – pisał.

Dla wielu osób zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą, ks. 
Peszkowski był przede wszyst-
kim charyzmatycznym głosi-
cielem prawdy o zbrodni  
katyńskiej. Nawoływał do ro-
daków, w szczególności do 
rodzin o�ar zbrodni katyń-
skiej, aby nie zapominali  
o jakże smutnej historii. 

– Niech na każdym cmen-
tarzu będzie krzyż pamięci  
o Golgocie Wschodu – nie-
jednokrotnie apelował.

– W Sanoku nie byliśmy 
głusi na to wołanie – mówiła 
w czwartkowe przedpołudnie 
hm. Krystyna Chowaniec.

W 2008 roku w zachod-
niej części cmentarza, obok 
domu przedpogrzebowego 
stanął brzozowy krzyż z ta-
bliczką, na której widnieje na-
pis: „O�arom polskiej Golgo-
ty Wschodu”. Nieopodal,  

w Alei Katyńskiej zasadzono 
21 Dębów Pamięci, będących 
żywymi pomnikami – zwią-
zanych z Sanokiem – o�ar
zbrodni katyńskiej. 

Ks. Peszkowski zmarł  
8 października 2007 r. Został 
pochowany 16 października 
w Panteonie Wielkich Pola-
ków w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie.

Pamięć o Peszkowskim 
krzewi niestrudzona hm. Kry-
styna Chowaniec.

– Przekaż moją miłość  
Sanokowi – do dziś pamięta 
słowa, jakie usłyszała od ka-
pelana po raz ostatni. Było to 
23 sierpnia 2007 roku po kil-
kugodzinnej wizycie w war-
szawskim szpitalu w Aninie. 

Podczas czwartkowego spo-
tkania w sali herbowej głos za-
brali ci, którzy na swojej drodze 
spotkali ks. Peszkowskiego oraz 
w większym bądź mniejszym 
stopniu byli z nim związani. 

Po spotkaniu hm. Krystyna 
Chowaniec zabrała uczestni-
ków obchodów na spacer „Śla-
dami ks. Peszkowskiego.” Przed 
tablicą grobowca rodzinnego 
oraz pod krzyżem Golgoty 
Wschodu na Cmentarzu Cen-
tralnym zapalono znicze oraz 
złożono kwiaty. O godz. 15.00 
w Domu Harcerza można było 
zwiedzić Izbę Pamięci Patrona. 
Następnie zaprezentowano 
�lm dokumentalny pt. „Z Sa-
noka do Kozielska” zrealizowa-
ny przez TVP Rzeszów, które-
go autorką jest Alicja Wosik. 

Zwieńczeniem obchodów 
stulecia urodzin ks. Peszkow-
skiego była uroczysta msza św. 
w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego. Przewodniczył jej  
i kazanie wygłosił ks. prał. An-
drzej Skiba. Po Eucharystii wy-
stąpiła Maria Gabiniewicz, któ-
ra poznała zuchmistrza Zdzi-
sława Peszkowskiego w Tehe-
ranie w 1942 roku. Miała 
wówczas zaledwie 8 lat. Po woj-
nie, kiedy pracowała w sekreta-
riacie prymasa Polski ich losy 
znów się połączyły.

– Ksiądz Peszkowski na 
zawsze pozostanie w pamięci 
jako druh Ryś – podkreślała.

Edyta Szczepek

Ocalał, aby dać świadectwo prawdzie

Uroczystości, na które zapro-
sili Komenda Hufca ZHP 
Ziemi Sanockiej oraz bur-
mistrz Tadeusz Pióro, rozpo-
częły się od przedpołudnio-
wego spotkania w sali herbo-
wej urzędu miasta. Wzięli  
w nim udział harcerze, przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, dyrektorzy szkół oraz 
pozostali, zaproszeni goście.

O księdzu Peszkowskim 
można mówić godzinami  
– podkreślała harcmistrzyni 
Krystyna Chowaniec. – Nie 
do końca uświadamiamy so-
bie jakiej rangi był to czło-
wiek, nie tylko w skali lokal-
nej, krajowej, ale również 
światowej. 

Zdzisław Peszkowski to 
rówieśnik Polski niepodległej. 
Urodził się sto lat temu w Sa-
noku, w nieistniejącym już 
domu. Po skończeniu szkoły 
powszechnej uczęszczał do 
sanockiego gimnazjum. Za-
sadniczą rolę w jego życiu  
i kształtowaniu charakteru 
odegrało harcerstwo, o któ-
rym sam pisał:

„Moją młodzieńczą pasją, 
hobby ponad wszystko, nawet 

Ks. Zdzisław Peszkowski
FOT.  WOJCIECH KACZKOWSKI, RADIO FARA (2)

Chronimy prawa polskich dzieci 
– ruszają nowe sądy specjalistyczne

Byłem zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Dwa dni temu 
pracodawca wręczył mi pi-
smo, w którym było napisa-
ne, że pracodawca rozwiązuje 
ze mną umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. Nie było 
żadnego wyjaśnienia. Wszyst-
kie swoje obowiązki wyko-
nywałem dobrze i nie zrobi-
łem niczego złego. Czy mógł 
tak postąpić?                  Piotr M.

Kodeks pracy zawiera za-
mknięty katalog sytuacji,  
w których pracodawca może 
rozwiązać umowę z pracowni-
kiem bez zachowania okresu 
wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym).  Może to 
nastąpić m.in. w sytuacji, gdy 
pracownik dopuści się ciężkie-
go naruszenia podstawowych 
obowiązków pracowniczych, 
popełni w czasie trwania 
umowy przestępstwo,  które 
uniemożliwia dalsze zatrud-
nianie go na zajmowanym sta-
nowisku, jeżeli przestępstwo 
jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem, nastąpi zawinio-
na przez pracownika utrata 
uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy na zaj-
mowanym stanowisku, lub 
pracownik będzie nieobecny 
w pracy przez czas określony 
w Kodeksie pracy. 

Co ważne w oświadczeniu 
pracodawcy o wypowiedze-
niu umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony lub  
o rozwiązaniu umowy o pracę 

bez wypowiedzenia powinna 
być wskazana przyczyna uza-
sadniająca wypowiedzenie 
lub rozwiązanie umowy. 

Pracownik ma prawo 
odwołać się od wypowiedze-
nia lub rozwiązania umowy 
do sądu pracy (pouczenie  
o tym powinno być zawarte 
w piśmie pracodawcy). Pra-
cownik może żądać albo, aby 
sąd przywrócił go do pracy na 
poprzednich warunkach albo, 
aby zasądził na jego rzecz 
stosowne odszkodowanie. 
Odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia 
za okres wypowiedzenia, 
który z kolei jest zależny od 
czasu zatrudnienia u danego 
pracodawcy. 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

Zmieniamy dotychczasową 
politykę, która przez lata nie 
stała na straży polskich dzieci. 
Ustawa, która powstała pod 
nadzorem Sekretarza Stanu  
w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Michała Wójcika,  
wprowadza zakaz wydawania 
dziecka z terytorium naszego 
kraju do czasu uprawomoc-
nienia się postanowienia 
sądu. Buduje sądownictwo 
specjalistyczne do tego typu 
niezwykle delikatnych spraw. 
Zajmie się nimi  30 sędziów  
z 11 sądów zamiast 315 sądów 
oraz 1 sąd odwoławczy zamiast 
45. Ustawa daje również in-
strumenty prawne niezbędne 
do reagowania w przypadkach 
odebrania za granicą dziecka 
polskiemu obywatelowi lub 
zagrożenia dobra dziecka.

– Ten obszar przez 28 lat 
nie był uporządkowany. Nikt 
nie potra�ł stworzyć ustawy
dotyczącej tej problematyki. 

Dziś chcę powiedzieć bardzo 
mocno: nie ma już odwraca-
nia się plecami do obywatela, 
zwłaszcza w tak delikatnych 
sprawach – powiedział na 
konferencji prasowej Michał 
Wójcik.

Wiceminister zaznaczył 
również, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości zabiega na 
forum Unii Europejskiej  
o wprowadzenie spójnych, 
jednolitych dla całej Wspól-
noty zasad, które będą chronić 
praw dzieci tra�ających do
rodzin zastępczych. Piloto-
wana przez Michała Wójcika 
polska inicjatywa przewiduje 
zmianę unijnego rozporzą-
dzenia (Bruksela II bis) tak, 
aby dzieci były umieszcza-
ne w rodzinie zastępczej,  
w której zachowane zostaną 
ich więzy rodzinne, językowe 
i kulturowe.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

27 sierpnia br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie 
Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie  
z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikający-
mi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić,  
że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe 
ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać 
się na najmłodszych.
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KILER, NORBI, NINJA
Sanoccy kierowcy z wyobraźnią 
Jednym ze sposobów na wyróżnie-
nie się w tłumie są indywidualne 
tablice rejestracyjne, które w Pol-
sce można zamawiać od 2000 roku. 
Jak się okazuje, z tej możliwości 
nie korzysta jednak zbyt wiele 
osób. Przez 18 lat w Sanoku wyda-
no zaledwie 32 tablice. Powód? 
Komplet kosztuje tysiąc złotych, 
podczas gdy cena zwykłych tablic 
wynosi zaledwie 80 zł.

Spersonalizowane tablice nie dla 
wszystkich
– Indywidualne tablice rejestracyjne 
można zamówić podczas pierwszej 
rejestracji samochodu, przerejestro-
wania po kupnie pojazdu lub po 
zmianie adresu zamieszkania wiążą-
cego się z przeprowadzką do innego 
powiatu – tłumaczy Jan Wydrzyń-
ski, naczelnik Wydziału Komunika-
cji i Transportu – W myśl obecnie 
obowiązujących przepisów każdy 
może złożyć do urzędu wniosek 
o indywidualne tablice z wymyślo-
nym przez siebie ciągiem znaków. 
Musimy liczyć się jednak z tym, że 
nie we wszystkich przypadkach zo-
stanie on pozytywnie rozpatrzony.

Ograniczeniom podlegają treści 
wytłaczane na tablicach. Niedopusz-
czalne są wulgaryzmy i wyrazy po-
wszechnie uznawane za obraźliwe. 
Elementem składowym spersonali-
zowanej tablicy są dwa pierwsze 
znaki ustalane z góry i przypisywane 
do danego województwa. W przy-
padku woj. podkarpackiego rejestra-
cja będzie zaczynała się od R0, R1, 
itd. Przykładowo dla pojazdów zare-
jestrowanych np. w Łodzi początko-
we znaki to E0, E1, E2, etc., a w War-
szawie W0, W1, W2, W3, itd. O dal-
szej kolejności decyduje już właści-
ciel pojazdu. Wnioskodawca może 
wybrać od 3 do 5 znaków. Dopusz-

czalne jest stosowanie liter bez pol-
skich znaków. Jedną lub dwie ostat-
nie pozycje można zastąpić cyframi.

Decyzja zapada w Rzeszowie
Chcąc zarejestrować pojazd, należy 
udać się do Wydziału Komunikacji 
i Transportu, a następnie wypełnić 
stosowny wniosek. Decyzja o nada-
niu indywidualnych numerów zapa-
da w Rzeszowie. Na spersonalizowa-
ne tablice czeka się od 7 do 10 dni.

– Dopiero po uzyskaniu decyzji 
możemy zamówić tablice u naszego 
dostawcy, którego wyłaniamy w dro-
dze zamówień publicznych – obja-
śnia naczelnik.

Kierowcy, którzy rozważają za-
kup spersonalizowanej tablicy nie-
rzadko zastanawiają się, czy będą 
mogli zachować ją po sprzedaży sa-
mochodu. Niestety, numer podob-
nie jak w przypadku zwykłych tablic, 
przypisany jest do samochodu, a nie 
do kierowcy.

– W myśl obowiązujących prze-
pisów, nie możemy sobie zostawić 
spersonalizowanych numerów po 
wyrejestrowaniu lub sprzedaży sa-
mochodu. Podobnie, jak ma to miej-
sce w przypadku tradycyjnych ta-
blic. Tra�ają one do nowego właści-
ciela, a ten, jeżeli jest zameldowany 
w innym powiecie, podczas procesu 

przerejestrowania będzie musiał zo-
stawić je w Wydziale Komunikacji 
– tłumaczy Jan Wydrzyński.

Koszty niejednych odstraszają
Cena związana z zarejestrowaniem 
indywidualnej tablicy rejestracyjnej 
niejednego może odstraszyć, ponie-
waż wynosi 1000 zł, podczas gdy 
koszt tradycyjnej tablicy to zaledwie 
80 zł. Innymi dodatkowymi opłata-
mi, jakie muszą ponieść właściciele 
pojazdów to: pozwolenie czasowe
 – 13,50 zł, dowód rejestracyjny – 54 zł, 
naklejka kontrolna – 18,50 zł, znaki 
legalizacyjne – 12,50 zł, opłata ewi-
dencyjna – 2 zł. W przypadku auta 

sprowadzanego z zagranicy docho-
dzi opłata za wydanie karty pojazdu 
– 76 zł.

W poszukiwaniu unikatowych treści
Indywidualne tablice rejestracyjne 
często zamawiają prowadzący dzia-
łalność gospodarczą, chcący zarekla-
mować nazwę swojej �rmy. Niejed-
nokrotnie są to też prywatne osoby, 
dla których ważne jest, aby ich 
samochód wyróżniał się spośród 
innych. Stąd na tablicach najczęściej 
pojawiają się imiona, „ksywki”, rza-
dziej nazwiska, i to wyłącznie wtedy 
kiedy są krótkie.

– Pierwszą indywidualną tablicę 
rejestracyjną, jaką wydaliśmy w Sa-
noku, była ze słowem GACEK. Jest 
ona już nieaktywna, ponieważ po-
jazd został sprzedany poza powiat 
sanocki – mówi naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu.

Wśród 32 tablic wydanych 
w przeciągu 18 lat znalazły się m.in.: 
KILER,  NORBI, BLUE, HUHU, 
NINJA, FOX, SANOK, CICHY, 
WISZU, REX,  CHEV9, LYP czy 
OOOOO.

Wyjątkiem ślubne tablice 
rejestracyjne
Nietypowe nazwy na tablicach reje-
stracyjnych kojarzą się przede wszyst-
kim z samochodami, którymi do ślu-
bu jadą państwo młodzi (tymi wy-
działy komunikacji się nie zajmują). 
Tu możliwości są nieograniczone, 
a ze względu na tradycję spotykane 
są dowolne nazwy. Przykładowo na 
tablicach pojawiają się tradycyjne 
napisy: Młoda Para, Nowożeńcy, 
romantyczne treści: Miłość to my, 
zabawne: Chłopaki sorry musiałem, 
Droga do raju lub obcojęzyczne 
np.: Game over czy Just married.

Edyta Szczepek



Nie jestem fanką poradników, 
ale „Roślinny patrol” zwrócił 
moją uwagę samym wyda-
niem. Twarda oprawa, piękne 
gra�ki i liczne zdjęcia sprawi-
ły, że wiedziona ciekawością 
zajrzałam do środka. Pierw-
szy, szeroko rozbudowany 
dział traktuje o roślinach, ale 
widzianych oczami różnych 
osób. To zbiór krótkich wy-
wiadów z barwnymi, niesza-
blonowymi ludźmi, którzy 
opowiadają o swojej miłości 
do zieleni.  Niemal wszyscy 
aktywnie działają w Interne-
cie, prowadząc strony poświę-
cone tej tematyce, podobnie 
zresztą jak sama autorka, Ewa 
Wojtowicz. Wspólnie udo-
wadniają czytelnikowi, że ro-
śliny to nie tylko dodatek, 
a styl życia. Wspomnienia 
i sytuacje zamknięte w do-
niczkach. Dla wielu z nich 
rozmowa o gatunkach, które 
posiadają, jest niczym senty-
mentalna podróż do przeszło-
ści. Na kolejnych  stronach  
znalazło się miejsce na usyste-
matyzowaną wiedzę dotyczą-
cą pielęgnacji. Jest tutaj krót-
ka charakterystyka ze wzglę-

du na upodobania świetlne,  
sposób oraz częstotliwość 
podlewania. Dla „trudnych 
przypadków” stworzona zo-
stała instrukcja pierwszej 
pomocy; dotyczy ona egzem-
plarzy przelanych bądź prze-
suszonych, co niestety na po-
czątku przygody z roślinami 
zdarza się chyba każdemu. 
Dla osób bardziej zaawanso-
wanych w temacie autorka 
przygotowała zbiór porad  

i  ciekawostek. Nakreśliła do-
stępne sposoby  pozyskiwania 
nowych gatunków czy to z na-
sion, czy ze szczepek. Ostatni 
dział poświęcony został cha-
rakterystyce  tych obecnie 
najpopularniejszych. W więk-
szości są to rośliny zielone, 
niekwitnące (zdarzają się nie-
liczne wyjątki), idealnie wpi-
sujące się w obowiązujące 
trendy, a jednocześnie niewy-
magające zbyt wielkiego 
wkładu pracy w ich pielęgna-
cję. W każdym z rozdziałów 
oraz w przypisach końcowych 
znajdziemy namiary na cieka-
we publikacje oraz strony, 
z których pomocą będziemy 
mogli dodatkowo poszerzyć 
wiedzę z tego zakresu.  „Ro-
ślinny patrol” będzie ideal-
nym prezentem dla każdego, 
kto posiada w swoim domu 
chociaż jedną roślinę.  Przyda 
się także tym wszystkim, któ-
rzy dopiero stoją przed wybo-
rem pierwszego zielonego 
przyjaciela, właśnie po to, by 
jego pielęgnacja była przy-
jemnością, a nie przykrym 
obowiązkiem.

Mariola M.
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„Roślinny patrol” Ewa Wojtowicz

„Ogród Zuzanny. Tom 2. Odważ się kochać” 
Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska

„Czarownice z Manningtree” Beth Underdown

Wystarczy plotka, pechowy 
zbieg okoliczności, złe spojrze-
nie lub śmierć dziecka. Cokol-
wiek się stanie, wina spada na 
kobiety. A on, Ma�hew Hop-
kins znany  tropiciel czarownic 
wszędzie widzi  ich spiskujące 
spojrzenia. Wciągająca lektura 
oparta na wydarzeniach histo-
rycznych. Obsesja i obłęd pro-
wadzący do ludzkich dramatów. 
„Mój brat Ma�hew zabił sto 
sześć kobiet” czytamy w dzien-
niku Alice. Narracja prowadzo-
na przez siostrę łowcy to duża 
zaleta. Szczegółowo opisuje jego 
poczynania i narastającą obse-
sję. Nie można nie uwierzyć w tę 
historię i w jej daleko idące kon-

sekwencje. To powieść, w której 
znajdziemy mniej dialogów, lecz 
możemy liczyć na rekompensa-
tę. Język wystylizowano na taki, 
którym posługiwano się prze-
szło 300 lat temu. Debiut Beth 
Underdown to historia nietu-
zinkowa, niepokojąca, skalana 
negatywnymi emocjami. Po-
wrót do bolesnej przeszłości 
Anglii, a z drugiej strony do na-
rzucanych kobietom ról matek 
i żon, bez prawa do własnego 
zdania. Z tego punktu widzenia 
można ją porównać do „Opo-
wieści podręcznej” Margaret 
Atwood. Fascynująca, pełna na-
pięcia i dramatu kobiet. Gorąco 
polecam.                  Mariola K.

 

Życie boleśnie doświadczyło 
Zuzannę. Sama wychowywała 
swojego syna, Wojtka. Pracowa-
ła u człowieka, który nie potra�ł 
docenić ogromu jej wiedzy, 
a także  zaangażowania w pro-
jektowanie i pielęgnowanie 
ogrodów. W domu zmagała się 
z przyziemnymi, codziennymi 
problemami. Wszystko zmieni-
ło się, kiedy w Starej Leśnej po-
jawił się Adam Przygodzki, 
mężczyzna, w którym Zuzanna 
zakochała się bez pamięci w cza-
sach studenckich. Zaprojekto-
wała mu piękny ogród, a wszyst-

kie rośliny zostały nasadzone 
w taki sposób, że utworzyły se-
kretną wiadomość. To, czego 
nie potra�ła wyznać słowami, 
przekazała ukochanemu w wik-
toriańskim języku roślin. Czy 
Adam odpowiednio to odczy-
tał? Jak potoczą się losy naszych 
bohaterów? Czy przyjaciółki 
Zuzanny wreszcie będą szczęśli-
we? Jak społeczność Starej Le-
śnej zareaguje na tajemniczą 
śmierć Jana Marii Sochackiego? 
Polecam tę ciepłą, obyczajową 
historię Zuzanny i jej bliskich.

Marzena
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Angielskiego producenta �lmu 
„303. Bitwa o Anglię” należy po-
chwalić za oddanie hołdu pol-
skim pilotom, którzy w 1940 

roku ocalili Wyspę przed niemiecką 
inwazją. Lepiej później niż wcale. Fa-
buła biegnie od przedstawienia Pola-
ków jako nieokrzesanych dzikusów 
zawadzających angielskim gospoda-
rzom, poprzez najskuteczniejszych 
i glory�kowanych przez Anglików pi-
lotów dywizjonu myśliwców, po ich 
zdradę przez brytyjskie dowództwo, 
gdy zostali przymuszeni do opusz-
czenia Anglii w 1947 roku. A w wąt-
kach pobocznych trochę zazdrości 
w relacjach damsko-męskich. 

”303.Bitwa o Anglię”  jest pierw-
szym �lmem o bohaterskim udziale 
polskich pilotów w powietrznej bitwie 
o Anglię. 31 sierpnia wchodzi do kin 
drugi �lm na ten temat – polsko-bry-
tyjski Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa Denisa Delicia na podstawie 
słynnej powieści Arkadego Fiedlera. 
Przesyt raczej nam nie grozi, gdyż 
przemilczana przez lata na Zachodzie 
historia pilotów z myśliwskiego dywi-
zjonu im. Tadeusza Kościuszki, którzy 
walczyli we �otylli �F-u pod ko-
mendą szkoleniowca Kanadyjczyka 
Johna Kenta (przez Polaków nazywa-
nego Kentowskim) i dowódcy Witol-
da Urbanowicza zasługują na niejeden 
�lm i niejedną książkę.

Reżyser wiernie pokazuje pa-
triotyzm i zapał do walki Polaków, 
wysuwając na pierwszy plan postać 
Jana Zumbacha. On jest zwornikiem 
grupy i pośrednikiem między naszy-
mi a angielskim dowództwem. On 
też nawiązuje romans z Angielką 
z brytyjskiego dowództwa �F. Na-
szych bohaterów poznajemy, jak 
bezczynnie czekają na rozkazy, po-
pijają alkohol, potem przechodzą 
szkolenie, co ich jeszcze bardziej de-
nerwuje, bo latać przecież potra�ą, 
jak są z góry traktowani przez angiel-
skich kolegów, jak zaczynają się do-
gadywać ze swoim kanadyjskim 
szkoleniowcem, jak wreszcie uczest-
niczą w morderczych pojedynkach 
z Niemcami często bez odpoczynku, 
będąc na chemicznych wspomaga-
czach. Jak nieumiejętnie zostali uho-

norowani przez Brytyjczyków, a po 
zakończeniu II wojny światowej wy-
proszeni z ich kraju.

Widać angielską szkołę opowia-
dania: wątki ładnie się zazębiają, 
poboczne pracują na główny, w fa-
bule panuje porządek i logika. Po-
staci otrzymują indywidualne rysy, 
łączy ich przyjaźń, która wzmacnia 
wódka i chęć zemsty za to, co Niem-
cy wyprawiają w okupowanej Pol-
sce. Główna kobieca postać w obli-
czu zagrożenia wojennego nie za-
mierza być świętą, co przejawia się 
w śmiałym przełamywaniu lodów 
z Polakami. Bardzo dobrym rozwią-
zaniem okazało się zaangażowanie 
aktorów z różnych krajów – oprócz 
Dorocińskiego mało znanych pol-
skich twarzy oraz Czecha Krystofa 
Hadeka (jako czeskiego pilota Jose-
fa Frantiska) i Walijczyka Iwana 
Rheona jako Zumbacha czy wresz-
cie syna Mela Gibsona Milo jako 
Johna Kenta. Z uwagi na skromny 
budżet trudno porównywać 303  
z Dunkierką Christophera Nolana, 
której część zdjęć lotniczych po-
wstawała w powietrzu, ale i te zreali-
zowane przez polskiego operatora 
Piotra Śliskowskiego jakoś nie rażą 
sztucznością. Śliskowskiemu udało 
się pokazać z bliska walczących pilo-
tów, jak trzęsą się ich maszyny 
(zamontował na dwóch treningo-
wych samolotach kamery OSMO, 
a potem wysłał je w powietrze). Nie-
co starodawnego oświetlenia wlał 
w obraz pracujący przy �lmach Stan-
leya Kubricka angielski oświetlenio-
wiec Lou Bogue.

Film nie jest specjalnie oszała-
miający, ale na pewno należy doce-
nić twórców za pietyzm w oddaniu  
historycznych szczegółów. Zaś za-
warty w nim ideologiczny czynnik 
w obecnej trudnej politycznej sytu-
acji w Wielkiej Brytanii (brexit, licz-
na polska imigracja i napływ nowych 
kolorowych uchodźców) może ode-
grać pozytywną rolę. Otóż polski 
dywizjon może posłużyć za prototy-
powy przykład tego, że etniczna 
różnorodność wzbogaca grupę do-
minującą.

piotrsamolewicz.pl

Anglicy docenili wreszcie 
Dywizjon 303

303. Bitwa o Anglię (Hurricane: Squadron 303), 
Wlk. Brytania, Polska 2018, dramat wojenny 
(105 min), reż.: David Blair, w rolach głównych: 
Iwan Rheon, Milo Gibson i Stefanie Martini. 
W kinach od 17 sierpnia 2018 r.

W Sanoku powstaje mural poświę-
cony Ludwikowi Krempie, jedne-
mu z bohaterskich polskich lotni-
ków z czasów II wojny światowej. 
Autorami dzieła są Arkadiusz An-
drejkow i Marek Szatkowski. 

Ludwik Krempa był z urodzenia 
sanoczaninem. Na świat przyszedł 
w 1916 roku. Ukończył w na-
szym mieście szkołę powszechną, 
a następnie Państwową Szkołę Prze-
mysłową im. Stanisława Staszica 
w Krakowie. Maturę zdał w 1936 
roku. Po maturze zafascynował się 
lotnictwem. Tra�ł na kurs szybow-
cowy w Bezmiechowej, podczas 
którego zdobył kategorię „A” pilota 
szybowcowego. 

Rok później został powołany 
do wojska. Służbę wojskową podjął 
w 1937 roku w Szkole Podchorążych 
Łączności w Zegrzu, skąd został 
przekierowany do Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. 
Jako rezerwista otrzymał przydział 
do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie.

Wybuch II wojny światowej 
zastał go w 66 Eskadrze Obserwa-
cyjnej. Później służył w 2 Pułku 
Lotniczym jako pilot łącznikowy. 
Wiosną 1940 r. wraz z grupą ucieki-
nierów przez zieloną granicę opuścił 
okupowaną Polskę. Przez Węgry, 
Jugosławię, Grecję i Turcję dotarł aż 
do Izraela. 

Ci bohaterscy mężczyźni
Na obczyźnie zaczął służbę od Samo-
dzielnej Brygady Strzelców Karpac-
kich, a później tra�ł do formowanych 
w Anglii Polskich Sił Powietrznych. 
Pod koniec 1940 r. znalazł się 
w polskiej bazie w Blackpool. 
Podczas jednego z nocnych lotów 
treningowych Krempa wykazał się 
wielkim kunsztem. W samolocie 
awarii uległa hydraulika, jednak pilot 
potra�ł wyjść cało z opresji. Mimo że 
z powodu gęstej mgły aż trzykrotnie 
podchodził do lądowania, co osta-
tecznie zakończyło się urwaniem 
podwozia, to jednak załoga wyszła 
z tego zdarzenia bez szwanku. 
W 1942 r. otrzymał stopień o�cerski. 
W październiku tego roku przydzie-
lono go do 304 Dywizjonu Bom-

Walczył z U-Bootami
 W Sanoku powstaje mural upamiętniający pilota

bowego. Wykonywał loty bojowe 
na maszynach Vickers Wellington. 
To właśnie jedną z akcji upamiętnia 
mural tworzony przez Andrejkowa 
i Szatkowskiego.

Były to niezwykle niebezpieczne 
patrole nad morzem. Lotnicy mieli 
za zadanie wykryć i zniszczyć wrogie 
okręty, w tym niemieckie okręty pod-
wodne. Krempa uczestniczył w wielu 
operacjach militarnych, m.in. w bom-
bardowaniu portu w Bordeaux. Latał 
także nad Oceanem Atlantyckim 
i Zatoką Biskajską. 

Odbył łącznie 50 lotów. Od 1944 
roku szkolił pilotów jako instruktor 
na samolotach Oxford.

Powrót do Ojczyzny
Końcem wojny powrócił do Dy-
wizjonu 304. W 1946 roku został 
przeniesiony do 301 Dywizjonu 
Transportowego, w którym służył 
do rozformowania tej jednostki 
w grudniu 1946. Opuścił armię 
w 1949 roku.

W cywilu rozpoczął pracę jako 
kreślarz i projektant m.in. przy 
produkcji silników do autobusów 
oraz projektant pomp głębinowych 
i systemów zasilania awaryjnego. 
O Ojczyźnie nie zapomniał – często 
przyjeżdżał do Polski, a w 1988 roku 
wrócił tu na stałe, zamieszkując 
w Krakowie. Brał udział w wielu 
uroczystościach kombatanckich 
i patriotycznych. Stał się bohaterem 
�lmu pt. „Wspomnień czar” (2013 
r.) autorstwa Edwarda Wyroby.

Za zasługi odznaczony został 
Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Polową Odznaką Pilota i Medalem 

Lotniczym. We wniosku o najcen-
niejsze odznaczenie mjr Jerzy Kranc 
napisał: „Na każdym kroku odzna-
czał się nadzwyczajną zaciętością 
i dążnością do wykonywania zadań 
nawet za najwyższą cenę. Zasługuje 
w zupełności na odznaczenie Krzy-
żem Virtuti Militari”. 

Prezydent RP Andrzej Duda 
nadał Ludwikowi Krempie w 2016 
roku stopień generała brygady. 
Sanoczanin zmarł w zeszłym roku 
w wieku 101 lat. Jest pochowany 
w naszym mieście, co uczyniono na 
jego wyraźne życzenie.

Do wiedzy poprzez mural
Mural poświęcony lotnikowi po-
wstaje przy ul. Heweliusza na ścianie 
bloku socjalnego.

– To świetna lokalizacja – pod-
kreśla Arkadiusz Andrejkow. – Mu-
ral będzie bardzo dobrze widoczny 
z drogi.  

Przybliżone wymiary malowidła 
szacowane są na około 5,5 m na 
10 m. Po jego lewej stronie uwiecz-
niony zostanie Ludwik Krempa, 
namalowany na podstawie archiwal-
nego zdjęcia, a po prawej samolot 
Wellington w dynamicznym ujęciu 
podczas ataku na U-Boota. Marek 
Szatkowski bierze na siebie ciężar 
namalowania sceny batalistycznej, 
natomiast Andrejkow stworzy 
portret. Mural będzie zawierał daty 
urodzin i śmierci bohatera. 

Dla samego artysty zlecenie 
stało się okazją do poznania postaci 
Ludwika Krempy, o którym sam 
usłyszał dopiero dwa lata temu. 
Uważa, że ta nowoczesna forma upa-
miętnienia zachęci młode pokolenie 
do zgłębienia wiedzy o pilocie. 

Kolejny sanocki akcent
Przy tej okazji warto też zaznaczyć, 
że wyświetlany w naszych kinach 
obraz o polskich lotnikach, walczą-
cych w Wielkiej Brytanii, którego 
recenzję przedstawiamy obok, za-
wiera kolejny sanocki akcent. Staty-
stował w tym �lmie Rafał Rygliszyn, 
sanoczanin, od kilku lat mieszkający 
w Londynie, który wcielił się w rolę 
rannego, polskiego pilota.

             Dorota Mękarska
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Na zdjęciu widzimy jedną z koncepcji murale
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 Tak właśnie stało się w nocy z 25 na 26 maja br. w rodzinie 
Anny i Pawła Strzeleckich – rozległy wylew krwi do mózgu 
spowodował u Pawła prawostronny paraliż i afazję. Dwie 
doby walki o życie, kiepskie rokowania, szok, strach i nie-
dowierzanie. Czy to się dzieje naprawdę? Jak to możliwe? 
Przecież o tym tylko słyszymy, czytamy, to zawsze dotyczy 
kogoś… 

– Paweł przed udarem nig-
dy nie był typem „kanapowca” 
– wspomina. – Oprócz pracy 
zawodowej zajmował się foto-
gra�ą, był zapalonym podróż-
nikiem, remontował dom, był 
zaangażowany w prace Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Sanoku, gdzie wykładał in-
formatykę, a także opiekował 
się rodzicami, którzy dobie-
gają dziewięćdziesiątki. Udar 
przekreślił wszystkie jego pla-
ny. A przecież on ma dopiero 
51 lat… 

Po tym, jak w sanockim 
szpitalu Pawłowi uratowano 
życie, a w leskim spionizo-
wano, najważniejsza stała 
się intensywna rehabilitacja 
pod okiem specjalistów oraz 

wracają na stałe, przerwy 
w ćwiczeniach powodują co-
fanie się postępów. 

Dlatego jeden turnus to za 
mało… Paweł wciąż nie może 
funkcjonować samodzielnie. 
Wymaga pomocy przy co-
dziennych czynnościach. Ania 
jest z nim 24 godziny na dobę. 
Na początku tylko ona go ro-
zumiała. Teraz pomaga mu 
w powrocie do dawnego ży-
cia: ćwiczenia pamięci, wy-
woływanie skojarzeń, układa-
nie puzzli, próby gry w karty, 
rysowanie, ćwiczenie mówie-
nia, czytania, pisania, nauka 
samoobsługi i wiele innych 
działań z pozoru wyglądają-
cych jak zabawy z dzieckiem 
to jej codzienność.

Przez wiele tygodni nie 
mogła zdecydować się, by pro-
sić o pomoc osoby spoza krę-
gu przyjaciół i rodziny – jak 
jest to trudne, wiedzą chyba 
tylko ci, którzy byli do tego 
zmuszeni. Ale to także jedyna 
szansa na kontynuację rehabi-
litacji Pawła. 

Fundacja Czas Nadziei 
otworzyła subkonto, z którego 
każda wpłata w stu procentach 
przekazana będzie na jego re-
habilitację �zjoterapeutyczną 
i neurologopedyczną. Chcemy 
wspomóc go w walce o powrót 
do zdrowia. Rokowania są do-
bre, jednak pod warunkiem 
utrzymania rehabilitacji przez 
dłuższy czas. Dlatego prosimy 
o wpłaty. Oni walczą każdego 
dnia i potrzebują wsparcia, 
my możemy im pomóc. 

Joanna Rojkowska
Fundacja Czas Nadziei

Zbiórka do puszek podczas
Wielkiego Finału Sanockiej Ligi Szosowej
– 2 września (niedziela) w Pobiednie
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godzin, walczy z powracają-
cym albo jakimś całkiem no-
wym bólem, rozprostowuje 
spastyczną dłoń, przeczulo-
ną skórę masuje sobie piłką 
z kolcami… 

Ania to moja wieloletnia 
koleżanka z pracy, ciepła, peł-
na dobrej energii dziewczy-
na, autorka książek dla dzieci 
i młodzieży. Od pierwszych 
dni istnienia Fundacji Czas Na-
dziei była jej dobrym duchem 

ciągła praca z logopedą. Tu 
do akcji wkroczyła rodzina 
i przyjaciele małżeństwa – ra-
zem uzbierali kwotę wystar-
czającą na pokrycie kosztów 
turnusu w prywatnym ośrod-
ku rehabilitacyjnym. Rehabi-
litacja jest bolesna i szalenie 
męcząca dla pacjenta, ale po 
kilku tygodniach widać było 
już jej pierwsze efekty. Paweł 
samodzielnie stoi, próbuje 
chodzić, podnosi prawą rękę, 
powoli odzyskuje czucie 
w prawej części ciała. Zaczy-
na też mówić – każdego dnia 
pojawiają się kolejne słowa. 
Jednak umiejętności te nie 

Wystarczy chwila, aby życie 
wywróciło się do góry nogami

Zbiórka Fundacji Czas Nadziei na rzecz Pawła Strzeleckiego

Fundacja Czas Nadziei otworzyła subkonto na wpłaty dla Pawła

– Różne są udary i być może 
dlatego mój obraz tej choro-
by był czymś całkiem innym 
niż to, czego teraz doświad-
czam – mówi Ania Strzelec-
ka. – To katastrofa na tylu 
poziomach… Nie wiesz, co 
należałoby rehabilitować naj-
pierw – rękę, nogę, mowę? 
A może psychikę? Jakimi me-
todami? Przecież nie znasz się 
na �zjoterapii, neurologope-
dii czy neuropsychologii, nie 
wiesz, co w tej chorobie jest 
OK, a czego trzeba się bać. 
Więc przyswajasz te nowe 
wiadomości i to gorączkowo, 
bo wkoło wszyscy mówią, 
że pierwsze pół roku ma de-
cydujące znaczenie… Ale 
przede wszystkim dlatego, 
że przecież nagle najbliższa
– i świadoma tego, co się dzie-
je – osoba zostaje uwięziona 
w ciele, które odmawia po-
słuszeństwa. Jej walka łamie 
ci serce codziennie i wciąż od 
nowa. Bo co z tego, że chce 
ci coś przekazać, skoro nie 
jest w stanie tego wyartyku-
łować? Do tego słyszy siebie 
– wie, co chce powiedzieć i co 
z tego wychodzi. Na początku 
miałam wrażenie, że zajęcia 
z logopedą skończą się de-
presją. Ale Paweł jest uparty, 
przemógł się, mówi tak, jak 
jest w stanie. To twardziel, 
codziennie ćwiczy po kilka 

i wspierała działania. Zajęła się 
oprawą gra�czną i przygotowa-
niem do druku książki Rafała 
Jasińskiego „Czas nadziei”, pro-
jektowała materiały promocyj-
ne i inne. Nigdy nie odmówiła 
pomocy i nigdy nie oczeki-
wała zapłaty. Skromna, cicha, 
nie zgadzała się na publiczne 
podziękowania czy inne for-
my „rozgłosu” wokół swojej 
osoby. Tym trudniej było jej 
samej prosić o pomoc… Tego 
feralnego dnia stanęła przed 
chyba największym jak dotąd 
wyzwaniem w swoim życiu 
– rozpoczęła się walka o życie 
i sprawność Pawła. 

Dzieci z Sanoka pojadą na 
„Wakacje z Muszkieterami”
Dzięki III edycji akcji charytatywnej ,,Wakacje z Muszkie-
terami” troje dzieci z Sanoka wyjechało 26 sierpnia na bez-
płatne kolonie do Puszczy Kampinoskiej. Letni wypoczy-
nek jest �nansowany przez właścicieli sklepów Intermarché 
i Bricomarché, zaangażowanych w charytatywną działalność 
pomysłodawcy wyjazdów – Fundacji Muszkieterów. Łącznie 
w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski, w wieku 8-14 
lat. Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalist-
ka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął 
Rzecznik Praw Dziecka. 

Dzięki Fundacji Muszkie-
terów troje dzieci z Sanoka 
rozpocznie 26 sierpnia 
wypełnione  licznymi aktyw-
nościami wakacje w Puszczy 
Kampinoskiej. Atrakcyjny 
program zapewnia pod-
opiecznym Fundacji rozwój 
umiejętności naukowych, 
artystycznych i sportowych. 
Mali Muszkieterowie od-
wiedzą również Warszawę, 
dla niektórych z nich będzie 
to pierwsza wizyta w stolicy 
Polski. Na trasie zwiedzania 
znajdują się m.in. Pałac Kul-
tury i Nauki, Centrum Nauki 
Kopernik i PGE Narodowy. 

− Każde dziecko zasługuje 
na niezapomniane wspomnie-
nia z wakacji oraz odpoczynek 
po roku szkolnym. Jest to 
niezwykle ważne dla rozwoju 
dziecięcej ciekawości i kre-
atywności. Wizyta w Warsza-
wie oraz Puszczy Kampinoskiej 
to dla podopiecznych Fundacji 

niepowtarzalna okazja zawar-
cia nowych przyjaźni czy 
też odkrycia swoich pasji 
– mówi Sylwia Gruchała, 
ambasadorka „Wakacji z Musz-
kieterami”. 

Przez trzy lata, dzięki wła-
ścicielom sklepów Intermarchè 
i Bricomarchè oraz Fundacji 
Muszkieterów, już blisko 3 000 
potrzebujących dzieci wyje-
chało na wymarzone wakacje. 
Tegoroczna edycja projektu 
obejmie około 750 podopiecz-
nych Fundacji Muszkieterów 
w całej Polsce. Kolonie po-
trwają aż do początku wrze-
śnia. W sumie zaplanowano 
8 turnusów. Fundacja Musz-
kieterów podjęła współpracę 
z fundacjami, stowarzyszenia-
mi, domami dziecka, szkołami 
oraz lokalnymi instytucjami 
miejskimi, aby zapewnić 
uczniom wypoczynek po roku 
pełnym szkolnych wyzwań. 

mn
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Pasterstwo jest jednym z najstarszych zajęć, 
którym zajmował się człowiek niemal od za-
rania dziejów. Wszystkie święte księgi róż-
nych religii mówią o pasterzach, a do szere-
gu ich prac odnoszą się w przypowieściach. 

Bywało, że pasterstwo było jedynym lub głów-
nym źródłem utrzymania całych rodów i ple-
mion, a z czasem wraz z osiedlaniem się społecz-
ności i przechodzeniem na rolnictwo, nieroze-
rwalnie związane z ziemią pasterstwo zaczęło 
pełnić funkcję towarzyszącą i uzupełniającą. Nie-
mniej jednak do dziś funkcjonują ludy, dla któ-
rych pasterstwo jest głównym zajęciem, pozwa-
lającym na przetrwanie, zwłaszcza na mało uro-
dzajnych ziemiach, szczególnie na azjatyckich 
stepach. Także w terenach górskich nie było zbyt 
dobrych warunków dla rozwoju rolnictwa, nato-
miast były dobre dla pasterzy. 

Specy�ka gospodarki pasterskiej wykształ-
ciła osobliwą profesję oraz swoistą kulturę. 
Dzieje się tak niemal we wszystkich krajach Eu-
ropy, gdyż w większości z nich dominują tereny 
górskie. Podobnie funkcjonuje to również na 
bliskim nam obszarze Karpat. Dawna Polska  
i Ruś (dzisiejsza Ukraina) to tereny w większo-
ści równinne, o stosunkowo dobrych glebach, 
co determinuje szybki rozwój rolnictwa i osia-
dły tryb życia. Tym cenniejszy jest skrawek tych 
gór znajdujący się w naszym kraju. 

Przez stulecia kształtowała się na tym ob-
szarze oryginalna, specy�czna kultura zacho-
wująca archaiczne pierwiastki dawnego pa-
sterskiego życia. Przejawia się ona w prawie 
zwyczajowym, zwyczajach, obrzędach, cha-
rakterystycznej terminologii, �lozo�i i podej-
ściu do religijności. Ludzie przebywający 
większą część roku na górskich pastwiskach, 
nauczyli się szanować naturę i jej prawa, wie-
dząc jak bardzo są od niej zależni. Góry to 
przestrzeń, w której pasterze zdani byli wy-

Pasterze 
na połoninach

połoninach mieli ograniczony dostęp do „darów 
ziemi”, która nie była tu urodzajna. Znaczna część 
diety, a na połoninach główna, bazowała na prze-
tworach mlecznych z owczego lub krowiego 
mleka.

Jedną z podstawowych prac połonińskich 
pasterzy było dojenie stada. Owce dojono w tzw. 
„strunci”, a krowy w koszarze albo w stajni. Nie-
opodal każdego wejścia  do „strunci” siedzieli na 
stołkach dwaj pasterze. Wydojona owca szła do 
wielkiej zagrody, a zaganiacz w tym czasie pędził 
już do strunci  inną.  Po wydojeniu pasterz zano-
sił całe mleko do staji (koliba), przelewał je do 
35-60 litrowego drewnianego naczynia „putyny”. 
Letnia putyna była większa a jesienna mniejsza 
(na Łemkowszczyźnie dochodziły do 100 l i na-
zywano je putery lub pustyny). Czaban cedził 
mleko przez trzy cedzaki: wierzchnie (splecione 
z grubej wełny) środkowe – z rzadkiego płótna,  
i dolne – z płótna gęstego. Na górny cedzak kładł 
gałązkę jedliny, żeby mleko podczas przelewania 
się nie rozbryzgiwało. Na połoninach z owczego 
mleka wyrabiało się takie podstawowe produkty 
jak: grudkowy ser bundz (budz, hrudka) z niego 
robiono bryndzę i wurdę (urda, hurda). Jest to 
ser, który otrzymuje się po odważeniu „newarki” 
– serwatki, która pozostaje po wybraniu bundzu. 
Mleko podgrzewano do temperatury tyle co 
udojonego i dodawano do niego kilka stołowych 
łyżek klagu – (hlegu, klaku), przygotowanego  
z wysuszonego żołądka młodego cielaka, jagnię-
cia albo koźlęcia. Za najcenniejszy uważano klag 
z żołądka koźlęcia. Podpuszczkę przechowywa-
no w specjalnie przygotowanym drewnianym 
naczyniu, którą na rachowszczyźnie nazywano 
„klegowec” – „klegowac”, na bukowińskiej hu-
culszczyźnie „hlegiwka”. Na niektórych połoni-
nach kosowszczyzny w latach trzydziestych mle-
ko owcze zaprawiano specjalnym proszkiem  
– pepsyną, którą przywożono z Holandii i sprze-
dawano na miejscowym rynku. Mleko mieszano 

Przez lata ludzie, żyjący w ciężkich, górskich warunkach, 
zżywali się ze sobą, tworząc nową społeczność o odmiennych 
od mieszkańców nizin zwyczajach, mowie i mentalności.

łącznie na siebie nawzajem oraz na łaskawość 
sił wyższych. Stąd być może góralska religij-
ność a i czasem przesądność. 

Ten fenomen kulturowy ewoluował przez 
wiele lat. Na słowiańską przestrzeń kulturową 
przelewał się żywioł romański, pochodzący 
głównie z terenów obecnej Rumunii. Pomię-
dzy XIV a XVII wiekiem migracja wołoska, 
przemieszczając się głównym łukiem Karpat, 
dotarła aż po zachodni kres tych gór, sięgając 
po Królestwo Czeskie. Żywioł wołoski przy-
niósł w te strony świeży oddech z wysokich 
połonin. Dołożył do miejscowej tradycji swo-
je pasterskie tradycje i umiejętności. 

Na przestrzeni wieków społeczność woło-
ska ulegała stopniowej asymilacji, wtapiając 
się w słowiańskie morze. Na terenach polskich 
ulegała polonizacji, na słowackich słowakiza-
cji, zaś na zachodnim krańcu czechizacji. Naj-
szybciej zapewne następowała asymilacja  
w środowisku ruskim, gdzie dodatkowym 
czynnikiem łączącym była wspólna, prawo-
sławna a następnie greckokatolicka wiara. 

Przez lata ludzie, żyjący w ciężkich, górskich 
warunkach, zżywali się ze sobą, tworząc nową 
społeczność o odmiennych od mieszkańców ni-
zin zwyczajach, mowie i mentalności. Ludność 
mieszkająca w górach, a zwłaszcza pasterze na 

z klagiem i nakrywano. Po 15-20 minutach zsia-
dało się, następnie „kołotewką” bito ser. Zbity ser 
baca wybierał rękami, kładł w wełniany albo po-
krzywowy cedzak i wieszał na kołku, żeby ser-
watka z niego ściekła. Sery wyrabiano różnych 
rodzajów. Na rachowszyźnie np. rozróżniano ta-
kie sery, jak: „kypriak” – najlepszy z wielkimi po-
rami, „mylak” lub „mylowatyj” gorszego gatun-
ku, bez por, podobny do mydła, „wistar” – do-
brze dojrzały, „soniczlywec” – niższego gatunku, 
który dojrzał i wysechł na słońcu. Po pierwszym 
zbieraniu sera zostawała serwatka „newarka” 
(dzer, dzera). Przelewano ją do miedzianego lub 
żelaznego kotła i warzono, od czasu do czasu 
mieszając, aby się nie przypaliła. Gdy na po-
wierzchni pojawiały się bąbelki, do kotła wlewa-
no słodkie mleko i kontynuowano podgrzewa-
nie, mieszając, do temperatury 70-80 stopni. 
Następnie odstawiano z ognia i mniej więcej za 
25 minut ponownie warzono, aby otrzymać gę-
stą wurdę (urda, hurda). Potem wurdę zbierano 
wielką drewnianą łyżką z dziurami i przecedzano 
przez sito. Za najlepszą uważano wurdę uwarzo-
ną w miedzianym kotle.

Podstawową, tradycyjną gałęzią połoniń-
skiego gospodarstwa był wyrób bryndzy. Tech-
nologia jej produkcji była bardzo prosta i nie 
wymagała skomplikowanego sprzętu. Cały pro-



1331 sierpnia 2018 r. LUDZIE I OBYCZAJE

ces wyrobu bryndzy nazywano „bryndzyć 
bryndzę” lub „bić bryndzę”. Na połoninach 
bryndzę wyrabiano bezpośrednio w stajach. 
Dobrze przykwaszony bundz krajano lub rozła-
mywano rękami na kawałki, rzucano w putynę  
i solono. Czworobocznym kołkiem z zacięcia-
mi na końcu rozdzielano bundz, rozdrabniając 
go na drobne cząsteczki. Rozdrobniony bundz 
rozcierano o ścianki naczynia i podczas długo-
trwałego rozcierania zbijano w jedną masę. Na-
stępnie bryndzę kręcono w odwrotnym kierun-
ku, dodając do niej posolone kawałki wurdy. 
Dokładnie je rozcierano, mieszając z całą masą  
i składano w berbenyciu (bryndziankę) albo do 
beczek, lub drewnianych dzieżek (gelety), któ-
re zamykano drewnianym denkiem. W niektó-
rych wsiach huculskich jeszcze w latach sie-
demdziesiątych XIX w. bryndzę składano  
w wyczyszczone, kozie mieszki (burdyhy)  

Po przygotowaniu wurdy pozostawała 
żentyca – słodka, którą pasterze pili sami i da-
wali zwierzętom oraz kwaśna, którą wykorzy-
stywano jako środek leczniczy.

Na połoninach przerabiano również mle-
ko krowie. Ze śmietany robiono masło na kil-
ka sposobów: berbenycię ze śmietaną wiesza-
no na sznurach poziomo, na drzewach albo 
na belkach staji i szybko podrzucali, póki ze 
śmietany nie otrzymywano masła. Korzysta-
no z maselnic (maslienka, kołotiwka, kołoty-
cia) i „kołotali” lub po prostu zbijano masło, 
trzęsąc naczynie w rękach. Maślankę, która 
pozostawała, wykorzystywano jako napój lub 
spożywano z ziemniakami.

Najwięcej owiec wypasano w najwyższych 
częściach Karpat, na suchych, rozległych poło-
ninach. Ich ilość zmniejszała się ku Łemkoszw-
czyźnie, gdzie góry stawały się niskie, naturalne 

gdzie dobrze się przechowywała przez długi 
czas. Metoda ta zachowała się jeszcze w niektó-
rych regionach Rumunii. Sposób przygotowy-
wania bryndzy na wszystkich połoninach był 
jednakowy. Odróżniał się jedynie proporcjami 
bundzu i wurdy. Na Bojkowszczyźnie na przy-
gotowywanie bryndzy mówiono, że: „były 
brynzu” albo „czyniły brynzu”. Bojkowie na 
wierzch przechowywanej bryndzy kładli listki 
pokrzywy lub chrzanu a na zakarpackiej Boj-
kowszczyźnie orzecha. We wsi Jasień z wierz-
chu zalewano bryndzę masłem. Taki ser nazy-
wano „jidkyj” albo „hurkyj”. Bryndze robiono 
również z krowiego mleka. Nie była ona taka 
tłusta jak owcza, więc na galicyjskiej Bojkowsz-
czyźnie nazywano ją „chuda bryndza”.

Jesienią, gdy owce dawały mniej mleka, 
dojono je tylko dwa razy na dzień i zakwasza-
no razem poranne i wieczorne mleko (zhania-
ne mołoko). 

Oprócz bryndzy pasterze przygotowywali 
z grudkowego sera także parzone sery: obrzę-
dowe ciastka i rozmaite „pysani �rmaky”, któ-
re przedstawiały: konie, krowy, owce, jagnięta, 
jelenie, zające i inne zwierzęta. Rozgotowany 
w żentycy ser kładziono w drewniane albo bla-
szane formy, które przedstawiały �gurki róż-
nych zwierząt. Zastygły, parzony ser nabierał 
odpowiedniego kształtu. Jeśli nie było formy, 
to rozpłaszczano płat takiego sera i rysowano 
na nim nożem albo zastruganym patyczkiem 
krzyże. Ciastka „�rmaky” wykonywano z du-
żym kunsztem. Inną metodą było wyplatanie 
serowych warkoczyków lub �gurek zwierząt
zwłaszcza koni (syrowy  konyki).

Ze świeżego mleka krowiego, na połoni-
nach, a także w warunkach domowych przy-
gotowywano gęste, zsiadłe mleko – „huslian-
ku”. Rozróżniano surową husliankę powstałą  
z surowego mleka i gotowaną z kipiącego mle-
ka. Świeże mleko doprowadzano do kipienia, 
ochładzano i wlewano do niewielkiej berbe-
nyci, w której do tego była huslianka albo kwa-
śna śmietana. Berbenycię zakrywano ręczni-
kiem, z wierzchu pokrywką, a w dni chłodne 
obwijano kożuchem. Po 10-12 godzinach mle-
ko gęstniało. Według drugiego sposobu, prze-
gotowane mleko wlewano do czystego naczy-
nia i dodawano do niego kilka łyżek huslianki 
lub kwaśnej śmietany. 

połoniny zanikały, a w ich miejsce pojawiały się 
niewielkie łąki wypasowe. Tereny były bardzo 
wilgotne, co powodowało, że wiele owiec cho-
rowało na motylicę. Wspominał o tym wybitny, 
polski etnograf prof. Roman Rainfuss w pracy 
„Moi przyjaciele Łemkowie”, przytaczając roz-
mowę z łemkowskim bacą. Mówiły o tym także 
ludowe utwory. Przyśpiewka ze wsi Ostrunia 
zawierała taką oto radę:

„Wiwczariu, wiwczariu,
ne paś na moczariu,
bo moczar kyrwawawa,
oweczkam ne zdrawa.”
Na zachodniej Bojkowszczyźnie, zwłaszcza 

na pograniczu bojkowsko-łemkowskim, domi-
nowała na przełomie XIX i XX w. hodowla krów, 
wołów i byków. Jeśli chodzi o krowy  
i owce, to w rejonie zachodniego Zakarpacia do-
minowały krowy tzw. pincgawskiej (czerwono-
-bura, czerwono-czarna) rasy, która cechowała 
się dobrym wyglądem zewnętrznym i dobrze 
znosiła wypas w górach. Na północnej stronie 
Karpat dominowały węgierskie krowy stepowe 
tzw. sejki. W następstwie prowadzonych od dzie-
więtnastego stulecia prac, mieszania krów miej-
scowych z alpejskimi, wychodowana została rasa 
mięsno-mleczna, bura tzw. karpacka. 

Podstawowym rodzajem owiec pasionych 
na tych terenach była miejscowa rasa tzw. wo-
łoszka, wołoska owca lub cakla. Na Zakarpaciu 
nazywano ją raćka lub serbska owca.

Bogate tradycje pasterskie i serowarskie  
w Karpatach godne są kontynuowania i czerpa-
nia z wielowiekowej kultury górskiej tej wspania-
łej krainy. Szczególnie odnosi się to do polskiej 
ich części, a głównie Bieszczadów i Beskidu Ni-
skiego, gdzie dziś powoli odradza się przerwana 
tradycja, tworzona przez całe pokolenia różnych 
społeczności. Dla nich największą wartością było 
harmonijne współistnienie z tymi górami i ko-
rzystanie z dobrodziejstw, które oferowała tutej-
sza surowa acz piękna natura.

Niechaj zatem w te strony powracają barw-
ne stada owiec i bydła, a na straganach pojawia-
ją się autentyczne, tradycyjne miejscowe sery, 
ku zadowoleniu miejscowej społeczności oraz 
licznie przybywających w Bieszczady turystów. 
Cóż to bowiem za góry bez pasterzy, stad i po-
rządnego, górskiego sera.

Robert Bańkosz 

Niechaj zatem w te strony powracają barwne stada owiec 
i bydła, a na straganach pojawiają się autentyczne, tradycyjne 
miejscowe sery.
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Marszałek, 
ziemianin,
syn zacnego rodu

Włodzimierz Truskolaski (1858-1906)

„Sanockie to w Ojczyźnie żelazna koszula, zwykł był mawiać, z wyprawy pod Wiedeń 
wracając, hetman Sieniawski do króla Jana. W domu żyli, jak w obozie, zawsze gotowi  
do odparcia wroga i nieprzebranej ilości napastników, ciągnących zza gór, przełęcza-
mi sanockimi, do bogatszych okolic polskich. Nie dziwi więc, że na wici królewskie 
„Sanocka Sparta” wybornych mężów, w boju doświadczonych, wytrwałych, mądrych  
i zdolnych do objęcia komendy, gdyż każdego z nich, utarczką kierować, było niemal  
codziennym zadaniem…” pisał w roku 1907 w „Pamiątkach i wspomnieniach z Sanoc-
kiej Ziemi” Jan Trzecieski z Polanki, ziemianin i krośnieński społecznik.

Zacni mężowie tej ziemi nie wygaśli wraz 
upadkiem Rzeczpospolitej szlacheckiej.  
W wieku XIX z ziemi sanockiej, choć stanowi-
ła obszar należący do imperium habsburskie-
go,  w dalszym ciągu wyrastały niepospolite 
osobowości, świadczące o jej charakterze i sil-
nym przywiązaniu do tradycji polskiej. Nowe 
pokolenia, rodzące się już w monarchii austro-
-węgierskiej, wychowaniem i edukacją oraz 
przywiązaniem do tradycji, jak również swoją 
późniejszą działalnością i dążeniami, wskazy-
wały, że prędzej czy później Polska na powrót 
ożyje, a wszyscy tu mieszkający muszą być na 
to gotowi. Pośród całej plejady wybitnych 
osobistości ziemi sanockiej wyrasta nietuzin-
kowa postać Włodzimierza Truskolaskiego  
z Płonnej, ziemianina, działacza społecznego  
i marszałka Rady Powiatu Sanockiego, syna 
zacnego rodu Truskolaskich.   

POCHODZENIE I MŁODOŚĆ 
Włodzimierz Truskolaski urodził się 22 marca 
1858 roku w Żelechowie w powiecie kamio-
neckim, gdzie w niedalekim Strepowie rodzi-
na matki posiadała majątek. Jego rodzicami 
byli Leonard Truskolaski (1825-1888) i Roza-
lia z Siarczyńskich, h. Sas (ur. 1833), córka 
Wojciecha Siarczyńskiego, dziedzica Strepo-
wa,  i Emilii Jaźwińskiej. Leonard Truskolaski, 
dziedzic Płonnej, Szczawnego, Kożusznego  
i Kulasznego należał do licznie rozrodzonego 
w ziemi sanockiej rodu Truskolaskich, pieczę-
tującego się herbem Ślepowron.

Truskolascy wywodzili się z Truskolasów  
z ziemi łomżyńskiej na Podlasiu. Na tereny 
dawnej Rusi przybyli w I połowie XVI wieku, 
osiedlając się na terenie ziemi halickiej za spra-
wą Stefana Truskolaskiego, który nabył  wieś 
Martynów, położoną nad Dniestrem niedaleko 
Halicza, w pow. rohatyńskim. Niedługo w nim 
dziedziczyli, bo już w roku 1607 niejaki Mikołaj 
ze Stanina Staniński, h. Nałęcz, pan dziedziczny 
na Martynowie, erygował tam kościół. Roz-
pierzchli się Truskolascy po ziemi halickiej, ży-
jąc tam z górą 200 lat, kiedy to Stanisław (1720-
-1790) syn Franciszka i Marianny Stadnickiej, 
wszedłszy w roku 1748 w alians małżeński  
z Magdaleną Cieszanowską, h. Jelita, dziedzicz-
ką dóbr ziemskich w Płonnej, przeniósł się do 
ziemi sanockiej. Dziedziczył też po matce kilka 
majętności na tejże ziemi, w tym klucz zagórski 
i Pielnię, gdzie początkowo rezydował. Nieba-
wem oboje małżonkowie, po śmierci rodziców 
Magdaleny, przenieśli się do Płonnej, gdzie 
Truskolascy w latach 1773-1774 wybudowali 
nowy, najokazalszy i najzasobniejszy w całej 
okolicy dwór o konstrukcji węgłowej z kamien-
ną podmurówką. W miejscu tym wcześniej 
znajdował się XVI-wieczny dwór obronny (fol-
wark Tarnawieckich), otoczony niegdyś wyso-
kim wałem, orientowanym na planie prostoką-
ta. Rezydując jeszcze w Pielni, Stanisław Tru-
skolaski nabył kilka majątków w ziemi sanoc-

kiej, w tym: Niebieszczany, Pobiedno, Tarnawę 
i Siemuszową.

 Mądrości i uczoności był niepospolitej, 
jak mawiali niegdyś o nim sąsiedzi, stąd i ka-
rierę zaczął robić równie szybko. Piął się po jej 
szczeblach z wytrwałością, posłując na sejmiki 
ziemskie, na których jako delegat podpisywał 
uchwały. W roku 1765 Laudum elekcyjne zie-
mi sanockiej wybrało go pisarzem. W roku 
1766 zostaje skarbnikiem sanockim, a w latach 
1768-1769 wojskim sanockim, rok później 
miecznikiem sanockim, a w roku 1781 został 
sędzią trybunału ziemskiego sanockiego, po 
zmarłym teściu, Janie Cieszanowskim z Płon-
nej. 

Stanisław Truskolaski, protoplasta sanoc-
kiej linii Truskolaskich, pozostawił liczne po-
tomstwo, w tym sześciu synów i cztery córki,  
z których Konstancja poślubiona została Kono-
packiemu, Justyna poszła za Józefa Ścibor-Ryl-
skiego z Pisarowiec, konfederata barskiego,  
Salomea poślubiona została Choynackiemu,  
a Helena poślubiła Aleksandra Trembińskiego. 
Trzech synów Stanisława: Józef, ksiądz, kano-
nik Kapituły Krakowskiej, Ignacy żonaty z Ma-
rianną Dydyńską oraz Franciszek, osiadłszy  

przegrywał w karty, a gdy jechał do Wiednia, 
to konie kazał podkuwać srebrnymi podkowa-
mi na jeden hacel, by gubiły je na wiedeńskim 
bruku i gawiedź zbierała to, co polski pan uro-
nił... Jak sadzę, była to „podróbka” hetmana 
(winno być kanclerza – R.A.) Ossolińskiego, 
który trzy wieki wcześniej wjeżdżał karocą do 
Rzymu, a jego konie gubiły tam złote podko-
wy.... Skutek takich poczynań Henryka był tyl-
ko jeden, licytacja Jasionowa w 1884 roku, 
który przeszedł na córkę Teo�la Ostaszew-
skiego ze Wzdowa, Marię hr. Augustowa Dzie-
duszycką. 

W roku 1854 Henryk poślubił Celinę He-
lenę Rubczyńską ze Stomnia, córkę Mauryce-
go i Heleny z Walewskich. Z małżeństwa tego 
przyszli na świat w Jasionowie dwaj synowie 
Henryka. Starszy Alfred urodził się 19 kwiet-
nia 1857 roku, a 2 listopada 1870 roku młod-
szy Gustaw. 11 lutego 1893 w Lipniku Alfred 
poślubił Karolinę Giełdanowską (ur. 1865), 
córkę Aleksandra, dziedzica Lipnika koło Biel-
ska-Białej, tam też urodzili się dwaj jego syno-
wie, Marian w roku 1896 i Zdzisław w roku 
1899. Młodszy Gustaw, najpierw o�cer w C.K.
Armii, później od 2 listopada 1918 w wojsku 
polskim. Od 1 sierpnia 1919 roku był dowód-
cą Batalionu Zapasowego 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich, a od 16 kwietnia 1920 roku do 
28 lutego 1922 roku dowodził 2 Pułkiem 
Strzelców Podhalańskich w Sanoku. 1 grudnia 
1924 roku został awansowany na stopień gen. 
brygady. Poślubił węgierkę, baronównę Marię 
von Hospodarž, córkę feldmarszałka Eduarda 
br. von Hospodarža. Gustaw miał z nią dwie 
córki, Ewę i Marię oraz jednego syna, zmarłe-
go we wczesnym dzieciństwie. 

DOROSŁE ŻYCIE PRZYSZŁEGO MARSZAŁKA
Po ukazaniu w zarysie dziejów rodu Truskola-
skich w ziemi sanockiej, przyszedł czas bliżej 
przejrzeć się panom na Płonnej. Antoni, syn 
Stanisława i Magdaleny Cieszanowskiej,  
z małżeństwa z Magdaleną Krajewską, obok 
najstarszych synów, Jana i Franciszka, miał 
jeszcze młodszego syna Stanisława, żonatego 
z Joanną Żurowską, siostrą Faustyny-Henry-
kowej Truskolaskiej z Jasionowa, który prze-
jął bieszczadzkie dobra po bracie Janie, stając 
się panem na Płonnej. Pozostawił dwoje  
potomstwa, córkę Mariannę (ur. 1831) za-
mężną z Emilem Leszczyńskim (1828-1903)  
z Wielopola, dziedzicem Polańczyka i Łobo-
zewa oraz Leonarda (1825-1891), później-
szego dziedzica Płonnej oraz inicjatora bu-
dowy Zakładu Klimatycznego w Kulasznem. 
W roku 1857 w kościele para�alnym w pobli-
skim Bukowsku 32-letni Leonard poślubił 
Rozalię Siarczyńską (ur. 1833), córkę Woj-
ciecha ze Strepowa i Emilii Jaźwińskiej.  
Z tego związku przyszło na świat dwoje dzie-
ci, córka Olga (1875-1896) zamężna ze Sta-
nisławem Fihauserem (1868-1936) i Wło-
dzimierz, przyszły dziedzic Płonnej i marsza-
łek Rady Powiatu w Sanoku.   

Edukacja młodego Włodzimierza rozpo-
częła się w Płonnej, gdzie  w dworze pod okiem 
rodziców i zatrudnionych nauczycieli pobierał 
pierwsze nauki. Następnym etapem edukacji 
było Wyższe Gimnazjum Realne we Lwowie, 
w którym w roku 1876 złożył egzamin matu-
ralny. Po maturze powrócił do Płonnej, odda-
jąc pomocne usługi ojcu w zarządzaniu dobra-
mi. Tym bardziej że na rok przed ukończeniem 
przez Włodzimierza gimnazjum, Leonard  
w nieodległym od Płonnej Kulasznem, które 
otrzymał w spadku po Rudol�nie Ścibor-Ryl-
skiej, zorganizował działalność Zakładu Klima-
tycznego nazywanego też Zakładem Klima-
tyczno-Żętycznym, kurortu, który później, 
prócz tradycyjnego sanatoryjnego leczenia,  
zasłynął nowatorską metodą leczenia – żętycą 
owczą. Kulaszne było wówczas bezleśną okoli-
cą idealnie nadającą się do hodowli owiec  
i krów, z której to hodowli produkty mleczar-
skie wykorzystywane były w usługach leczni-
czych. Pierwszy sezon działalności zakładu, jak 
podają źródła, rozpoczął się 15 maja 1875 roku. 
Z początku lecznica dysponowała kilkoma 
obiektami z 24 umeblowanymi pokojami.  
W zakładzie działała także restauracja. Dla ku-
racjuszów przygotowano trzy hektarowy ogród 
przeznaczony do spacerów. Leonard Truskola-
ski polecił nasadzić na kilku hektarach las 

na, Kulaszne, Kożuszne i Szczawne. W Du-
biecku, w roku 1766 pojął za żonę Magdalenę 
z Krajewskich (+1852), stolnikównę prze-
myską, córkę Andrzeja i Wiktorii z Konopac-
kich. 

W roku 1800 Antoni z braćmi, Adamem, 
Franciszkiem i Onufrym oraz okolicznymi zie-
mianami: hr. Aleksandrem Jaworskim, Ignacym 
Wisłockim, małżonkami Wincentami Kocha-
nowskimi, braćmi Pawłem i Janem Tyszkowski-
mi i Józefem Giebułtowskim współfundowali 
budowę pierwszego w Sanoku i pierwszego 
w powiecie szpitala powszechnego.

   Antoni Truskolaski z małżeństwa z Mag-
daleną pozostawił córkę Katarzynę (ur. 1794) 
poślubioną wcześniej wspomnianemu Fran-
ciszkowi Cyrylowi, synowi Onufrego, właści-
cielowi Markowiec i Tarnawy Dolnej, których 
ślub odbył się w kościele para�alnym w nieda-
lekim Bukowsku w dniu 11 sierpnia 1813 
roku, oraz trzech synów, z których najstarszy 
Jan (1791-1860) otrzymał Płonną (1831),  
będąc jednak, jak podają źródła wielkim bir-
bantem, hulaką, awanturnikiem i karciarzem, 
bawił najczęściej w Warszawie. Zebrawszy 
kompanię podobnych sobie wyjechał do Fran-

w Pielni, za żonę miał Katarzynę Głogowską,  
a później Wisłocką, nie pozostawili potomstwa. 

Najstarszym z synów był Adam (+po1843), 
który osiadł w Niebieszczanach i Siemuszowej. 
Członek Naczelnego Rządu Sanockiego w roku 
1809, kiedy budziła się nadzieja, że za sprawą 
Napoleona wskrzeszoną zostanie Rzeczpospo-
lita. Z żony Tyszkowskiej miał trzech synów: 
Stanisława i Sykstusa, bezżennych oraz Anto-
niego, żonatego także z Tyszkowską. Drugim 
był Onufry (+1808), który otrzymał w dziale 
Zagórz. Z pierwszej żony Marianny Choynac-
kiej miał syna Teo�la Tomasza (1787-1812),
żołnierza napoleońskiego, zmarłego od ran  
w Warszawie, bezżennego i bezpotomnego, 
oraz Franciszka Cyryla (ur. 1791) co na Mar-
kowcach dziedziczył, żonatego z Katarzyną 
Truskolaską, córką Antoniego z Płonnej. Pozo-
stawił po sobie dwie córki Magdalenę, poślu-
bioną Wincentemu Ścibor-Rylskiemu (1810-
-1885), dziedzicowi Hoczwi, Olszanicy, Ba-
chlawy i Mokrego, i Felicję zamężną za Hieroni-
mem Romerem oraz synów, Marcina Seweryna 
oraz Franciszka, który pozostawił po sobie  
jedynego syna Kazimierza (1845-1906), póź-
niejszego żołnierza powstania z roku 1863.

Jednym z młodszych synów Stanisława był 
Antoni (+po1843). Dziedziczył dobra Płon-

cji, gdzie w Paryżu zmarł w tragicznych oko-
licznościach w roku 1860, nie pozostawiając 
potomstwa. Wcześniej jednak, przed wyjaz-
dem, w 1858 roku przekazał Płonną młodsze-
mu bratu Stanisławowi (ur. ok. 1796), dziedzi-
cowi z Osławicy. 

Najmłodszym synem Antoniego z Płonnej 
był Franciszek (1792-1864), żonaty z Fausty-
ną Żurowską (ur. 1803), córką Tobiasza i Ju-
lianny z Biberstein Błońskich, która wniosła 
mężowi w posagu dobra Jasionów w powiecie 
brzozowskim. Ze związku tego pozostał jedy-
ny syn Henryk Karol urodzony w Płonnej  
w roku 1831. Jako młody chłopak brał udział 
w walkach w czasie powstania krakowskiego  
w roku 1846, a później w walkach w okresie 
Wiosny Ludów w oddziałach dowodzonych 
przez ojca. W powstaniu styczniowym bił się 
pod Małogoszczą w oddziałach M. Langiewi-
cza i pod Drohowiskami. Henryk nie należał 
jednak do osób z umiarkowanym tempera-
mentem. Używał życia ponad miarę i, jak  
byśmy to dziś ujęli, z fasonem i z przytupem. 
Pisał o nim w swoich wspomnieniach („Na 
początku był dwór”) Lesław Myczkowski, 
wnuk Gustawa: ”...ojciec mojego dziadka stra-
cił swój rodzinny majątek Jasionów, wskutek 
lekkomyślnego życia. M.in. dużo pieniędzy 

Pośród całej plejady wybitnych osobistości ziemi sanockiej wyra-
sta nietuzinkowa postać Włodzimierza Truskolaskiego z Płonnej, 
ziemianina, działacza społecznego i marszałka Rady Powiatu Sa-
nockiego, syna zacnego rodu Truskolaskich.   

Włodzimierz Truskolaski, ok. 1905 r.



31 sierpnia 2018 r.

świerkowo- -sosnowy, otaczający teren kuror-
tu. Świeżej żętycy dwa razy dziennie dostarcza-
ło kilkaset owiec, hodowanych w tym celu. 
Zakład posiadał opiekę lekarską. Fachowych 
porad medycznych udzielał, mieszkający 
w Kulasznem, lekarz Edward Chaeides. W ko-
lejnym sezonie sanatoryjnym, w roku 1876, 
urządzono kąpieliska na brzegach Osławy. 
W pobliskim Szczawnem odkryto i zbadano 
źródła wód szczawianowych, serwowanych 
późnej gościom i kuracjuszom zakładu. W póź-
niejszych latach opiekę lekarską nad kuracju-
szami sprawował dr Stanisław Balko, zaś po nim 
nastąpił dr Gródecki z Tarnowa, będący leka-
rzem zdrojowym i głównym ordynującym.

Zakład Klimatyczny Truskolaskich spotkał 
się z bardzo pozytywnymi recenzjami w gali-
cyjskiej prasie i branżowych przewodnikach. 
Warto przytoczyć pozytywną recenzję o za-
kładzie, zamieszczoną w „Ilustrowanym prze-
wodniku po Krakowie i jego okolicach”  […] 
z roku 1875, autorstwa Władysława Łuszcz-
kiewcza, w którym na stronie 134 czytamy: 
Zakład leczniczy żętycą owczą leży obok 
dworca kolei Łupkowskiej – poczta Szczawne 
– okolica górska – piękne spacery, ogród, 
a opodal w Osławie można używać kąpieli 
rzecznych. W zakładzie tym świeżo urządzo-
nym obok świeżej żętycy chorzy znajdują 
wszelkie wody mineralne, wygodne mieszka-
nia, urząd pocztowy i telegra�czny. Zakład 
Truskolaskich należał do pionierskich ośrod-
ków, stosujących galaktoterapię w leczeniu 
sanatoryjnym. 

Na wieść o  śmierci marszałka Truskolaskie-
go, w Sanoku nad budynkami rady powiatowej 
i ratusza wywieszono czarne �agi. Ksiądz 
Olimp Polański, zastępca marszałka, zwołał 
nadzwyczajne posiedzenie wydziału powiato-
wego, na którym uczczono pamięć zmarłego. 
Burmistrz Sanoka Feliks Giela złożył telegra-
�cznie kondolencje wdowie – Helenie z Ba-
lów Truskolaskiej. Wiele osobistości Sanoka 
oraz miejscowych stowarzyszeń zamiast wień-
ca na trumnę przeznaczyło środki na cele cha-
rytatywne, w tym na bursę jubileuszową 
w Sanoku oraz na głodujących w Warszawie, 
30 koron na ten cel przeznaczyło miasto Sa-
nok, podobne gesty odnotowano ze strony np. 
państwa Leszczyńskich z Sanoka, Wilhelma 
Szomka, architekta sanockiego czy rady mia-
sta Bukowska i gminy żydowskiej z Bukowska, 
o czym informuje nas nekrolog o śmierci mar-
szałka zamieszczony w Gazecie Sanockiej 
z 18 lutego 1906 roku. Wiele okolicznych ko-
ściołów oraz synagoga w Bukowsku odprawiły 
nabożeństwa żałobne za zmarłego marszałka.

Pogrzeb marszałka Truskolaskiego zapla-
nowany na sobotę 17 lutego, zbiegł się jednak 
z tragicznym wydarzeniem, mającym miejsce 
w noc poprzedzającą uroczystości pogrzebo-
we. Już w piątek zaczęli zjeżdżać się uczestnicy 
pogrzebu. Do popołudnia przybyła część ro-
dziny, m.in. Stanisław Leszczyński, syn Emi-
liana i Marianny Truskolaskiej, kierownik po-
wiatowego biura pracy w Sanoku, bliski kuzyn 
zmarłego marszałka oraz porucznik Stefan Ja-
nowski z Falejówki, którzy odpowiedzialni 
byli za przygotowanie uroczystości pogrzebo-
wych. Oni i pozostali goście, przybyli wieczor-
nym pociągiem, zakwaterowani zostali w po-
kojach o�cyny dworskiej. Rano znaleziono 
wszystkich zaczadzonych. Dzięki energicznej 
pomocy lekarskiej udzielonej przez dr Pającz-
kowskiego z Sanoka przeżyło czterech gości, 
natomiast Stefana Janowskiego i Stanisława 
Leszczyńskiego nie udało się już uratować. 

Tragedia z nocy poprzedzającej pogrzeb, 
w zdecydowanym stopniu przyćmiła uroczy-
stość pogrzebową Włodzimierza Truskola-
skiego, który jako jedyny z rodu pochowany 
został w krypcie miejscowej cerkwi pw. Opie-
ki NMP (Pokrow). W 2006 roku w trakcie 
prac porządkowych na terenie ruin cerkwi 
odkryto kryptę z cynową trumną (w której 
przyjechały z Krakowa zwłoki marszałka) ze 
szczątkami ostatniego dziedzica Płonnej 
z rodu Truskolaskich.

RODZINA MARSZAŁKA 
Włodzimierz Truskolaski w roku 1888 pojął 
za żonę Helenę Emmę Balową h. Gozdawa 
(1856-1938) z Hoczwi, córkę byłego żołnie-
rza powstania z 1831 r. Tymona Bala, dziedzi-
ca z Paszowej i Anieli Gorgońskiej, h. Bończa. 
Z małżeństwa tego przyszły na świat dzieci, 
córka Anna, urodzona 11 września 1888 
w Kulasznem, zamężna z Gawrońskim oraz 
w roku 1897 syn Stanisław Dominik, zmarły 
po roku.

Po śmierci Włodzimierza Helena Trusko-
laska przejęła wraz z córką Anną majątek. Jed-
nak po kilku latach wpadła w kłopoty �nanso-
we, wynikłe z zaciągniętej w roku 1909 
pożyczki z funduszu zapobiegania klęskom 
elementarnym.  W 1913 roku Helena Trusko-
laska zdecydowała się sprzedać cały majątek 
greckokatolickiemu duchownemu z Sanoka, 
księdzu Omelanowi Konstantynowiczowi, 
który z kolei około 1933 roku przekazał go 
swemu synowi Włodzimierzowi, działaczowi 
ukraińskiemu i adwokatowi z pobliskiego 
Bukowska. W roku 1946 dwór i wszystkie za-
budowania dworskie zostały spalone przez 
oddziały UPA. Tereny podworskie w latach 
50-tych XX wieku przejął PGR, doprowadza-
jąc to, co pozostało, do postępującej degradacji. 
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kurortu. W sezonie letnim w 1882 roku kurort 
oferował już 50 pokoi. Opiekę sanatoryjno-le-
karską nad kuracjuszami sprawował doktor Gro-
decki. Poszerzono również ofertę leczniczą 
kurortu o mleko kozie oraz kąpiele w wannach 
i kąpiele natryskowe. Dla wygody i pożytku ku-
racjuszy sprowadzano także wody mineralne in-
nych uzdrowisk. Zmodernizowano infrastruktu-
rę uzdrowiska, zwiększono ofertę kulturalno-
-rozrywkową włącznie z możliwością uprawiania 
jeździectwa. Od 1883 roku zakład posiadał stałą 
aptekę oraz salę inhalacyjną, pocztę z telegrafem. 
W roku 1886 Kulaszne wymieniane było obok 
Zakopanego i Szczawnicy jako ważna stacja kli-
matyczna regionu karpackiego.

Pomimo starań Truskolaskich, kurort dość 
szybko tracił na popularności. Na przyczyny 
składały się różne czynniki, jak kameralny nie-
wielki charakter, mała konkurencyjność, nie 
mogąca zapewnić tylu atrakcji, co inne więk-
sze uzdrowiska. Pod koniec lat osiemdziesią-
tych z czasopism znikły reklamy uzdrowiska. 
Sam zaś zakład stał się letnią rezydencją wła-
ścicieli i ich przyjaciół. Po śmierci założyciela  
a także braku większego zainteresowania ze 
strony następcy, Włodzimierza, poważnie 
zaangażowanego w działalność publiczną i po-
lityczną, zakład w latach 90-tych został za-
mknięty. Nie pozostał po nim żaden ślad. Cza-
sy świetności uzdrowiska dokumentuje jedy-
nie budynek stacji kolejowej (wtedy dworca). 

W roku 1888 umarł Leonard, ojciec Wło-
dzimierza. Cały majątek przeszedł na Włodzi-
mierza, który od dziesięciu lat zarządzał 

wspólnie z ojcem dobrami, a którego jedną 
z pasji stała się hodowla rasowych koni. Pro-
wadził ją z prawdziwym zamiłowaniem. Dru-
gą pasją stała działalność społeczna. W roku 
1884 wybrany został na członka Rady Powia-
towej w Sanoku, a po śmierci  Feliksa Gniewo-
sza z Nowosielec, marszałka Wydziału Krajo-
wego, w roku 1897 został jednogłośnie wybra-
ny na jego następcę. W 1901 roku w wyborach 
do Sejmu Krajowego Galicji uzyskał mandat 
z IV kurii (włościańskiej) z okręgu sanockie-
go. Udzielał się w wielu instytucjach publicz-
nych administracyjnych i stowarzyszeniach, 
m.in. w Towarzystwie Kredytowym Ziem-
skim, Powiatowym Towarzystwie Zaliczko-
wym czy Krakowskim Towarzystwie Oświa-
towym. Był aktywnie zaangażowany w życie 
społeczne ziemi sanockiej, działając na niwie 
spółdzielczości, rozwijającej się wówczas 
w Galicji. Niestety, w szczycie aktywności pra-
ca społeczna Włodzimierza Truskolaskiego 
zbiegła się z wystąpieniem u niego ciężkiej 
choroby wrzodowej żołądka, którą nieroztrop-
nie ignorował przez dłuższy czas, wymawiając 
się od leczenia obowiązkami. Decydując się 
wreszcie na leczenie szpitalne w Krakowie, Tru-
skolaski poddał się tam operacji, po której zmarł 
11 lutego 1906 roku w wieku 48 lat.   

W istocie, oprócz panującej wówczas mody 
na tworzenie uzdrowisk w górskich rejonach 
ówczesnej Galicji, o powodzeniu przedsięwzię-
cia decydował bowiem czynnik komunikacyj-
ny. Wybudowana w 1872 roku Pierwsza Wę-
giersko-Galicyjska Kolej Żelazna, łącząca Bu-
dapeszt z Twierdzą Przemyśl i Lwowem, której 
nowy odcinek Zagórz-Łupków przebiegał przez 
dobra Truskolaskich, m.in. przez Osławicę, 
Szczawne, Kulaszne i Mokre, stwarzała dogod-
ne warunki na korzystanie z kurortu. Z każdym 
następnym rokiem zakład zyskiwał na popular-
ności. Ze sporym zainteresowaniem lekarzy 
i farmaceutów  spotkała się również kuracja 
żętyczna. W  roku 1878 dr Adam Świrski z Iwo-
nicza, członek Komisji Balneologicznej przy 
Towarzystwie Lekarskim Krakowskim,  opubli-
kował dziesięciostronicową broszurę „Kilka 
słów o zakładzie żętyczno-leczniczym w Ku-
lasznem”. Od roku 1880 kurort działał jako Za-
kład leczniczy klimatyczno-żętyczny. Na infra-
strukturę kurortu składał się budynek główny, 
tzw. zdrojowy, siedem domów zlokalizowanych 
wzdłuż drogi, oraz okrągły plac.

W 1881 roku w warszawskim „Tygodniku 
Ilustrowanym” ukazała się, krytyczna w treści 
recenzja zakładu w Kulasznem, która stała się 
prawdopodobnie przyczyną  powolnego upadku 

W 2006 roku w trakcie prac porządkowych na terenie ruin cerkwi 
odkryto kryptę z cynową trumną (w której przyjechały z Krakowa 
zwłoki marszałka) ze szczątkami ostatniego dziedzica Płonnej 
z rodu Truskolaskich.

Rycina z roku 1881 przedstawiająca Zakład Klimatyczny w Kulasznem

Dwór Truskolaskich w Płonnej, widok z lat 20-tych XX w.
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Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Niespełna 20-tysięczny przed 
wojną Sanok mógł, dzięki swej 
odległości od granic zachod-
nich, zza których wypatrywano 
zagrożenia, uchodzić za bez-
pieczne miejsce. Nie do końca 
jeszcze zdawano sobie sprawę 
z grozy sytuacji.

Wrzesień 1939 na ziemi sanockiej

Przedwojenny Sanok był miastem 
garnizonowym. Niemal od począt-
ku niepodległości stacjonował tu 
2 Pułk Strzelców Podhalańskich, 
w kampanii wrześniowej walczący 
w składzie 22 Dywizji Piechoty 
Górskiej podlegającej Armii „Kra-
ków”. Z przygotowaniami sanoc-
kiej formacji do nowej wojny wiąże 
się kilka ciekawostek, do dzisiaj nie 
do końca zbadanych. 

Wojna
Kilka miesięcy przed jej wybu-
chem w największym wówczas 
dzienniku polskim „Ilustrowanym 
Kuryerze Codziennym” pojawił się 
apel trzech młodych chłopaków 
o zaciąganie się do ochotniczej for-
macji „żywych torped”. Jej człon-
kowie mieli atakować wrogie cele, 
poświęcając własne życie. Akces 
do jednostki złożyło łącznie około 
5 tysięcy młodych ludzi, w tym 
– co ciekawe – wielu z obecnego 
Podkarpacia, także z ziemi sanoc-
kiej. Wstępnie wybrano 300 ochot-
ników, z których ostatecznie 87 
otrzymało zaproszenie na szkole-
nia na prototypach łodzi. Formo-
waniu polskich „żywych torped” 
na przeszkodzie stanął wybuch 
wojny. Data szkolenia – 12 paź-
dziernika – z oczywistych powo-
dów stała się nieaktualna.

Niezależnie od pomysłu „ży-
wych torped” pracowano także 
nad samobójczymi już z założenia 
specformacjami do wykonywania 
szczególnie niebezpiecznych zadań 
dywersyjnych. Jeden z takich pod-
oddziałów zaczęto formować w ra-
mach 2 Pułku Strzelców Podhalań-
skich jako Samodzielny Batalion 
Szturmowy. Niestety, bardzo nie-

wiele wiemy o tej jednostce i jej lo-
sach. Prawdopodobnie liczyła ok. 
100 żołnierzy. Jest ślad, że brała udział 
w jakiejś akcji sabotażowej na Zaol-
ziu, gdzie ponoć większość sanockich 
„kamikadze” zginęła.

Zasadnicze siły 2 Pułku Strzelców 
były o�cjalnie i uroczyście żegnane 
w Sanoku 30 sierpnia, w kolejnych 
dwóch dniach transportowane zaś 
w kierunku granicy zachodniej.  Tam 
pułk obsadzał rejony Rabsztyna i Bo-
gucic, skąd dwa dni później rozpoczął 
wycofywanie za rzekę Nidę. Będąc 
tylną strażą 22 Dywizji Piechoty 
Górskiej, osłaniał jej odwrót pono-
sząc duże straty. 10 września jed-
nostka faktycznie przestała istnieć, 
jej resztki operowały jeszcze w okoli-
cach Bełżca i wzdłuż Tanwi, by 
22 września skapitulować przed nie-
mieckimi jednostkami.

sprawiały, że w mieście zaczęto my-
śleć o ewakuacji. 

Burmistrz miasta Maksymilian 
Słuszkiewicz nakazał zdemontować 
i ukryć urządzenia wodociągowe 
i elektryczne. Sam, mimo nalegań 
współpracowników, aby się ewaku-
ować, zdecydował się na pozostanie 
w mieście.  Miało to dla niego tra-
giczne skutki. Niedługo bowiem po 
wkroczeniu Niemców został on 
aresztowany, zaś kilka miesięcy 
później zamęczony w niemieckim 
obozie koncentracyjnym. Decyzję 
o ewakuacji podjęto w przypadku 
sanockiej Fabryki Wagonów. Po-
dróż transportu ewakuacyjnego za-
kończyła się niestety dramatem 
11 września, gdy na stacji kolejowej 
Rychcice-Chatki (na obecnej Ukra-
inie) został on zbombardowany 
przez niemieckie samoloty. Zginęli 
wówczas pracownicy zakładów: Ju-
lian Gogroń i stolarz Dutkiewicz.

Słowacka agresja
Sytuacja na „sanockim” odcinku 
kampanii wrześniowej zmieniła się 
diametralnie na niekorzyść Polaków, 
gdy w drugim tygodniu wojny 
Niemcy i sprzymierzeni z nimi Sło-
wacy uderzyli w rejonach Przełęczy 
Radoszyckiej i Łupkowskiej, zajmu-
jąc szereg miejscowości m.in. Ko-
mańczę, Huczwice, Smolnik, Bali-
gród, Bukowsko, Kulaszne. 

Gdy w marcu 1939 roku kończył 
się żywot niepodległej Czechosłowa-
cji, na jej gruzach powstało Państwo 
Słowackie, którego twórcą i prezy-
dentem został ksiądz Józef Tiso. Ów 
twór tylko z pozoru był niepodległy, 
w praktyce swe istnienie zawdzięczał 
wyłącznie hitlerowskim Niemcom 
i przez cały czas swego istnienia od 
Niemiec był zależny.

Powstanie uzależnionej od Hi-
tlera Słowacji znacznie pogorszyło 
sytuację strategiczną Polski, zagro-

żonej teraz już nie tylko z zacho-
du, ale i od południa.  Jeszcze 
w marcu, tuż po ogłoszeniu nie-
podległości, Słowacja w czasie po-
ufnych rozmów zadeklarowała go-
towość udziału w agresji na Polskę, 
roszcząc sobie prawa do części te-
rytorium Czechosłowacji, przeję-
tego przez II Rzeczpospolitą w wy-
niku rozbioru tego państwa.

Słowacja stała się dla Hitlera 
ważnym, z punktu widzenia przy-
gotowania napaści zbrojnej, tery-
torium. Od samego początku kie-
rowani byli tu niemieccy instrukto-
rzy wojskowi, tworzono lotniska 
polowe. Słowacja została wykorzy-
stana jako jeden z ważnych punk-
tów do ataku.

Formowana naprędce armia 
słowacka do końca sierpnia osią-
gnęła stan ok. 50 tysięcy osób. Do 
działań przeciwko Polsce skiero-
wano głównie Armię Polową 
„Bernolak” liczącą 12 tysięcy żoł-
nierzy (zwielokrotnioną w czasie 
kampanii wrześniowej) pod do-
wództwem generała Ferdinanda 
Čatloša. Atakowała ona w dwóch 
kierunkach: na Podhale i Beskid 
Niski.

Na ziemi sanockiej Słowacy 
zaczęli operować w zasadzie 
w drugim tygodniu wojny. 2 Dy-
wizja Piechoty  „Škultéty” naj-
pierw zajęła m.in. Krynicę i Tylicz, 
by w początkach drugiej połowy 
września operować między Sano-
kiem a Duklą. Z kolei 3 Dywizja, 
współdziałająca z niemiecką 
1 Dywizją Górską, walczyła na od-
cinku Bukowsko-Kulaszne-Bali-
gród-Jabłonki-Cisna. 12 września 
Słowacy wkroczyli do Sanoka.

W porównaniu do armii nie-
mieckiej udział słowacki w kam-
panii wrześniowej był raczej sym-
boliczny, polegający bardziej na 
umacnianiu wcześniej zdobytych 
pozycji. Niewielkie były też straty. 
Według o�cjalnych danych w cza-
sie walk w Polsce armia słowacka 
straciła 8 żołnierzy, 46 zostało ran-
nych i 11 zaginionych. 1 paździer-
nika Armia „Bernolak” została 
wycofana za południową granicę. 
W podziękowaniu za udział 
w walkach w Polsce część żołnie-
rzy uhonorowana została niemiec-
kimi odznaczeniami, zaś Państwo 
Słowackie powiększyło się o nie-
wielkie terytorium, m.in. w po-
wiecie nowotarskim.

Ciekawostką może być fakt, że 
w czasie kampanii wrześniowej 
doszło do niezamierzonej, brato-
bójczej walki. Otóż po stronie 
polskiej sformowano tuż przed 
wojną Legion Czechosłowacki 
stworzony z osób, które opuściły 
ojczyznę po wejściu Niemców. Po 
wybuchu wojny był on ewaku-
owany w kierunku wschodnim. 
15 września transport czechosło-
wackich żołnierzy został zaatako-
wany w miejscowości Hłuboczek 
Wielki na tarnopolszczyźnie 
przez samoloty słowackie. 
Zginął jeden legionista (cza-
sem podawane są większe 
straty po obu stronach).

Ciekawa była historia pułkowego 
sztandaru, który udało się ocalić 
przed zniszczeniem lub przejęciem 
przez wroga. W czasie pobytu w ga-
jówce „Grzybowska” w Mokrej żoł-
nierze 2 PSP przekazali go w prze-
chowanie leśniczemu Józefowi Jedy-
nakowi. Przetrwał wojnę w różnych 
miejscach. Depozytariusz sztandaru 
zdecydował się na jego ujawnienie 
dopiero po latach. W 1963 roku uro-
czyście tra�ł do Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.

Przez pierwszy tydzień walk Sa-
nok praktycznie nie odczuwał jeszcze 
ich skutków. Samoloty nieprzyjaciel-
skie pojawiły się nad miastem co 
prawda 3 września, ale wykonywały 
misje zwiadowcze. Coraz bardziej 
niepokojące informacje napływające 
z frontu i coraz boleśniejsza świado-
mość przegranej bitwy granicznej 

Fotogra�a wykonana w pierwszych dniach września 1939 r. przedstawia mieszkańców Sanoka, czytających obwieszcze-
nia o powszechnej mobilizacji przyklejone na murze okalającym budynek ówczesnego starostwa przy ul. Sienkiewicza. 

O�cerowie słowaccy przed sanockim ratuszem we wrześniu 1939 r.
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Urodzili się
4.09.1918 w Sanoku urodził się Antoni Żubryd, późniejszy (pod ps. 
Zuch) dowódca oddziału antykomunistycznej partyzantki.
6.09.1957 w Jurowcach urodził się Czesław Radwański, wychowanek 
i wieloletni zawodnik drużyny hokejowej Stali Sanok (później STS), 
trener, działacz klubowy.

Zmarli
3.09.1845 w Posadzie Zarszyńskiej zmarł Kazimierz Ostaszewski, wła-
ściciel Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i Długiego. 
4.09.1995 w Komańczy zginął potrącony przez pijanego kierowcę 
Andrzej „Połonina” Wasielewski, legendarny bieszczadzki „zakapior”, 
rzeźbiarz, malarz i poeta.

Wydarzyło się
31.08.1940 do obozu koncentracyjnego Auschwitz tra�ł po aresztowa-
niu pod Komańczą w czasie próby przedostania się na Węgry Wilhelm 
Brasse, potomek austriackich kolonistów, z zawodu fotograf. W obozie 
zajmował się fotografowaniem przybywających więźniów. Wbrew rozka-
zom nie zniszczył liczącego dziesiątki tysięcy fotogra�i archiwum, które 
stało się bezcennym źródłem wiedzy o Auschwitz, jak również dowodem 
niemieckich zbrodni.
31.08.1960 w Zagórzu zakończyła się kolejna wyprawa turystyczna 
krakowskiej młodzieży z udziałem biskupa Karola Wojtyły.
1.09.1887 nastąpiło uroczyste otwarcie Sądu Obwodowego w Sanoku. 
Był to sąd II instancji, w którym stworzono m.in. stanowiska prezydenta 
sądu, 5 radców, sekretarza sądowego, 5 adiunktów sądowych i pięciu pro-
kuratorów. Pierwszym szefem Sądu Obwodowego został Franciszek 
Żeleski, zaś prokuratorem Władysław Smólski.
1.09.1915 po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi działal-
ność wznowiło sanockie Gimnazjum. Jego dyrektorem został Adam 
Pytel (wieloletni radny miejski, zaś w latach 1924-28 burmistrz miasta). 
Nauka przebiegała w trudnych warunkach, gdyż główny gmach szkoły 
zajęty był na cele szpitala wojskowego.
1.09.1966 decyzją biskupa przemyskiego ks. Ignacego Tokarczuka 
utworzono para�ę Sanok-Dąbrówka. Pierwszym proboszczem został ks. 
Władysław Stanek.
1.09.1968 decyzją Wydziału Oświaty Prezydium sanockiej Powiatowej 
Rady Narodowej powołana została w Sanoku do życia Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna.
1.09.1971. proboszczem para�i rzymskokatolickiej w Nowosielcach-
-Gniewosz został ks. Czesław Wojnar, zastępując na tym stanowisku 
ks. Józefa Dudę.
1.09.1971 powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sanoku, 
początkowo funkcjonująca jako �lia Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Krośnie.
1.09.2004 o�cjalnie powstał Zespół Szkół w Komańczy, w skład którego 
wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Gimnazjum.
2.09.1944 pod naporem nacierającej armii radzieckiej wojska niemiec-
kie opuszczają Mrzygłód.
3.09.1872 w ramach budowy linii kolejowej Przemyśl-Łupków oddano 
do użytku ośmiokilometrowy odcinek Krościenko-Ustrzyki Dolne. 
3.09.1939 stacjonujący w okresie pokoju w Sanoku 2 Pułk Strzelców 
Podhalańskich rozpoczął działania związane z kampanią wrześniową 
w okolicach Bogucic na Śląsku, skąd dwa dni później zaczął odwrót 
w kierunku wschodnim.
3.09.1973 w nowym budynku przy ulicy Zagrody w Sanoku zaczęło funk-
cjonować I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.
3.09.2007 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Kobiet Gminy Zarszyn.
5.09.1942 hitlerowcy dokonują egzekucji Żydów z Tyrawy Wołoskiej. 
57 z nich zostaje zabitych w obozie w Zasławiu, dziewięciu osobiście mor-
duje w samej Tyrawie komendant ukraińskiej policji Petro Czeresneski.
5.09.1946 w Sanoku powstał Klub Sportowy „Wagon” (później przemia-
nowany na „Stal”). Jego inicjatorami byli pracownicy Sanockiej Fabryki 
Wagonów, początkowo prowadzono w nim tylko sekcję piłkarską.
6.09.1772 pożar Bukowska. Według zachowanych zapisków zniszczeniu 
ulega miejscowy dwór, browar, ratusz i zabudowania stawów rybnych.
6.09.1943 niemiecki Sąd Specjalny skazał na karę śmierci za współpracę 
z wywiadem sowieckim Antoniego Żubryda. Skazany uciekł w czasie 
transportu na miejsce egzekucji.       sj

Legion Ukraiński – kolejny agresor
Nieco zapomniany jest udział w wal-
kach na ziemi sanockiej Legionu 
Ukraińskiego. Gdy wiosną 1939 
konkretyzowane były plany agresji 
na Polskę, Niemcy zaczęli zastana-
wiać się nad wykorzystaniem karty 
ukraińskiej. Szersze kontakty nawią-
zane zostały jeszcze w 1938 roku, 
gdy działacze Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów podjęli szkole-
nie w szkołach Abwehry. W marcu 
1939 roku, gdy dogorywała niepod-
legła Czechosłowacja, nacjonaliści 
spod znaku OUN, licząc na niemiec-
kie wsparcie, próbowali stworzyć 
niepodległe państwo na Zakarpaciu. 
Żywot Karpato-Ukrainy, na czele 
której stanął ks. Augustyn Wołoszyn 
był jednak krótki. Twór ten padł pod 
naporem anektujących Zakarpacie 
wojsk węgierskich.

  Po nieudanej próbie utworze-
nia państwa część członków jego sił 
zbrojnych schroniła się m.in. na Sło-
wacji, w Niemczech i Protektoracie 
Czech i Moraw, gdzie powstawały 
bazy szkoleniowe dla ukraińskich 
jednostek paramilitarnych. W maju 
lub czerwcu 1939 w niemieckich 
kręgach wojskowych zapadła decy-
zja o utworzeniu ukraińskiej jed-
nostki. Jej zadaniem po rozpoczęciu 
wojny miało być wywołanie powsta-
nia na ukraińskich terenach wcho-
dzących w skład II RP. Dowódcą 
Legionu został wybrany płk Suszko.  
Jego żołnierze umundurowani byli 
w przefarbowane na ciemnozielony 
kolor uniformy Wehrmachtu, na 
mundurach noszono emblemat try-
zuba z mieczem. W sierpniu jednost-
ka liczyła około 300 żołnierzy uzbro-
jonych w lekką broń ręczną.

Liderzy OUN zapewniali 
swych niemieckich mocodawców, 
że są w stanie w momencie wybu-
chu antypolskiego powstania wy-
stawić siły w liczbie 1300 o�cerów 
i 12 tys. żołnierzy. Te obietnice nie 
były brane przez Niemców na se-
rio. I rzeczywiście realna ilość 
członków Legionu nigdy nawet 
nie zbliżyła się do zakładanej. We-
dług różnych źródeł liczył on od 

200 do 1500 osób. Wywiad polski 
na początku kampanii wrześniowej 
szacował liczbę zgrupowanych 
w dwóch obozach na Słowacji si-
czowców na 1100.

   Nadzieje ukraińskie na aktywny 
udział w kampanii przeciwko Polsce 
zostały ostudzone po zawarciu przez 
Niemcy układu z ZSRR 23 sierpnia 
1939 roku. Plany uległy zmianie. 
Legion nie miał już uczestniczyć 
w pierwszym uderzeniu, lecz został 
skierowany do działań pomocni-
czych. Na drugi dzień po wybuchu 
wojny oddziały Legionu przesunięto 
na linię Medzilaborec – Vydran – Pa-
lota. Miały się posuwać za 172. puł-
kiem piechoty z 57. Monachijskiej 
Dywizji Piechoty w sąsiedztwie 
wojsk słowackich. Przekroczenie gra-
nicy przez Legion nastąpiło najpraw-
dopodobniej 8 września. Różne są 
jednak relacje co do trasy przemar-
szu. W jednych źródłach czytamy 
o linii Sanok – Lesko – Turka aż po 
Stryj, w innych o trasie Sanok – Le-
sko – Ustrzyki – Chyrów – Sambor 
do Komarna czy nawet pod Lwów.

Jeszcze 12 września na konferen-
cji w Ilnau niemieccy przywódcy roz-
ważali kwestię utworzenia z części 
zajętych ziem polskich marionetko-
wego państwa ukraińskiego. Temu 
służyły też działania Ukraińców. Li-
der OUN Andriej Melnyk formował 
już rząd ukraiński, 15 września w kie-
runku Sambora ruszył Suszko, zaś 
w zajętym przez Niemców Przemy-
ślu były poseł na Sejm Wołodymyr 
Zahajkewycz negocjował kwestię 
przejęcia władzy przez administrację 
ukraińską.

 Sytuacja Ukraińców zmieniła się 
jednak, gdy Kresy Wschodnie zostały 
najechane przez ZSRR. Sprawa ukra-
ińska stała się dość problematyczną 
dla Niemców. Z dostępnych danych 
wynika, że Legion praktycznie nie brał 
udziału w regularnych walkach z armią 
polską, chociaż przytaczane są infor-
macje o tym, że wspierał ukraińską 
dywersję na polskich tyłach czy też 
brał udział w zbrodniach na niedobit-
kach polskiego wojska. W o�cjalnych 
zestawieniach podawane są dane na 

temat ilości sprzętu zdobytego przez 
siczowców: 7 armat, 80 lekkich kara-
binów maszynowych, 3 000 karabi-
nów, 14 800 granatów ręcznych oraz 
54 pojazdy mechaniczne. Najprawdo-
podobniej wiązało się to jednak albo 
z zagarnięciem mniejszych oddziałów 
polskich, albo przejęciem porzucone-
go uzbrojenia. O potyczkach czy bi-
twach z Polakami nie wiemy praktycz-
nie nic. 

   Ostatecznie Legion został wyco-
fany za linię Sanu, część oddziałów 
skierowano do ośrodków w Krośnie, 
Krynicy i Zakopanem, część pełniła 
służbę wartowniczą w okolicach 
Sanoka, część skierowano do niemiec-
kich formacji pomocniczych. Człon-
kowie Legionu w późniejszym okresie 
zasilali szeregi ukraińskiej policji, wstę-
powali do UPA. Sam Suszko na znak 
protestu przeciwko niezrealizowaniu 
przez Niemców obietnic podał się do 
dymisji, później współorganizował 
14 Dywizję Grenadierów SS „Hały-
czyna” („Galizien”). Zginął w nie do 
końca wyjaśnionych okolicznościach. 
Najprawdopodobniej jako współpra-
cownik Melnyka padł o�arą zamachu 
bombowego ze strony banderowskiej 
frakcji OUN 14 stycznia 1944 we 
Lwowie.

Początek okupacji
Najeźdźcy wkroczyli do samego Sa-
noka 9 września. Wycofujące się pol-
skie oddziały zdołały jeszcze wysa-
dzić most na Sanie w Olchowcach. 
Następnego dnia niemieckie wojska, 
po naprawieniu mostu przekroczyły 
rzekę i w Bykowcach starły się z plu-
tonem CKM. W walkach zginęło 
pięciu żołnierzy, dowódca ppor. Ma-
rian Zaremba został zabity po wzię-
ciu do niewoli.

Wejście Niemców w wielu miej-
scach było przyjmowane z entuzja-
zmem przez miejscowych Rusinów. 
Szybko i oni mogli się jednak przeko-
nać, jak będzie wyglądać nowa wła-
dza. Do najbardziej dramatycznych 
wydarzeń doszło w Besku 10 wrze-
śnia. Niemieccy żołnierze opatrznie 
zrozumieli witających ich Ukraińców 
i otworzyli ogień, w masakrze zginęło 
ponad 20 osób, w tym grekokatolicki 
ksiądz, który kazał bić w dzwony.

W następnych dniach nienawiść 
Niemców koncentrowała się m.in. 
na Żydach. 15 września spłonęły 
sanockie bożnice, Żydów – w szabat 
– zmuszono do sprzątania ulic, a kil-
kanaście dni później część z nich 
przepędzono przez San do strefy za-
jętej przez Sowietów. Nadciągnęła 
noc okupacji, mająca trwać 5 lat…Wojsko słowackie w Komańczy – w środku generał  Ferdinand Čatloša

Roman Suszko – dowódca Legionu 
Ukraińskiego



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
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Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

Tel.795-933-263
www. meble-forniro.pl

Sprzedam budynek produkcyjny
 

Budynek o pow. 555 m2 
w Sanoku ul. Cegielniana 
na działce o powierzchni 
707 m2, dwukondygnacyjny, 
murowany, ocieplony, 
wyposażony we wszystkie 
media, monitoring, 
klimatyzowany, teren 
ogrodzony, wyłożony 
kostką brukową z miejscami 
parkingowymi. Możliwość 
adaptacji części na 
mieszkanie, biura, magazyny, 
produkcję. 

Zapraszamy do kontaktu | tel. 696-254-617

 

Spółdzielnia Inwalidów 
„Spójnia” w Sanoku 

oferuje do sprzedaży atrakcyjne pomieszczenia 
produkcyjno-magazynowe o powierzchni użytkowej 
617 m2 razem z prawem wieczystego użytkowania 
działki o powierzchni 0,2366 ha przy ul. Kiczury 16. 
Szczegóły: tel. 605 356 452.

Burmistrz Miasta Sanoka 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121
 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Sanoka, Rynek 1, oraz na stronie internetowej bip.
um.sanok.pl zostanie wywieszony Wykaz nr 5/2018 nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2018 roku. 
Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni, 
tj. od dnia 17 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Osuszanie 
budynków

- wypożyczanie 
osuszaczy

tel. 503 780 989

LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 
Sprzedam 

Mieszkanie 48,6 m2, III 
piętro, Wójtostwo, tel. 882-
-160-344

Kupię 

Kupię mieszkanie do 40 
m2 w Sanoku, najlepiej do 
remontu, tel. 501-223-404

Posiadam do wynajęcia

Wynajmę lokal ok. 77 m2, 
na biuro, lokal, zakład usłu-
gowy lub mieszkanie (2 po-
koje, kuchnia, łazienka) 
Sanok, ul. Okulickiego, tel. 
603-379-139 lub 693-531-
-700
Lokal o pow. 10 m2  na 
biuro lub zakład fryzjerski, 
ul Okulickiego 6. Tel. 665-
-348- -665
Lokal o pow. 142 m2 w Sa-
noku przy ul. Lipińskiego (po 
barze Alibaba), tel. 504-295-
-017

Poszukuję do wynajęcia
 
Poszukuję mieszkania 
w Sanoku (do 900 zł/mies.), 
tel. 514-384-440

RÓŻNE 
Sprzedam 

Chemia - tel. 665-854-866

PRACA
Korepetycje

Korepetycje – matematyka 
szkoła średnia, gimnazjum, 
podstawowa. Fizyka – gim-
nazjum, tel. 516-032-448
Korepetycji z języka pol-
skiego w szkole podstawo-
wej i średniej udzielę, nr. 
kontaktowy 692-585-076
Korepetycje z języka an-
gielskiego, niedrogo, tel. 
663-714-149

Usługi

Usługi ogrodnicze – ko-
szenie trawników, rowów, 
skarp, miejsc trudno dostęp-
nych kosą spalinową, przy-
cinanie żywopłotów i krza-
ków, tel. 791-321-925
KARO ŻALUZJE, Rolety, 
Plisy, tel. 600-297-210
Układnie płytek ceramicz-
nych, szpachlowanie, malowa-
nie, regipsy, tel. 516-479-540
Podejmę się koszenia łąk 
i nieużytków, tel. 504-372-
-404
POŻYCZKA NA DOWÓD. 
Bez zaświadczeń, minimum 
formalności. Zadzwoń: 17-
-789-18-09
Budowlanka i remonty, 
pełny zakres prac, wykonuję 
dodatkowe usługi, również  
cyklinowanie, robienie gara-
ży, dekoratorka, altanki, 
kostka brukowa, pełny za-
kres, również plastrowanie 
w wersji angielskiej, również 
podłogi w 3D i ogrodzenia, 
tel. 790-473-176
Kompleksowe remonty 
łazienek z wykonaniem 
i montażem mebli łazien-
kowych, tel. 795-933-263

 INFORMATOR 
MEDYCZNY

Gabinet psychiatryczny 
lek. Aleksandra Mazur spe-
cjalista psychiatra, ukończo-
ny kurs terapii psychodyna-
micznej 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, piątek 15.30 – 
18.00. Rejestracja telefo-
niczna, wizyty domowe, tel. 
602-733-424.

PODZIEL SIĘ 
Z INNYMI 

Zbieram złom. Jestem 
ciężko chory bez środków 
do życia, tel. 730-774-128
Znalazłam się w trudnej 
sytuacji życiowej. Mam bar-
dzo malutką emeryturę, bar-
dzo proszę o podarowanie 
niepotrzebnego laptopa, te-
lefonu komórkowego i po-
moc w internecie, bym mo-
gła sobie poradzić. Bardzo 
proszę o pomoc, tel. 735-
-474-750
Oddam drzewo z budowy 
na opał (ul. Chrobrego 17, 
Sanok), tel. 793 588 207

Zwierzaki czekają 
na Twoją pomoc
Trzy kociaki czekają na nowy dom. W sprawie adopcji  
prosimy o kontakt z OTOZ Animals, tel. kontaktowy 
693-972-837 lub 790-811-000.

DYŻURY
W RADZIE MIASTA

3 września 2018 r. (poniedziałek) 
pokój nr 67

dyżur pełni wiceprzewodnicząca
Agnieszka Kornecka-Mitadis

w godz. 16–17

6 września 2018 r. (czwartek) 
pokój nr 8

dyżur pełni radny

Ryszard Bętkowski
w godz. 17–18
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26 sierpnia w mglistej i nieco 
deszczowej pogodzie odbyła się 
kolejna wycieczka z cyklu, 
„W niedzielę za miasto z przewod-
nikiem P�K”, w której wzięło 
udział 15 osób. Tym razem prze-
wodnik beskidzki, Zo�a Lisik za-
brała grupę na wyprawę łąkami 
Beskidu. 

Pierwszym etapem było przejście 
dolinami potoku Jawornik do nie-
istniejącej wsi o takiej samej na-
zwie, gdzie można było zobaczyć 
przydrożny krzyż oraz pozostałości 
dawnych gospodarstw. Na końcu 
tej doliny grupa zawitała na miejsce 
nieistniejącej cerkwi z cmentarzem, 
na którym jeszcze na początku XX 
wieku odbywały się wampiryczne 
pochówki. Mgła spowijająca okoli-
ce tylko wzmocniła wyobrażenie 
grozy tego miejsca.  

Trochę dalej na trasie można 
było zawitać do schroniska, skąd 
już bezpośrednie wejście na Waha-
lowski Wierch. Tylko snująca się 
po stokach mgła nie pozwoliła do-

strzec piękna tego miejsca. Jednak-
że wiersz Wincentego Pola „Do zie-
lonego Beskidu” odczytany przez 
Zo�ę Lisik pozwolił wyobrazić so-
bie piękno tych stron. 

Beskidzie graniczny! Beskidzie 
zielony!/ Od Boga pomiędzy narody 
rzucony!/ Coś źródła podzielił na 
morza, na dwoje,/ O, powiedz mi, 

powiedz! czy jeszcze twe zdroje / 
Tak żywo jak dawniej i grają, i pie-
nią?/ Czy łąki się twoje jak dawniej 
zielenią?/ Czy szumią twe lasy, jak 
dawniej, wesoło?/ Czy trzmielą tak 
smukło twe świerki wokoło?/ Czy 
sklepią się jeszcze twe buki jak 
wprzódy?/ A jawor czy chyli się jesz-
cze do wody?

Dalsza wędrówka beskidzkim 
czerwonym szlakiem zaprowadziła 
grupę do Rezerwatu Kamień, gdzie 
można było podziwiać piaskowco-
we skałki, które w tym dniu wyjąt-
kowo były pełne mroku i po chwili 
również deszczu.

Krótki pobyt w otoczeniu skał 
pozwolił nabrać sił do dalszego ko-
lejnego etapu wędrówki, bardzo źle 
oznakowanym szlakiem „Śladami 
dobrego wojaka Szwejka” na grzbiet 
Rzepedki. I ten grzbiet nie był dla 
uczestników wyprawy łaskawy, jeśli 
chodzi o widoki. Gdzieś tylko miej-
scami w oddali odsłonił się Karli-
ków oraz zabudowania Rzepedzi. 

Zmoczeni, trochę zmęczeni, ale 
wszyscy szczęśliwie po przejściu 
trwającym 6 godzin i 15 min (20 
km) dotarli na stację benzynową 
w Szczawnem, skąd wyruszyli auto-
busem w drogę powrotną do Sanoka. 

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za niezwykły hart ducha, jakim 
wykazali się ruszając na wędrówkę 
przy dość niesprzyjających warun-
kach pogodowych.                       (mn)
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Rowerem dolinami 
Hoczewki i Kalniczki

 2 września 2018
W programie:
• przejazd rowerowy na trasie: Sanok – Zagórz – Tarnawa 
Dolna – Łukowe – Średnie Wielkie – Kalnica – Mchawa 
– Baligród – Bystre (wiata turystyczna: uroczyste zakończe-
nie i podsumowanie cyklu wakacyjnych wycieczek za mia-
sto, wręczenie upominków i wyróżnień dla uczestników)
• długość trasy w jedną stronę (Sanok – Bystre) ok. 40 km 
–  z powrotem możliwość powrotu autobusem
• trasa ŚREDNIO TRUDNA 
• na zakończenie rajdu poczęstunek (kiełbaski + napoje) 
Wpisowe: 5 zł  
Świadczenia:
• bezpłatna usługa przewodnicka: kol. Wiesław Sternik
• ubezpieczenie NNW, poczęstunek, transport do Sanoka
Każdy z uczestników powinien posiadać:
• odpowiedni do rajdu oraz warunków pogodowych strój, 
kask na głowę 
• wyżywienie oraz picie na trasie przejazdu we własnym 
zakresie.
Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K 
(ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 463 21 71 do dnia 
31 sierpnia (piątek) 2018 r.

Zbiórka uczestników w Sanoku na parkingu przy markecie 
Kau�and o godz. 8:50. Wyjazd o godz. 9:00. Powrót do 
Sanoka i zakończenie wycieczki około godz. 18:00

Osobliwości geologiczne 
okolic Baligrodu

2 września 2018
W programie:
• przejazd na trasie: Sanok – Lesko – Baligród – Bystre
• przejście piesze na trasie: Bystre (ścieżką geologiczną) 
– kamieniołom „Huczwice” – stara sztolnia – unikalne źró-
dła wód mineralnych – rezerwat geologiczny „Gołoborze” 
– kamieniołom „Rabe” – wiata turystyczna (uroczyste zakoń-
czenie i podsumowanie cyklu wakacyjnych wycieczek za mia-
sto, wręczenie upominków i wyróżnień dla uczestników)
• trasa ŁATWA, miejscami ŚREDNIO TRUDNA, czas 
przejścia – ok. 3,5 godz.
• na zakończenie wycieczki – poczęstunek (kiełbaski + napoje)
• punkty do GOT: 8 
Wpisowe:
25 zł  (dzieci i członkowie P�K)
30 zł  (przyszli członkowie P�K )
Świadczenia:
• bezpłatna usługa przewodnicka - kol. Stanisław Sieradzki
• transport, poczęstunek, ubezpieczenie NNW,
Każdy z uczestników powinien posiadać:
• odpowiedni do wędrówki oraz warunków pogodowych 
strój i obuwie turystyczne
• wyżywienie oraz picie na czas przejścia we własnym 
zakresie.
Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K 
(ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 463 21 71 do 
dnia 31 sierpnia (piątek) 2018 r.

Prosimy o udział w wycieczce w koszulkach otrzyma-
nych w ubiegłym roku od organizatorów

Zbiórka uczestników w Sanoku  na parkingu przy markecie 
Kau�and, ul. Królowej Bony  o godz. 8:45, powrót do Sa-
noka i zakończenie wycieczki około godz. 18:00

Dawnymi wodami 
Sanu i Solinki

2 września 2018
W programie:
• przejazd na trasie Sanok – Zagórz – Lesko – Bukowiec
• spływ na odcinku: Bukowiec – Polańczyk (na trasie pod-
wodne doliny dawnych wsi: Zawóz – Wołkowyja)
• trasa ŁATWA (długa), czas spływu ok. 4 – 5 godz.
• przejazd do Bystrego (wiata turystyczna: uroczyste 
zakończenie oraz podsumowanie cyklu wakacyjnych 
wycieczek za miasto, wręczenie upominków i wyróżnień 
dla uczestników)
• na zakończenie wycieczki – poczęstunek (kiełbaski + napoje) 
Wpisowe:
55 zł (dzieci i członkowie P�K)
60 zł  (przyszli członkowie P�K )
Świadczenia:
• bezpłatna usługa przewodnicka – kol. Mirosław Sworst
• miejsce w kajaku 2 os. (1 os. kajak za dopłatą 10 zł), 
kapoki, transport, poczęstunek, ubezpieczenie NNW
Każdy z uczestników powinien posiadać:
• umiejętność pływania wpław oraz kajakiem, dobry stan 
zdrowia
• bezwzględnie przestrzegać regulamin spływu
• odpowiedni do spływu oraz warunków pogodowych 
strój
• wyżywienie oraz picie podczas spływu we własnym 
zakresie
• osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie tylko pod 
opieką dorosłych.
Uwaga!!! Obowiązkowe zapisy w biurze Oddziału P�K 
(ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 463 21 71 do 
dnia 31 sierpnia (piątek) 2018 r.

Zbiórka uczestników w Sanoku na parkingu przy markecie 
Kau�and o godz. 7:00. Powrót do Sanoka i zakończenie 
wycieczki około godz. 18:00

Organizator (P�K Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku 
Koło Przewodników P�K)zastrzega sobie prawo zmiany 
trasy wycieczki w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od 
organizatora.

Zapraszam na jedyną taką wycieczkę 
i w jedyne takie miejsce. Z geologiczne-
go punktu widzenia okolice Baligrodu-
(Bystre i Rabe) są najlepszym miejscem 
do pokazania, a tym samym poznania 
budowy geologicznej Bieszczadów. 
W żadnym innym miejscu nie nagro-
madziło się tyle osobliwości geologicz-
nych, co tutaj. Zobaczymy więc wspa-
niałe ściany skalne dwóch największych 
kamieniołomów w Bieszczadach, po-
nadto zajrzymy do starej, nieczynnej 
sztolni oraz podziwiać będziemy naj-
większe rumowisko skalne (gołobo-
rze) w rezerwacie geologicznym na sto-
ku góry Patryja. A na koniec poznamy 
jedyne w Bieszczadach źródła wód mi-
neralnych, w których składzie występu-
je pierwiastek arsenu oraz dodatkowo 
poszukamy tzw. „diamentów marmaro-
skich”. Ale, to jeszcze nie wszystko…. 
bo jeszcze będzie tzw. „Łuska z Bystre-
go” (niespodzianka). Wycieczkę zakoń-
czymy w dolinie potoku Rabiańskiego, 
w pięknie urządzonej przez Nadleśnic-
two Baligród wiacie turystycznej, gdzie 
odbędzie się wspólne ognisko z piecze-
niem kiełbasy i uroczyste zakończenie 
cyklu wakacyjnych imprez turystycz-
nych „W niedzielę za miasto z przewod-
nikiem P�K”. Zachęcam więc do 
wzięcia udziału w wycieczce, w której 
będzie można poznać niezwykłe walo-
ry bieszczadzkiej, a mówiąc szerzej, 
karpackiej przyrody nieożywionej.  

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO Z PRZEWODNIKIEM PTTK

Na zakończenie całego wakacyjnego  cyklu ro-
werowego zapraszam na wyjątkowo atrakcyjną 
trasę  wytyczoną na Zachodnim Przedgórzu 
Bieszczadzkim dolinami rzek Hoczewki i Kal-
niczki. Na trasie wycieczki   znajdują się liczne 
wspaniałe miejsca widokowe, ślady dawnych, 
nieistniejących wsi i wiele zabytków architek-
tury sakralnej. 

Na trasie naprzemiennie występują odcinki 
drogi terenowej i prowadzące przez wsie oraz 
osady drogi asfaltowe.

Tym razem proponujmy Państwu spływ kaja-
kowy po wyjątkowo pięknej wodnej krainie 
w dawnej dolinie rzeki Solinka, która ma 
niejedno oblicze. Solina to nie tylko sztuczny 
zbiornik wodny o dużej powierzchni, ale cieka-
wy zalew mający bardzo rozwiniętą linię brze-
gową z mnóstwem urokliwych zatoczek i cy-
pelków. Ruszmy więc wiosłem, odkryjmy hi-
storię dawnych podwodnych miejscowości 
i poznajmy współczesną Solinę z innej perspek-
tywy – kajakowej.

WYCIECZKA ROWEROWA  WYCIECZKA KAJAKOWA

Przewodnik 
 Wiesław  Sternik

Przewodnik
Mirosław Sworst

WYCIECZKA PIESZA

Przewodnik Stanisław Sieradzki

Beskidzie graniczny! Beskidzie zielony!
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Wilk znowu zaatakował. 
Tym razem w Łukowem  
w gminie Zagórz drapieżnik 
dopadł psa na podwórzu.

– Usłyszeliśmy przeraźliwe 
skomlenie. Jeden z domowni-
ków wybiegł na zewnątrz i za-
palił światło. Wtedy wilk 
uciekł – opisuje pani Natalia. 

To druga taka sytuacja  
w naszym regionie w przecią-
gu ostatniego tygodnia.

Atak poprzedzony był 
charakterystycznym wyciem 
wilków, które było słychać od 
kilku dni.

– Atak miał miejsce z nie-
dzieli na poniedziałek, czyli  
z 19 na 20 sierpnia. Usłyszeli-
śmy straszne jęki, skomlenie. 
Babcia wybiegła na zewnątrz 
zapalając przy tym światło. 
Wtedy zobaczyła wilka, który 
powolnym krokiem oddalał 
się od naszego psa – relacjonu-
je mieszkanka Łukowego.

Wilk zaatakował na podwórku. 
Na szczęście piesek przeżył

–  Nagły błysk musiał go 
przestraszyć i to chyba urato-
wało psa – dodaje.

Zwierzę zakrwawione  
i skomlące leżało na podwór-
ku.

– Wilk wbił mu kły pod 
brzuch. Odwieźliśmy kundel-
ka do weterynarza, konieczna 
okazała się operacja. Po za-
biegu usłyszałam od lekarza, 
że na szczęście drapieżnik nie 
przegryzł skóry naszemu pie-
skowi, natomiast wewnątrz 
mięśnie były dosyć mocno 
poszarpane, a ślady wskazują, 
że zrobił to właśnie wilk – wy-
jaśnia pani Natalia.

Dom, na którego podwó-
rzu rozegrał się ten dramat 
leży w centrum wioski, nad 
rzeką. Posesja jest ogrodzona, 
natomiast brama wjazdowa 
pozostaje otwarta. Jak pod-
kreśla mieszkanka Łukowego, 
zdarzało się, że pod dom  
podchodziły lisy, natomiast 
pierwszy raz drapieżnik 

wszedł na podwórze i zaata-
kował  psa. Do tej pory tylko 
wycie drapieżników niepoko-
iło mieszkańców.

Wcześniej do takich zda-
rzeń dochodziło  po sąsiedz-
ku i w okolicznych wioskach.

– W domu oraz w pobliżu 
mieszkają malutkie dzieci. 
Strach wypuszczać je na ze-
wnątrz, żeby mogły się poba-
wić. Są przerażone, bo wilk 
chciał pożreć ich pieska. Nie 
mam pojęcia, co będzie dalej 
– niepokoi się pani Natalia.

Na miejscu byli już pra-
cownicy Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska. 
Sprawdzili teren wokół do-
mostwa oraz przy rzece.

– Faktycznie potwierdzi-
li, że nad wodą znaleziono 
świeże tropy wilka, które 
prowadzą do naszego domu 
– kwituje mieszkanka Łuko-
wego.

 Paulina 
Ostrowska-Reizer

W Bażanówce po raz czternasty zorganizowano turniej  
„Wybieramy Babę i Chłopa powiatu sanockiego”.  
Tegoroczna edycja imprezy była wyjątkowa i wiązała się 
z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zawodnicy zmierzyli się między innymi z takimi 
konkurencjami, jak rzut gumo�lcem czy picie wody przez
smoczek z poidełka dla cieląt. Dopisała pogoda i goście, 
 a zabawy było co nie miara.

„Vivid” z Jaćmierza oraz go-
ścinnie występująca Miejska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Lublińca.

Pierwsze miejsce i tytuł 
Baby i Chłopa Powiatu  
Sanockiego 2018 r. zdobyli 
Angelika i Paweł Stączek  
z gminy Zarszyn, którzy 
otrzymali nagrodę główną: 
wannę, ufundowaną przez 
Firmę „Besco”, puchar Pod-
karpackiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Bogu-
chwale i voucher dla dwóch 
osób na wyjazd do Węgier.

Pozostałe miejsca przed-
stawiały się następująco:

II miejsce: Patrycja i Sła-
womir Włodarczyk z gminy 
Tyrawa Wołoska

III miejsce: Iwona i Marek 
Kraus z gminy Zagórz

IV  miejsce: Kamila i Ka-
rol Bury z gminy Zarszyn

V miejsce: Angelika i Da-
wid Kostka z gminy Besko

VI miejsce: Katarzyna  
Bąk i Artur Byrtek z gminy 
Bukowsko.

Pary rolników, które zaję-
ły miejsca od 2. do 6. otrzy-
mały atrakcyjne nagrody, 
m.in. kuchenki mikrofalowe, 
drobne artykuły gospodar-
stwa domowego oraz upo-
minki ufundowane przez 
sponsorów.

pao

Rzut gumofilcem. To pestka dla Baby i Chłopa powiatu sanockiego

Pierwsze miejsce i tytuł Baby i Chłopa Powiatu Sanockiego 2018 r. zdobyli Angelika i Paweł Stączek z gminy Zarszyn

Zgromadzonych na stadion 
sportowy wprowadził klub 
motorowy „Templariusze 
Bieszczady”. Imprezę otwo-
rzył Wojciech Niemiec, sołtys 
Bażanówki oraz przedstawi-
ciele lokalnych organizacji. 
Gości w imieniu gminy Za-
rszyn przywitał sekretarz An-
drzej Piotrowski.

Pary startowały w pięciu 
konkurencjach: walka o mie-
dzę na ręce, rżnięcie drewna, 
rzut gumo�lcem do celu, pi-
cie wody przez smoczek z po-
idełka dla cieląt oraz składają-
cy się z 8 pytań test na inteli-
gencję. Podczas konkurencji 
zawodnicy prezentowali  się 
w strojach z okresu między-
wojennego oraz z okresu 
PRL. Komentatorami spotka-
nia byli Beata Nawalaniec  
i Ludwik Wójcik.

Zmagania zawodników 
oceniała komisja sędziowska 
w składzie: przewodnicząca  
– Maria Konieczna, prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego Miłośników 
Ziemi Bażanowsko-Jaćmier-
skiej, pracownicy Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Sanoku; Tadeusz 
Królicki, Michał Milnikiewicz 
i Rozalia Kielar.

Podczas programu arty-
stycznego zaprezentowała się 
Kapela Ludowa „Graboszcza-
nie” z Grabownicy, Mażoretki 
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Klasa okręgowa 
Gimball Tarnawa Dolna – Przełęcz Dukla 2-2 (0-1) 
Bramki: Wethacz (57), Pastuszak (82). 
Tempo Nienaszów – Gimball Tarnawa Dolna 1-2 (1-2) 
Bramki: Wąchocki 2 (24, 44). 

Klasa A 
Grupa I 
Juventus Poraż – Bukowianka Bukowsko 1-3 (1-1) 
Bramki: Solon (34) – Zarzyka (17), Kowal (81), 
Rzyman (90+3). 
Victoria Pakoszówka – Szarotka Uherce 0-1 (0-1) 
Remix Niebieszczany – Sanovia Lesko 1-1 (1-1) 
Bramka: Fal (34). 
Lotniarz Bezmiechowa – Szarotka Nowosielce 2:1 (0-1) 
Bramka: Wach (15). 
Cosmos Nowotaniec – LKS Pisarowce 8-1 (2-1) 
Bramki: Laskowski 4 (14, 30, 84, 89), Lisowski 2 (65, 72), 
Konchuk 2 (74, 80) – Kiernisz (40). 
LKS Zarszyn – Orzeł Bażanówka 1-3 (0-0) 
Bramki: Wacławski (90) – Pańko 2 (65, 80), Żebracki (68). 
Górnik Grabownica – Sanbud Długie 2-1 (1-0) 
Bramka: Małek (88). 
Sanovia Lesko – Szarotka Nowosielce 1-3 (0-1) 
Bramki: Kielar 2 (8, 76), Bieleń (90+1). 
Bukowianka Bukowsko – Victoria Pakoszówka 4-2 (2-0) 
Bramki: Świder (30), Rzyman (38), Szałajko (51), 
Zarzyka (62) – Dżugan (72), Kozlov (78). 
Sanbud Długie – Lotniarz Bezmiechowa 0-0 
LKS Pisarowce – Juventus Poraż 2-7 (2-2) 
Bramki: Szomko 2 (37, 41) – K. Mielnik 2 (10, 58), 
D. Mielnik 2 (25, 69), Mołczan 2 (50, 74), Solon (85). 
LKS Zarszyn – Cosmos Nowotaniec 1-6 (0-4) 
Bramki: Stępień (90) – Laskowski 3 (20, 37, 88), Kędra (19), 
Nikitchuk (29), Konchuk (62). 
Remix Niebieszczany – Orzeł Bażanówka 1-3 (1-2) 
Bramki: Koczera (30) – Pańko 2 (10, 68), Romerowicz (35). 

Klasa B 
Grupa I 
Zalew Myczkowce – LKS Czaszyn 2-2 (0-1) 
Bramki: Podolak (43), Baryła (62). 
Osława Zagórz – LKS Tyrawa Wołoska 4-2 (1-0) 
Bramki: Szałęga (39), Wróbel (46), Kowalski (47), Szajdek (78) 
– Harabasz (48), Maliczyszyn (66), 
Babry Łukowe – LKS Olszanica 1-3 (0-2) 
Bramka: Wylota (81). 
Osława Zagórz – Otryt Lutowiska 5-0 (0-0) 
Bramki: Szałęga 2 (52, 71), Kowalski (64), Wróbel (74), 
Marciniszyn (77). 
LKS Tyrawa Wołoska – Pionier Średnia Wieś 1-4 (0-1) 
Bramka: Nitka (58). 
Bieszczady Jankowce – Gabry Łukowe 2-0 (1-0) 
LKS Czaszyn – Lotnik Ustjanowa 2-0 (0-0) 
Bramki: Burian (68), Podolak (83). 

Grupa II 
Florian Rymanów Zdrój – Victoria II Pakoszówka 4-3 (0-1) 
Bramki: Koczera (32), Leń (79), Kotowski (88). 
LKS Odrzechowa – Srogów Pogórze Górne 2-2 (2-2) 
Bramki: Kuzian (27), Silarski (41) – Łonyszyn (2), Miklicz (20). 
LKS Milcza – ULKS Czerteż 8-0 (4-0) 
Orion Pielnia – Orkan Markowce 4-2 (2-1) 
Bramki: Zacharski (15), Wanielista (35), Sabat (59), Pluskwik 
(70), Kot (19), Przystasz (88-samobójcza). 
Iskra Wróblik Szlachecki – LKS Płowce/Stróże Małe 1-2 (0-1) 
Bramki: Boutsikaris (30), Chorążak (82). 
LKS Głębokie – Górnik Strachocina 1-1 (1-0) 
Bramka: Galant (54). 
Iskra Wróblik Szlachecki – Orkan Markowce 0-4 (0-1) 
Bramki: Proćko (5), Ciepły (66), Starego (86), Ambicki (89). 
Victoria II Pakoszówka – LKS Płowce/Stróże Małe 1-10 (1-4) 
Bramki: Jastrzębski (44) – Boutsikaris 3 (4, 16, 45), Sumara 2 
(9, 81), Węgrzyn 2 (62, 76), Herman (42), Chorążak (68), 
Kocaj (89). 
Górnik Strachocina – LKS Odrzechowa 9-0 (5-0)
Bramki: Adamiak 6 (22, 27, 43, 62, 75, 87), Galant 3 (8, 20, 81).
ULKS Czerteż – LKS Głębokie 0-4 (0-2) 
Pogórze Srogów Górny – Orion Pielnia 1-2 (1-0) 
Bramki: Łukaszenko (36) – Sabat (48), Michalak (74). 

Grupa III 
LKS Nozdrzec – Jutrzenka Jaćmierz 3-3 (0-2) 
Bramki: Stączek (1), Tarkowski (43), Orłowski (65). 
Jutrzenka Jaćmierz – Sokół Domaradz 4-1 (1-0) 
Bramki: Kaznowski 2 (20, 89), Tarkowski (52), Pielech (80). 

(bb)

Inne ligi seniorskie 

Ostre strzelanie! 

Stal podejmowała wicelide-
ra tabeli. Nie oznaczało to 
jednak, że zamierzała paść 
przed nim na kolana.

Pierwsza połowa wyrównana 
i na dobrym poziomie. Obie 
drużyny stworzyły sobie po 
dwie sytuacje bramkowe, 

 IV liga podkarpacka

Kolejny remis, po ostrej walce

Drużyna Akademii Piłkarskiej Sanok, rocznik 2010, wzięła 
udział w turnieju z okazji 10-lecia szkółki MUKS Dunajec 
Nowy Sącz. Jej dorobek to pięć wygranych, trzy porażki i je-
den remis.

nie potra�ła tra�ć do bramki
gości. Mecz skończył się bez-
bramkowym remisem, który 
należy uznać za sukces. Choć 
pozostał pewien niedosyt, bo 
zwycięstwo i trzy punkty były 
blisko, podobnie jak tydzień 
wcześniej w Przemyślu.

WZ

Geo-Eko Wiki EKOBALL STAL Sanok – WISŁOKA DĘBICA 0-0

Ekoball Stal: 

Krzanowski, Ząbkiewicz (75. 
Kaczmarski), Adamiak, Sie-
radzki (88. Femin), Sobolak, 
Wójcik, Domaradzk (60. Po-
sadzki), Lorenc (71. Jaklik), 
Kokoć, Tabisz, Słysz.

W drugiej połowie mecz się zaostrzył.

choć bliższa zdobycia gola 
była Wisłoka. Ze strony na-
szej drużyny padły dwa moc-
ne strzały autorstwa Lorenca  
i Sieradzkiego. W drugiej po-
łowie mecz się zaostrzył. Sę-
dzia pokazał sześć żółtych kar-
tek w tym trzy dla sanoczan. 
Stal uzyskała przewagę, jednak 

Po dwóch remisach Stal w końcu zainkasowała pełną pulę 
punktów. I to w nie byle jakim meczu, bo w derbach z Karpa-
tami.

IV liga podkarpacka

Derby dla Stali

Ekoball Stal: Krzanowski, Kaczmarski, Adamiak, Kokoć, Wój-
cik, Tabisz, Jaklik, (67. Domaradzki), Ząbkiewicz, (74. Sobola), 
Słysz, (67. Lorenc) Sieradzki, Pielech, (74. Posadzki).

KARPATY KROSNO 
– Geo-Eko Wiki EKOBALL STAL Sanok 

0-1 (0-1)

Pierwsze piętnaście minut me-
czu wyglądało jak pierwsza 
runda na bokserskim ringu. 
Obie drużyny badały swojego 
przeciwnika. W 22. minucie 
jedyny celny cios wyprowa-
dziła Stal. Krystian Jaklik wy-
wiódł w pole dwóch zawodni-
ków Karpat i z przed linii pola 
karnego umieścił piłkę  
w „okienku”. Krawczyk – bram-
karz gości był bezradny.  
W dalszej części pierwszej po-

10-lecie szkółki MUKS Dunajec Nowy Sącz

Szczęśliwa siódemka Akdemii Piłkarskiej

W turnieju rywalizowało  
16 drużyn podzielonych na 
dwie grupy. Akademia w gru-
pie B zajęła trzecie miejsce  
i w dalszej części turnieju grała 
o miejsce 5-8. Ostatecznie po 

porażce z Sandecją i zwycię-
stwie nad Golem Nowy Sącz 
zajęła 7 miejsce w turnieju.

– Turniej stał na wysokim 
poziomie sportowym oraz or-
ganizacyjnym. Bardzo się cie-

szymy, że mieliśmy okazję  
rywalizować z tak dobrymi 
zespołami, z którymi przyszło 
nam się zmierzyć pierwszy 
raz – czytamy na pro�lu FB
Akademii. Chłopaki z turnie-
ju na turniej robią coraz więk-
sze postępy. A mecz z KS Za-
kopane (2-2) to, według ob-
serwatorów,  chyba najlepszy 
mecz turnieju.                    WZ

łowy swoje szanse mieli jesz-
cze Słysz i Pielech, którego 
podaniem obsłużył Sieradzki. 
Do przerwy wynik bez zmian. 

Druga odsłona spotkania 
to obopólna wymiana ciosów, 
z której obronną ręką wycho-
dzą sanoczanie. Derby dla  
Sanoka. 1 września Stal po-
dejmie Sokoła z Kolbuszowej. 
Mecz rozpocznie się o godzi-
nie 13.

WZ

Akademia Piłkarska 
Sanok: 

Dawid Mazgaj, Jakub Szczu-
rzydło, Oliwier Rygiel, Patryk 
Hoksa, Marcel Przybyłowicz, 
Patryk Janowski, Patryk Bi-
skup, Bartosz Wójtowicz, Wik-
tor Gac. 
Trener : Mariusz Sumara.
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Blisko 140 zawodników i zawodniczek wystartowało w XII 
edycji biegu „Dycha Siekiernika” w Krościenku Wyżnym.  
W swojej kategorii bezkonkurencyjny był Marek Nowosielski. 

Po raz drugi zorganizowa-
no „Charytatywny Cross na 
Wyspie Energetyk”, połą-
czony z „Biegiem 50-lecia 
Elektrowni Wodnej Solina”.

Na dystansie 8 kilometrów  
w kategorii M 60-69 drugie 
miejsce zajął Marek Nowosiel-
ski – Biegam Dla Marcinka,  
a trzecie Jerzy Haduch – Sanok 
i Okolice. Również drugie 
miejsce, ale w kategorii K 30-39 

Myślenice były gospoda-
rzem przedostatniej odsłony 
Maratonu Rowerowego Kel-
lys Cyklokarpaty. Nie zabra-
kło zawodników Roweroma-
nii, którzy odnieśli sukcesy  
w swoich kategoriach.

W kategorii HK0 na dystan-
sie Hobby tryumfowała  
z czasem 01:41:23.070 Joan-
na Głowacka–Roweromania. 
Na tym samym dystansie  
w kategorii HM1 zwycięstwo 
odniósł Jan Głowacki z cza-
sem 01:20:26.083, a w HM5 
Janusz Głowacki z czasem 
01:21:42.609. Pełne wyniki 
na stronie: h�ps://system.
timedo.pl/pl/publiczny/wy-
niki

WZ

Kilka dni po bardzo udanych meczach młodzi piłkarze Eko-
ballu znów pokazali klasę. Największe wrażenie robi wynik 
młodzików młodszych, którzy pokonali Lesko 12-1.

KOLARSTWO

Cyklokarpaty w Myślenicach

Trasa w Myślenicach była bardzo wymagająca nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne

BIEGI PRZEŁAJOWE

„Dycha Siekiernika” 
dla Nowosielskiego

Charytatywny Cross 
w Polańczyku

wywalczyła Bożena Zapołoch 
– Bieszczadzki Oddział Straży 
Granicznej. W kategorii M 40-
-49 ósmy był Łukasz Hydzik  
– Lider Sanok, a dziesiąty Fran-
ciszek Rościński – Samotny 
Wilk.

Podczas tegorocznego 
biegu zbierano pieniądze na 
rehabilitację dla Basi, która 
uległa wypadkowi samocho-
dowemu. 

WZ

W Nowym Targu zainaugurowano rozgrywki sezonu 2018-
-2019. Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna STS UKS 
Niedźwiadki MOSiR Sanok, która wygrała pięć razy, w tym 
raz walkowerem, i raz przegrała.

Podkarpackie ligi młodzieżowe

Młodzicy rozgromili 
Sanovię

Juniorzy starsi
RESOVIA RZESZÓW – EKOBALL SANOK 1-2 (0-1)

Bramki: Jamka, Kowalski.

Po słabszym występie w poprzedniej kolejce na własnym 
boisku, tym razem było już lepiej. – Cieszy coraz lepsza gra  
defensywy. Przeciwnik nie miał prawie żadnej klarownej sytu-
acji. Dalej szwankuje skuteczność, ale jeżeli wygrywamy, to nie 
ma, co dużo narzekać. Czekamy teraz na ważny mecz w sobotę 
z JKS, który da nam odpowiedź, o co będziemy walczyć jesie-
nią – powiedział Grzegorz Pastuszak, trener juniorów.

Juniorzy młodsi
IGLOOPOL DĘBICA – EKOBALL SANOK 0-2 (0:0)

Bramki: Łuczycki 64, 76.

Pomimo przewagi gospodarzy, to sanoczanie zainkasowali 
trzy cenne punkty. 

– Mecz walki. W pierwszej połowie przewaga gospodarzy, 
którzy cały czas dużo biegali i wywierali na naszej drużynie cią-
gły pressing, powodujący sporo niedokładności z naszej stro-
ny, tym bardziej, że graliśmy wyjątkowo statycznie. Na szczę-
ście nie przekładało się to na sytuacje bramkowe, gra albo była 
spychana w boczne sektory boiska, albo też bardzo dobrze spi-
sywała się obrona, w której rewelacyjny mecz rozegrał Łukasz 
Gadomski – powiedział Sebastian Jajko. Gospodarze próbo-
wali również wrzutek w pole karne, ale te padały łupem pewnie 
grającego Jagniszczaka. W drugiej części udało nam się uspo-
koić grę i przejąć inicjatywę, a Igloopol powoli opadał z sił. 

Efektem były dwie bramki autorstwa Łęczyckiego. W so-
botę gra na kolejnym wyjeździe tym razem w Mielcu.

Trampkarze starsi
EKOBALL SANOK – SMS JAROSŁAW 3-0 (2-0)

Bramki: Cyprych, Gawlewicz, Makarski.

– To był dobry mecz – twierdzi Damian Popowicz, trener 
trampkarzy. – Zawodnicy świetnie zrealizowali przedmeczowe 
założenia. Wynik 3-0 należy uznać za zasłużony, cieszymy się  
z dobrej gry, trzech punktów i skupiamy się na trudnym wyjeź-
dzie do Stalowej Woli.

Młodzicy starsi
EKOBALL SANOK – RESOVIA RZESZÓW 1-1 (1-1)

Bramka: Wojtowicz.

Tylko brak szczęścia sprawił, że podopieczni Dawida Ro-
merowicza podzielili się punktami z przeciwnikiem. 

– Chłopaki pokazali, że są w stanie postawić się każdemu, 
narzucić swój styl gry i grać na wysokim poziomie – stwierdził 
trener na łamach klubowej strony.

Młodzicy młodsi
EKOBALL SANOK – SANOVIA LESKO 12-1(4-0)
Bramki: Filipczak (3), Andrzejewski (2), Podstawski (2), 

Filipczak (2), Rolnik 30, Król 42, Nowak.

Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili sobie młodzicy  
w meczu z rywalem zza miedzy, którzy zadebiutowali w lidze. 
To pierwsze zwycięstwo w Podkarpackiej Lidze Młodzików, 
jakie odnieśli piłkarze z Sanoka.

WZ

Duże wrażenie zrobili młodzicy młodsi rozbijając Sanovię Lesko
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Pięć zwycięstw na inaugurację sezonu

10 minut przed końcem me-
czu z Michalovcami, przy sta-
nie 2-2, drużyna ze Słowacji 
zjechała z lodu nie zgadzając 
się z decyzjami sędziów. Osta-
tecznie odgwizdany został 

walkower dla Niedźwiadków. 
Mecz z Kriżinka Kijów roz-
strzygnął rzut karny, którego 
skutecznym egzekutorem był 
Kuba Bukowski.

WZ

W biegu głównym w kategorii 
K2 drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Dąbrowska z Sano-
ka, a Marzena Maślak – Pozy-
tywnie Zabiegani Sanok była 
piąta. W kategorii K3 czwarte 
miejsce wywalczyła Bernadet-
ta Niemiec-Drwięga – Pozy-
tywnie Zabiegani Sanok.

Wśród panów w kategorii 
M2 drugie miejsce „wybie-
gał” Krzysztof Bułdak z Sano-

ka. Na miejsca 15 i 16 przy-
biegli: Tomasz Szyszko i To-
masz Gaworecki – Pozytyw-
nie Zabiegani Sanok.

W M3 szesnasty był Woj-
ciech Pajestka, 21 Grzegorz 
Sarama, 34 Jacek Maślak  
i 35 Piotr Drobot. W kategorii 
M5 bezkonkurencyjny był 
Marek Nowosielski z Sanoka. 
Wyniki na: www.chronotex.pl

 WZ Warunki nie rozpieszczały zawodników 

Na starcie stanęło blisko 200 zawodników i zawodniczek

WYNIKI
STS UKS Niedźwiadki  - Halickie Lwy Novojavorovsk  (UKR) 4:3
STS UKS Niedźwiadki  - Kriżinka Kijów (UKR)  2:1 k
STS UKS Niedźwiadki  - Galati Dunarea Gladiators (ROM) 3:2
STS UKS Niedźwiadki  - MHK Michalovce (SK)  2:2 w
STS UKS Niedźwiadki  - Sdjuszor Charków (UKR) 2:4
STS UKS Niedźwiadki  - Podhale Nowy Targ 4:3
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31 sierpnia 2018 r.

BŁONIE

„Zakończenie wakacji”
W najbliższy weekend  na sanoc-
kich Błoniach wystąpią znani i lu-
biani muzycy.  

W dniach 31 sierpnia – 2 września 
na sanockich Błoniach  wystąpi wie-
lu znanych artystów: Sylwia Grzesz-
czak, Natalia Kukulska, Tulia, KaeN, 
Fabryka, Ciryam i Mus. Oprócz do-
brej muzyki organizatorzy przygo-
towali wiele dodatkowych atrakcji. 

31 sierpnia 2018 r. (piątek):
18:00 Koncert – FABRY�
19:30 Koncert – TULIA
21:00 Koncert – Natalia Kukulska
A�er – Dj SABAT ELEKTRO
Zakończenie 24:00

1 września 2018 r. (sobota):
13:00 Turniej Dzielnic – prowadzi 
Irek Bieleninik
18:00 Koncert – MUS
19:40 Koncert – CIRYAM
21:00 Koncert – Sylwia Grzeszczak
A�er – Dj SABAT ELEKTRO
Zakończenie 24:00

2 września 2018 r. (niedziela):
EKSPLOZJA KOLORÓW (wyrzu-
ty 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 spe-
cjalny – biało-czerwony)
15:00 Dj NANO
18:00 Dj ChedeRac
21:00 Koncert – KaeN

KINO W SDK

Dla osób, które zadzwonią do redakcji 
31 sierpnia o godz. 12.00 i odpowie-
dzą na pytania, dotyczące bieżącego 
numeru, przygotowaliśmy po jednym 
podwójnym zaproszeniu na seans.

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO

„NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” 
9 września w Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku w ramach 
obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa odbędą się warsztaty, 
otwarcie wystawy oraz zostanie 
przedstawiona rekonstrukcja hi-
storyczna. 

Podczas tegorocznych obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa Mu-
zeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku zaprasza na Galicyjski Ry-
nek, gdzie będzie można poczuć kli-
mat i zapoznać się z życiem codzien-
nym mieszkańców małego miasteczka 
u progu odzyskania niepodległości. 
Przedstawione scenki rodzajowe 
pokażą nam fragment tamtej rzeczy-
wistości. Razem z mieszkańcami 
miasteczka będziemy świętować 
czas odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Nie zapominając o najmłod-
szych uczestnikach tego wydarzenia, 
w budynku edukacyjnym przepro-
wadzone zostaną warsztaty robienia 
kotylionów. 

W jednym z budynków Galicyj-
skiego Rynku zostanie przygotowa-
na i udostępniona dla zwiedzających 
niewielka wystawa, prezentująca pa-
miątki związane z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości.

Kino
303. Bitwa o Anglię
Produkcja: Polska, Wielka Brytania, 2018 
Gatunek: dramat  wojenny
Czas trwania: 105 min. 
31.08.2018 godz. 18.00  
01.09.2018 godz. 18.00  
02.09.2018 godz. 18.00

Krzysiu, gdzie jesteś?
Czas trwania: 110 min. 
Produkcja: USA, 2018 
31.08.2018 godz. 16.00
01.09.2018 godz. 16.00
02.09.2018 godz. 16.00
03.09.2018 godz. 16.00 
04.09.2018 godz. 16.00 
05.09.2018 godz. 16.00 
06.09.2018 godz. 16.00 
07.09.2018 godz. 16.00

Kino plenerowe
31 sierpnia o godzinie 20.00 na 
dziedzińcu zamkowym zostanie 
wyświetlony ostatni �lm „Dobrze
się kłamie w miłym towarzystwie”.

Koncert na wiolonczelę
8 września w Etno Galerii wystą-
pi wiolonczelistka Anna Maria  
Niemiec. Koncert „KONTEM-
PLACJA” –  godz. 19.00. W pro-
gramie: Bach, Vasks, Hindemith.
Rozpoczęła swoją edukację muzyczną 
w Austrii. Ukończyła z wyróżnieniem 
studia w klasie prof. Lilii Schulz-Bay-
rowej na Uniwersytecie Muzyki i Sztu-
ki we Wiedniu. Mapa koncertowa  
A. M. Niemiec obejmuje aż 12 państw.

ETNO GALERIA

ZAMEK (dziedziniec)


