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Wzrasta aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych w mieście – str. 4
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Oko na przedsiębiorczych
Z pasją o drewnie

strona

3

Wywiad z Jerzym Ginalskim
Jubileusz 20 lat pracy w MBL

Świat wokół nas
Udomowianie zwierząt

30 sierpnia prezes rady ministrów, Mateusz Morawiecki, zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych, które uzyskały do�nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na Podkarpaciu. Informację 4. września podała wojewoda, Ewa Leniart, na brie�ngu prasowym. Sanok 
otrzymał do�nansowanie w wysokości 7 538 885 zł.  Na zdjęciu Tomasz Matuszewski i Rafał Weber sekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury.

Przez kilka lat pracował za granicą, gdzie odkładał pienią-
dze na rozpoczęcie własnej działalności. Deka Furniture 
wystartowało i ma już swoich sprzymierzeńców. Daniel 
Kopiec opowiedział o swojej drodze do marzeń, pasji do 
drewna oraz planach na przyszłość.

O niełatwych początkach, archeologicznych badaniach, 
pożarze, specy�ce muzeum na wolnym  powietrzu oraz 
planach na następne lata – opowiada Jerzy Ginalski, który 
na stanowisku dyrektora największego Parku Etnogra-
�cznego w Polsce pracuje już 20 lat. 

Podczas spaceru z czworonożnym przyjacielem w leśno-
-jeziornej scenerii Wigier zrodziła się myśl, by napisać 
o udomowieniu zwierząt. Skąd one się wzięły się w na-
szym domowym otoczeniu i dlaczego za wszelką cennę 
dążymy do doskonalenia ras?

FOT. ARCH. PRYWATNE

Kolejne miliony na drogi 
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Apteka na służbie (08.09.2019 – 15.09.2019)
dyżur pełni Apteka Dr. Max przy ul. Piłsudskiego 10

W związku z realizacją inwestycji pn. Zabezpieczenie osu-
wiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Fran-
ciszkańskimi na działce nr 724 i 706 w Sanoku, �rma Kel-
ler Polska Sp. z o.o. zamknie przejście przez Schody Fran-
ciszkańskie na okres od 3.09.2019 r. do 3.11.2019 r. ze 
względu na renowację muru oporowego przy schodach. 
Przejście od ul. Podgórze do centrum miasta będzie nadal 
możliwe przez schody sąsiednie, tzw. Serpentyny. (mb)

Harcerze uczcili 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej
Sanoccy harcerze uczcili 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, pełniąc wartę przy pomniku Synom Ziemi Sanockiej. 
– To ważna rocznica. Pamięć o niej to upamiętnienie milio-
nów o�ar, wśród których były tysiące mieszkańców Sanoka 
i Ziemi Sanockiej – mówi harcmistrz Krystyna Chowaniec.

Dziś nie o samej jeździe, 
lecz parkowaniu, które 
w końcu jest jej �nalnym eta-
pem, więc w tej rubryce też 
ma rację bytu. Wiadomo, że 
w Sanoku brakuje miejsc po-
stojowych, jednak czasami 
można odnieść wrażenie, że 
kierowcy sami utrudniają so-
bie życie. 

Jeżeli chodzi o parkingi nie-
oznakowane, które najczę-
ściej znajdują się na terenach 
nieutwardzonych – najlep-
szym przykładem część waka-
cyjnych postojów w Polań-
czyku – to wiadomo, że zmo-
toryzowani muszą tam stawać 
samochody „na oko”, w spo-
sób nieco intuicyjny. Tam 
wszelkie pomyłki można im 
wybaczyć. Jeżeli jednak na as-
falcie wymalowane są pasy, to 
właśnie po to, by pomagać 
kierowcom. Tymczasem nie-
którym... najwyraźniej prze-
szkadzają. Jak bowiem wytłu-
maczyć sytuację, w której 
auto ustawiane jest nie mię-
dzy pasami, a centralnie na 
jednym z nich, co powoduje 

wym parkingu przy ulicy I Ar-
mii Wojska Polskiego (patrz 
załączone zdjęcie). Zdarza się 
bowiem, że na wydzielonych 
miejscach samochody nie par-
kują jak wszystkie inne i zgod-
nie z logiką, czyli prostopadle 
do chodnika, lecz równolegle, 
przez co jeden pojazd potra� 
zając miejsce nawet trzem in-
nym. Aż prosi się, żeby zablo-
kować go z dwóch stron – sta-
jąc oczywiście zgodnie z prze-
pisami – a następnie patrzeć, 
jak nie może wyjechać. 

swoisty efekt domina, bo ko-
lejne samochody siłą rzeczy 
stają w podobny sposób. 
A wszystko zaczyna się od 
tego, że ktoś parkuje jak „pani-
sko”, nie zważając na innych. 

O ile takie sytuacje czasa-
mi tłumaczyć można pośpie-
chem czy też roztargnieniem 
kierowców, to są też przypad-
ki, w których trzeba mówić 
o celowym działaniu. Temat 
ten poruszaliśmy już przed kil-
koma miesiącami, opisując co-
raz częstszy widok na osiedlo-

Parkujmy z głową i myślmy też o innych Schody Franciszkańskie 
zamknięte

Jak podają źródła historyczne 
– 1 września 1939 r. o 4.45, 
bez wypowiedzenia wojny 
i ogłoszenia mobilizacji, woj-
ska niemieckie zgodnie z pla-
nem Fall Weiss, uderzyły na 
Polskę. Atak był wspomagany 
zorganizowanymi nalotami 
bombowymi Lu�waffe na 
większość miast polskich, wę-
złów kolejowych i osiedli fa-
brycznych. Symbolem ataku 
Niemiec stało się uderzenie 
na polską składnicę wojskową 
Westerpla�e w Wolnym Mie-

ście Gdańsku, rozpoczęte 
o godzinie 4.45 strzałami pan-
cernika Schleswig-Holstein, 
który z kurtuazyjną wizytą 
wpłynął do portu w Gdańsku 
kilka dni wcześniej.

Sanoccy harcerze o godzi-
nie 4.45 złożyli kwiaty, zapali-
li znicze i wystawili wartę ho-
norową przy pomniku „Sy-
nom Ziemi Sanockiej pole-
głym i pomordowanym za 
Polskę w latach 1939-1945”. 
Wartę pełnili przez cały dzień, 
do godziny 18.00. (mn)

Aby jeździło nam się lepiej 

2 września 2019 roku we wszystkich szkołach został zainau-
gurowany nowy rok szkolny. Uczniowie wraz z nauczyciela-
mi i rodzicami zgromadzili się przed budynkami placówek 
oświatowych. 

Parkowanie nie jest żadną 
wielką sztuką – wystarczy 
odrobina wyobraźni, kultury 
jazdy i komunikacyjnej em-
patii. Stawiając samochód na 
postoju, starajmy się robić to 
w ten sposób, by nie utrud-
niać życia innym kierowcom. 
Być może następnym razem 
ktoś postąpi tak samo, dzięki 
czemu będziemy mogli bez 
problemu zaparkować. Tylko 
tyle i aż tyle. 

(bart) 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Sanoku o godzinie 09:15 na 
boisku przed budynkiem 
szkoły odbył się uroczysty 
apel, w którym uczestniczyli 
m.in. burmistrz Miasta Sano-

Mazurek Dąbrowskiego. Na-
stępnie głos zabrali uczniowie, 
wygłaszając wiersze patrio-
tyczne poświęcone pamięci 
o�ar II wojny światowej. 

Kolejno głos zabrała nowa 
dyrektor szkoły Maria Kor-
żyk, która przywitała wszyst-
kich zgromadzonych i przed-
stawiła nową wicedyrektor 
Annę Serbin. Po tym wystą-

pieniu słowa do uczniów, na-
uczycieli oraz rodziców skie-
rował burmistrz Tomasz Ma-
tuszewski, życząc udanego 
nowego roku szkolnego.

Redakcja „Tygodnika Sa-
nockiego” życzy  wszystkim 
uczniom jak najlepszych wy-
ników, a nauczycielom – sa-
tysfakcji z pracy.

km

ka – Tomasz Matuszewski 
oraz zastępca burmistrza 
Grzegorz Kornecki. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru, 
po czym został odśpiewany 
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30 sierpnia prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki za-
twierdził listy zadań gminnych i powiatowych, które uzyska-
ły do�nansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych w 2019 r. na Podkarpaciu. Informację podała 4. wrze-
śnia wojewoda Ewa Leniart na brie�ngu prasowym. Sanok
otrzymał do�nansowanie w wysokości 7 538 885 zł.

Prawie 8 milionów złotych dla Sanoka z Funduszu Dróg Samorządowych
nych. Gdyby nie 
do�nansowanie, nie byłoby
nas stać na realizację ważnych 
dla mieszkańców inwestycji.

Łącznie w 2019 roku alo-
kacja środków Funduszu 
Dróg Samorządowych dla 
woj. podkarpackiego wynosi 
rekordowe ponad 310 mln zł, 
dzięki czemu na wsparcie ze 
strony rządu może liczyć po-
nad 260 zadań gminnych  
i powiatowych!

Długość dróg lokalnych 
planowanych do przebudowy 
lub remontu dzięki wsparciu 
środkami Funduszu wynosi 
355 km.

Na tę informację czeka-
łem od kilku dni. Dziś pani 
wojewoda Ewa Leniart ogło-
siła listę zadań gminnych i po-
wiatowych, które otrzymały 
do�nansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Kwota, jaką zatwier-
dzono dla Sanoka, to prawie  
8 mln złotych! Będą inwesty-
cje na Posadzie i na Dąbrów-

Sanok otrzymał do�nansowa-
nie do dwóch złożonych wnio-
sków: na przebudowę dróg 
gminnych – ulicy Piastowskiej, 
Pomorskiej i 1000-lecia  
w ogólnej kwocie do�nanso-
wania 3 328 436 zł oraz na bu-
dowę łącznika drogowego po-
między obwodnicą Sanoka  
w ciągu drogi krajowej DK28 
Zator – Medyka a drogą gmin-
ną ul. Łany wraz z infrastruk-
turą techniczną, budowlami  
i urządzeniami budowlanymi, 
wraz z przebudową ul. Porce-
lanowej – drogi gminnej we-
wnętrznej. Na to zadanie Gmi-
na Miasta Sanoka otrzymała  
4 210 449 zł. Łączna kwota obu 
inwestycji to ponad 15 mln zł!

– W 2019 roku będziemy 
mieli największe do�nanso-

wanie w historii budżetu mia-
sta z przeznaczeniem na po-
prawę infrastruktury drogo-
wej – mówi burmistrz To-
masz Matuszewski. – 22 
sierpnia w Warszawie w Mini-
sterstwie Infrastruktury roz-
mawiałem z sekretarzem sta-
nu panem Rafałem Weberem 
na temat Funduszu Dróg Sa-
morządowych i wniosków, ja-
kie złożyliśmy w celu pozy-
skania do�nansowania na ich
realizację. Dziękuję pani wo-
jewodzie Ewie Leniart, panu 
Rafałowi Weberowi, europo-
słowi Tomaszowi Porębie 
oraz posłowi Piotrowi Babi-
netzowi za wsparcie dotych-
czasowych wniosków złożo-
nych przez Gminę Miasta  
Sanoka do instytucji nadrzęd-

• Dodatek – komu i na ile
Projekt uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzo-
nych przez powiat sanocki 
wydawał się nie budzić kon-
trowersji. Komisja Oświaty, 

O szkołach i drogach w powiecie
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego, która od-
była się 26 sierpnia, najwięcej emocji wśród radnych wzbu-
dziły dwie sprawy. Dyskutowano, na jaki czas przyznawać do-
datek motywacyjny nauczycielom zatrudnionym w powiato-
wych szkołach i placówkach oświatowych. Zastanawiano się 
też, czy powiat w pełni wykorzystał możliwość uruchomienia 
komunikacji publicznej do podsanockich miejscowości, do 
których dotąd nikomu nie opłacało się wozić pasażerów.

Sportu i Rynku Pracy zapro-
ponowała jednak zmianę za-
pisu, który mówił, że dodatek 
motywacyjny przyznaje się 
nauczycielom na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 mie-
siące i nie dłuższy niż 12 mie-
sięcy. Przewodniczący tej ko-
misji Robert Zoszak tłuma-

czył, że ustalanie tego dodatku 
co dwa miesiące będzie uciąż-
liwe i dla dyrektora, i dla na-
uczycieli. Poza tym nieraz 
czas realizacji pewnych pro-
jektów jest dłuższy niż dwa 
miesiące. Przewodniczący 
dodał, że dłuższy termin wy-
płacania dodatku zobliguje 
też powiat do zabezpieczenia 
większych funduszy na ten 
cel. Zaproponował, aby doda-
tek motywacyjny był ustalany 
na czas od 6 do 12 miesięcy. 

Ta propozycja wzbudziła 
ożywioną dyskusję. Starosta 
powiatu sanockiego Stanisław 
Chęć zgodził się na podnie-

sienie dolnej granicy czasu, 
na który przyznawany jest 
dodatek, od 3 miesięcy. Rad-
ny Andrzej Chrobak podkre-
ślał, że pierwotny zapis daje 
dyrektorowi szkoły elastycz-
ność, pewien margines decy-
zji. W podobnym tonie wy-
powiadał się radny Bogdan 
Struś.

Ostatecznie radni zdecy-
dowali, że dla nauczycieli lice-
ów ogólnokształcących doda-
tek motywacyjny będzie 
przyznawany na okres od  
6 do 12 miesięcy, czyli na pół 
roku albo od razu na cały rok, 
a dla nauczycieli pozostałych 
szkół od 3 miesięcy do  
12 miesięcy.

Kto pojedzie, a kto nie •
Radni podczas sesji zajęli się 
również wyrażeniem zgody 
na zawarcie umowy o świad-
czenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbioro-
wego. Pod tą niejasną nazwą 
kryje się możliwość uzyska-
nia od Wojewody Podkarpac-
kiego dopłaty do przewozów 
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na 
de�cytowych liniach, na któ-
rych żadnemu przewoźniko-
wi dotychczas nie opłacało 
się jeździć. W budżecie woje-
wody na ten cel przeznaczona 
jest na rok 2019 kwota blisko 
20 mln zł.

Jak już wspominaliśmy na 
łamach „Tygodnika”, powiat 
sanocki zgłosił wnioski o ob-
jęcie takim do�nansowaniem
dwóch linii: Sanok-Liszna  
i Sanok-Odrzechowa przez 
Pastwiska. Radni uważali, że 
uruchomione połączenia to 
stanowczo za mało. Pytali, 
czy informacja o możliwości 
do�nansowania tych przewo-

zów dotarła do wszystkich 
zainteresowanych przewoź-
ników i mieszkańców wyklu-
czonych komunikacyjnie 
miejscowości powiatu. Rad-
ny Tomasz Gankiewicz ape-
lował, aby włączyć radnych 
do prac nad kolejnymi nabo-
rami do tych wniosków. Upo-
mniał się też o połączenie do 
Wisłoka Wielkiego. Radny 
Jan Jaślar powoływał się na 
doświadczenia gminy Besko 
w zakresie organizacji prze-
wozów lokalnych. Głównym 
przedmiotem dyskusji było 
jednak wykluczenie komuni-
kacyjne miejscowości Lalin. 
Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Stanisław Lewicki 
dopytywał, dlaczego jej nie 
uwzględniono, skoro leży na 
uboczu i ma kiepską infra-
strukturę drogową. Radny 
Damian Biskup wspomniał  
o możliwym w przypadku 
Lalina rozwiązaniu – tzw. 

– Dodatek motywacyjny 
dla nauczycieli w bieżącym 
roku przyznany był dwu-
krotnie: pierwszy raz  
w styczniu tego roku na czas 
do końca czerwca, a drugi 
raz w lipcu z terminem do 
grudnia. Propozycja zmiany 
wypłaty dodatku w nowym 
regulaminie uwzględniała 
również krótszy czas ustale-
nia dodatku motywacyjne-
go, tj. od 2 do 12 miesięcy. 
Taki zapis uwzględniał przy-
padki szczególne, np. koń-
cząca się w sierpniu kaden-
cja dyrektora szkoły, które-
mu od czerwca zostały już 
tylko dwa miesiące pracy. 
Jednak w szkołach technicz-
nych i placówkach oświato-
wych dodatek mógłby być 
przyznawany z inną często-
tliwością. W technikach trzy 
razy w roku organizowane 
są sesje egzaminacyjne. Eg-
zaminy w danym terminie 
przygotowuje tylko określo-
na grupa nauczycieli. W tym 
przypadku dyrektor mógłby 

przyznać wyłącznie dla nich 
dodatek motywacyjny, a na-
stępnym razem dla kolej-
nych. Oczywiście dyrektor 
może to zrobić również raz 
w roku. Zapis w regulaminie 
dolnej granicy w postaci 
dwóch miesięcy to również 
motywacja do dobrej pracy, 
ponieważ dyrektor w trak-
cie roku szkolnego może 
docenić zaangażowanie na-
uczyciela. W dalszym ciągu 
jestem za takim rozwiąza-
niem – wyjaśnia starosta 
Stanisław Chęć.

- Rok szkolny już się roz-
począł, regulamin funkcjo-
nuje. W szkołach średnich 
zatrudniono dodatkowo 28 
nauczycieli ze szkół podsta-
wowych. W większości do 
niedawna uczyli oni w sa-
nockich gimnazjach. Miej-
sca pracy powstały m.in.  
w wyniku uruchomienia 
dodatkowych oddziałów w 
liceach ogólnokształcących, 
gdzie poza planowanym na-
borem utworzono trzy do-

datkowe oddziały. Z kolei  
w technikach otworzono 
dwa dodatkowe kierunki. 
Poza podstawowym pen-
sum wielu nauczycieli ma 
dodatkowo godziny nad-
liczbowe. Obawy związków 
zawodowych, że część na-
uczycieli szkół podstawo-
wych pozostanie bez pracy, 
nie potwierdziły się. Z mo-
ich informacji wynika, że 
wszyscy nauczyciele sanoc-
kich szkół, którzy pracowali 
w ubiegłym roku szkolnym, 
pracują nadal – dodaje sta-
rosta.

wjeździe szu�adowym, gdy
autobus zjeżdża na dół, za-
biera pasażerów i wraca do 
głównej drogi. Wicestarosta 
Janusz Cecuła uświadomił 
zebranym, że przede wszyst-
kim nie znalazł się przewoź-
nik chętny do obsługi trasy 
do tej miejscowości. Na sesji 
pojawił się sołtys Lalina, Ma-
rian Błaszczak, który oznaj-
mił radnym, że jednak znalazł 
się przewoźnik gotów prze-
wozić mieszkańców, po usta-
leniu ze Starostwem Powia-
towym w Sanoku warunków 
świadczenia tych usług. Rad-
na Marta Myćka zwróciła się 
do zarządu powiatu sanoc-
kiego z prośbą, aby rzetelnie 
przygotować się do składania 
następnych wniosków i żeby 
włączyć w dalsze działania  
w tej sprawie zarówno rad-
nych, jak i poszczególne gmi-
ny – wyjaśnia starosta.

esw

- Było bardzo mało czasu na 
wdrożenie i dopięcie wszyst-
kich formalności, aby zdążyć 
z przygotowaniem wniosków 
i utworzeniem wszystkich 
pożądanych linii. To także 
wyzwanie związane z wyło-
nieniem w drodze przetargu 
przewoźnika dla danej linii. 
Obydwa uruchomione 
obecnie kierunki są bardzo 
ważne. Nie udało nam się 
natomiast przygotować 
kompletnego wniosku na li-
nii Sanok-Lalin, głównie  
z powodu braku przewoźni-
ka. Jednak w drugim terminie 
– do 15 września – na pewno 
już zdążymy złożyć ten wnio-
sek. Ministerstwo Infrastruk-
tury zapewnia, iż niebawem 

ogłosi kolejny nabór wnio-
sków na nowe połączenia, 
więc pracujemy dalej inten-
sywnie, analizując sytuację  
i potrzeby mieszkańców Po-
wiatu Sanockiego. W ostat-
nim czasie uczestniczyłem  
w kilku spotkaniach wiej-
skich, na których mieszkańcy 
zaproponowali kilka połą-
czeń związanych z dojazdem 
do szkół i miejsc pracy. Przy-
mierzamy się również do 
uruchomienia linii z miej-
scowości, które znajdują się 
w gminach sąsiadujących  
z powiatem sanockim.  
W przygotowaniu są m.in. 
połączenia z Leska przez Za-
łuż do Sanoka, z Haczowa do 
Sanoka i z gminy Dydnia.

KOMENTARZ STAROSTY SANOCKIEGO

KOMENTARZ STAROSTY SANOCKIEGO

ce. Chcę podziękować pani 
wojewodzie, jak również se-
kretarzowi stanu, panu Rafało-
wi Weberowi, europosłowi 
Tomaszowi Porębie oraz po-
słowi  Piotrowi Babinetzowi 
za wsparcie naszych wniosków 

do instytucji nadrzędnych. 
Dla mieszkańców Dąbrówki 
mam dobrą wiadomość –  
o przebudowie ul. 1000-lecia, 
natomiast na Posadzie zosta-
nie zbudowany łącznik pomię-
dzy obwodnicą Sanoka a ul. 

Łany wraz z przebudową ulicy 
Porcelanowej. Na to zadanie 
uzyskaliśmy do�nansowanie
w kwocie 42 104,49 zł – pod-
sumował Tomasz Matuszew-
ski, burmistrz.

mn /UM Sanok
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Polityka finansowa miasta
W dniu 4 września w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyła się konferencja dotycząca ostat-
nich dziesięciu miesięcy działalności burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego. 

AR
CH

. U
M

 S
AN

OK
 (5

)

Burmistrz Tomasz Matuszewski 
przedstawił aktywność �nansową 
i omówił inwestycje, jakie poczynio-
no w mieście w ciągu ostatnich dzie-
sięciu miesięcy. Przedstawiono pre-
zentację, która obejmowała dwa okre-
sy: grudzień 2014 – sierpień 2015, 
czyli pierwszy rok panowania burmi-
strza Tadeusza Pióro oraz okres gru-
dzień 2018 – sierpień 2019 – kiedy 
rządy sprawował już obecny bur-
mistrz Tomasz Matuszewski. 

Budżet miasta
Zaprezentowany budżet, jaki przejął 
obecny burmistrz znacznie odbiega od 
tego, który przejął Tadeusz Pióro. Cały 
budżet wynosił wtedy ok. 109 mln, zaś 
zadłużenie to wysokość  40 mln. Z ko-
lei podczas przejęcia władzy przez To-
masza Matuszewskiego cały budżet 
wynosił ok. 177 mln, zaś zadłużenie to 
kwota 77 mln złotych. 

Wydatki miasta
Wydatki w tym samym okresie wy-
niosły 113 mln złotych w 2015 r.,  
a planowane w 2019 r. to kwota po-
nad 168 mln.  

Realizacja wydatków inwestycyjnych 
(remonty, zakupy, inwestycje, dokumenta-
cje techniczne, oświetlenie, usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych itp.)
Burmistrz przedstawił również prace, 
jakie zostały wykonane w okresie od 
grudnia 2018 r. do lipca 2019 r. i dzia-
łania poczynione w zmianach sche-
matu organizacyjnego. Zaangażowa-
nie pracowników urzędu, kwali�kacje
odpowiednich osób skutkują inwe-
stycjami, jakie wykonano w tym okre-
sie. Dla porównania wykres obrazuje 
nam inwestycje, jakie zostały poczy-
nione przez poprzedniego burmi-
strza. W roku 2014/2015 wydatki na 
inwestycje m.in. remonty, zakupy, in-
westycje drogowe itp. wyniosły ok.  
3 mln złotych, zaś w roku 2018/2019 
kwota wydatków poczynionych na in-
westycje wyniosła ponad 31 mln. 

Wpływ środków do budżetu miasta
Burmistrz pragnął zaznaczyć, że po-
przedni włodarz miasta realizował 
zadania i wnioski swojego poprzed-
nika, tak jak i on realizuje działania  
Tadeusza Pióro, ale również narzuca 
swoje wnioski. Aktywność obrazuje 
ilość podpisanych i realizowanych 
umów w tym okresie oraz wysokość 
ich kosztów. W latach 2014/2015 
było to 5 umów, zamykających się 
kwotą 4 034 562,64 zł, podczas gdy 
w czasie od grudnia 2018 r. do 
czerwca 2019 r. jest to kwota 16 284 
217,85 mln zł. 

Wartość złożonych wniosków o dofi-
nansowanie w walutach 
Jeden z ważniejszych slajdów doty-
czył aktywności, obrazujących pozy-
skiwanie środków na inwestycje. 
Podczas gdy w przedziale czasowym 
grudzień 2014 – sierpień 2015, któ-
ry jest przedziałem, kiedy wszystkie 
projekty zostały ogłoszone, a w 2018  
wnioski i środki można było już skła-
dać, nie było ani jednego wniosku  
w tym przedziale czasowym. Obec-
nie, czyli w okresie grudzień 2018 – 
lipiec 2019 wszystkie złożone wnio-
ski zamykają się kwotami 15 922 
086,86 mln zł oraz 10 054 060,96 €. 

Inwestycje drogowe 
Wiele się mówi, że inwestycje drogo-
we są realizowane w okresie wybor-
czym. Obecna władza pokazuje, że od 
pierwszego roku można rozpocząć 
wiele inwestycji drogowych, zrobić to 
z pomysłem, do�nansowaniem i za-
pasem czasu. I tak inwestycje drogo-
we w pierwszym okresie, czyli czas 
byłego włodarza miasta to kwota ok. 
1 mln złotych (wkładu własnego), zaś 
drugi okres (grudzień 2018 – lipiec 
2019) to kwota prawie 6 mln złotych, 
z czego  ponad 2 mln złotych uzyska-
no z do�nansowanych projektów.

Na koniec burmistrz Tomasz 
Matuszewski zaprosił wszystkich na 
spotkania, które organizowane są  

w poszczególnych dzielnicach. Takie 
spotkania odbyły się już na Posadzie, 
Dąbrówce oraz na Wójtostwie. 

Podczas konferencji głos zabrał 
również skarbnik miasta Bogdan 
Florek, który odniósł się do aktual-
nej sytuacji �nansowej.

Konferencja w Sali Herbowej

„W zakresie działań inwestycyjnych 
w tym roku wystartowaliśmy z bu-
dżetem zatwierdzonym w styczniu, 
gdzie wielkości, dotyczące wydat-
ków inwestycyjnych, kształtowały 
się na poziomie 26 mln złotych, przy 
dotacjach prawie 12 mln. Natomiast 
dzisiaj mamy budżet inwestycyjny 
skorygowany. Planowane wydatki 
wynoszą 42 mln, przy dotacjach na 
poziomie 26 mln złotych. Pomimo 
wzrostu i pojawienia się nowych za-
dań inwestycyjnych, związanych  
z zabezpieczeniem osuwisk, jak i mo-
dernizacją ulicy Piastowskiej i Po-
morskiej udało nam się zabezpieczyć 
udział środków własnych, czyli tych 
środków, których praktycznie w bu-
dżecie tegorocznym nie było. Nie 
było potrzeby zwiększania de�cytu
budżetowego, �nansowania tych no-
wych zadań, które się pojawiły dzięki 
do�nansowaniom zewnętrznym.
Ogólna sytuacja budżetu jest stabil-
na. Obecnie  nie posiadamy żadnych 
zobowiązań wymaganych, czyli ta-
kich, które byłyby niezapłacone  
w terminie. Wszystkie płatności są 
realizowane w terminie” – powie-
dział Bogdan Florek. 

esw
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Polityka finansowa miasta
– Chcę się odnieść do 
wypowiedzi byłego wice-
burmistrza Edwarda Olejko, 
opublikowanej w ostatnim 
wydaniu „Tygodnika Sanoc-
kiego”. Tego „Tygodnika Sa-
nockiego”, o którego nieza-
leżność tak bardzo troszczą 
się ostatnio niektórzy radni, 
zarzucając jednostronność 
i informowanie wyłącznie  
o poglądach i poczynaniach 
burmistrza. Ostatnie wyda-
nie „TS” jest najlepszym do-
wodem na nieprawdziwość 
takich zarzutów. Zacznę 
od sensacyjnej informacji 
o specjalnych dodatkach, 
pobieranych przez pracow-
ników urzędu i jednostek 
podległych w czasie  reali-
zacji zadania, jakim była bu-
dowa Centrum Rehabilitacji  
i Sportu. Zapewne przez 
czysty zbieg okoliczności 
tuż przed publikacją wypo-
wiedzi pana Olejki w „Tygo-
dniku” do urzędu wpłynęły 
pytania o wysokość tych 
dodatków, nadesłane przez 
osoby zatrudnione w portalu 
esanok.pl, �rmie medialnej
zarządzanej przez Tomasza 
Święcha. 

Oświadczam, że kwestia 
tych dodatków nigdy nie była 
tajemnicą i jestem gotowy 
udzielić wszelkich wyjaśnień 
w tej mierze. Informuję za-
tem Państwa: Takie dodatki 
otrzymywał m.in.  pracow-
nik ówczesnego wydziału 
inwestycji – Piotr Bochnia, 
otrzymywałem ja, będąc 
dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
i jeszcze jedna osoba, o której 
powiem na końcu.

Za co zostały przyznane 
te specjalne dodatki:

Piotr Bochnia – za peł-
nienie funkcji Kierownika 
Projektu Centrum Rehabi-
litacji i Sportu przy MOSiR  
w Sanoku na wniosek zastęp-
cy burmistrza Edwarda Olej-
ki, zatwierdzony oczywiście 
przez Tadeusza Pióro.

Jeśli chodzi o dodatek, 
który ja pobierałem w wy-
sokości 15% w pierwszym  
i 20% w drugim roku – został 
mi przyznany za prowadze-
nie inwestycji pn. ,,Budowa 
CRiS na terenie MOSiR” 
oraz nadzoru nad majątkiem 
kompleksu rekreacyjnego 
,,Sosenki” w drugim roku.  
W tamtym okresie zajmo-
wałem się sporządzaniem 
tzw. �szek i wniosków pro-
jektowych, odbyłem wiele 
spotkań w Warszawie na 
szczeblu ministerialnym, 
które w znaczący sposób 
podnosiły atrakcyjność zło-
żonego przez Gminę Miasta 
Sanoka wniosku w minister-
stwie sportu, dzięki czemu 
– przy merytorycznym 
wsparciu ministra Jarosława 
Stawiarskiego oraz euro-
posła Tomasza Poręby – na 

budowę Centrum Rehabili-
tacji i Sportu otrzymaliśmy 
jedno z najwyższych w Polsce 
do�nansowań, a obiekt został
wpisany na listę obiektów stra-
tegicznych dla polskiego spor-
tu. Spotykałem się wyłącznie z 
projektantem w celu ustalenia 
funkcjonalności obiektu przy 
tworzeniu Programu Funkcjo-
nalno- Użytkowego. Spotyka-
łem się z zarządami polskich 
związków sportowych, jako 
jedyny przedstawiciel Gminy 
Miasta Sanoka negocjowałem 
porozumienie z przedsta-
wicielami sześciu związków 
sportowych. Realizowałem  
w ten sposób zadanie określa-
ne we wniosku projektowym 
jako funkcjonalność obiektu. 
Nie jestem z wykształcenia 
ani inżynierem budownictwa, 
ani architektem, więc nie 
mogłem uczestniczyć, a tym 
bardziej pobierać dodatku 
za coś, czego nie mógłbym 
wykonać ani ponosić za to 
odpowiedzialność. Twierdze-
nie zatem przez pana Olejko, 
że cyt. ,,oraz pan Tomasz 
Matuszewski, który jako dyr. 
MOSIR dokonywał uzgod-
nień z biurem projektów, 
w szczególności w zakresie 
funkcji obiektu, zarówno na 
etapie opracowania programu 
funkcjonalno-użytkowego, 
jak również na etapie opraco-
wania projektu budowlanego” 
jest co najmniej nadużyciem  
i świadomie wprowadza opi-
nię publiczną w błąd. 

Jest jeszcze jedna osoba, 
która m.in. w związku z budową 
Centrum Rehabilitacji i Sportu                    
pobierała dodatek specjalny 
i to dodatek w najwyższej ze 
wszystkich wysokości. Tą oso-
bą jest wspomniany już przeze 
mnie inżynier budownictwa  
i wiceburmistrz do spraw inwe-
stycji poprzedniej kadencji pan 
Edward Olejko. Dla przykładu, 
w okresie od 10 grudnia 2017 
r. do 9 grudnia 2018 r. pobierał 
on dodatek w wysokości aż 
31%, natomiast w okresie od 
1 lipca 2018 r. do zakończenia 
pracy pobierał on dodatek  
w wysokości aż 40% – liczony 
od sumy wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego. 

I jeszcze kilka słów ko-
mentarza do całej wypowiedzi 

Edwarda Olejki w „Tygodni-
ku Sanockim”. Pan Olejko, 
zapytany przez dziennikarzy 
„TS”, najpierw odpowiedzi 
nie udzielił, zasłaniając się 
emeryturą i nieuczestnicze-
niem w życiu publicznym. 
Dopiero po kilku dniach, 
najwyraźniej z wiadomych 
sobie tylko powodów zmie-
nił zdanie, i nie tylko odpisał 
na pytania dziennikarzy, 
ale uaktywnił się także we 
wszystkich lokalnych me-
diach, przedstawiając w nich 
swoje przemyślenia, także na 
temat gospodarki odpadami 
komunalnymi. Zmuszony 
jestem zatem Państwu przy-
pomnieć, że pan Edward 
Olejko przez bardzo długi 
czas uczestniczył w życiu 
publicznym Sanoka, pełniąc 
odpowiedzialne funkcje. 
Miał czas, by wprowadzić 
wiele reform korzystnych 
zarówno dla miasta, jak i dla 
kieszeni mieszkańców. Czy 
to mu się udało? Oceńcie 
Państwo sami. Po przejściu 
zaś na emeryturę odnoszę 
wrażenie, że być może  
w dalszym ciągu chce mieć, 
bliżej dla mnie nieokreślony, 
wpływ na kluczowe sprawy 
dla miasta, w tym takie, które 
łączą się z działalnością pod-
miotów prywatnych. Będę 
powściągliwy i powiem jedy-
nie, że nie odważyłbym się, 
pełniąc tak odpowiedzialną 
funkcję jak Edward Olejko 
w poprzedniej kadencji, 
dzisiaj dawać  komukolwiek 
rady, zwłaszcza za pośred-
nictwem prasy, w jaki sposób 
powinno się zabezpieczyć 
przed zalaniem taki obiekt, 
jak Centrum Rehabilitacji  
i Sportu. Retorycznie pytam 
zatem: gdzie był wówczas 
Edward Olejko jako wice-
burmistrz do spraw inwesty-
cji, z dodatkiem specjalnym 
do pensji, z dyplomem 
inżyniera budownictwa, że 
dopiero teraz wie i ogłasza 
to, co powinien był wiedzieć 
jako przedstawiciel miasta 
w toku realizacji inwestycji, 
jaką było Centrum Rehabi-
litacji i Sportu? Pozostawiam 
Państwa z tym pytaniem. 

esw

W poprzednim numerze „Tygodnika Sanockiego” przedstawiliśmy państwu rozmowę z by-
łym wiceburmistrzem miasta Edwardem Olejko. Zapytaliśmy również burmistrza Tomasza 
Matuszewskiego, czy zechciałby się odnieść do ww. artykułu. Na odpowiedź długo nie mu-
sieliśmy czekać,  prezentujemy ją poniżej. W tej sprawie burmistrz wypowiedział się również 
na konferencji, która odbyła się w dniu 4 września 2019 r. 
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Burmistrz Tomasz Matuszewski 4 września spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Wójtostwo. 
Spotkanie odbyło w Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek”.  Przybyło tyle osób, że nie było 
miejsc siedzących. Mało tego, większość osób wytrzymała do samego końca spotkania, które 
trwało ponad dwie godziny. 

Burmistrzowi Tomaszowi Ma-
tuszewskiemu towarzyszyli 
wiceburmistrz Grzegorz Kor-
necki, sekretarz Bogdan Struś 
oraz naczelnicy i pracownicy 
wydziałów urzędu miasta. 
Na spotkaniu nie zabrakło 
przedstawicieli Rady Miasta 
– między innymi przewodni-
czącego Andrzeja Romaniaka 
oraz radnych Radosława 
Wituszyńskiego i Adama 
Ryniaka. Przybyli również 
przedstawiciele powiatu. 

Zebranie burmistrz zaczął 
od przedstawienia kłamliwego 
listu, który niejednej osobie 
przypomniał czasy kampanii 
wyborczej. Ulotka, nad którą 
ktoś się napracował, bo skopio-
wał dokładnie plakat informu-
jący o spotkaniu, łącznie z logo 
miasta i podpisem burmistrza, 
zawierała informacje, które 
mogły wywołać poruszenie. 
Dotyczyła ona rzekomej 
reorganizacji gospodarki śmie-
ciowej. Burmistrz zaznaczył, że 
nie będzie komentował tego 
incydentu, ponieważ wszyst-
ko, co jest w niej zawarte, to 
nieprawda.

W pierwszej części 
spotkania burmistrz mówił  
o �nansach miasta. Poruszył
wiele kwestii, które omawiane 
były podczas ostatniej konfe-
rencji i te zagadnienia znajdą 
państwo na stronie 4. Scha-
rakteryzował zadania, �nan-
sowane przy udziale środków 
zewnętrznych, o które miasto 
skutecznie zabiega. Omówił 
analogiczne okresy pracy 
– swój i poprzedniego bur-
mistrza. Jako przykład można 
podać inwestycje drogowe, 
które poprzednik zrealizował 
w kwocie na poziomie miliona 
złotych. W obecnym okresie 

inwestycje wynoszą 6 milio-
nów złotych…

Burmistrz przedstawił pla-
nowane inwestycje w dzielnicy 
Wójtostwo. Złożono wnioski 
o do�nansowanie ul. Sadowej,
Poprzecznej i Krasińskiego. 
Wartość inwestycji wynosi ok. 
2 300 000 zł. Wspomniano  
o parkingach, które są uporząd-
kowywane i oznakowywane na 
Wójtostwie. Część prac została 
wykonana, część będzie zreali-
zowana w najbliższym czasie. 

Planowane jest zabezpie-
czenie obrywu skalnego na 
południowej stronie skarpy 
wysokiej nad ulicą Rybickiego. 
Burmistrz przedstawił plan za-
gospodarowania brzegu Sanu 
od ulicy Białogórskiej, gdzie 
ma powstać miejsce sportu, 
rekreacji i parking na ponad 
50 miejsc. W planach są w tym 
miejscu boiska, miejsce do gry 
w mini golfa i rozbudowany 
skejt park. Zagospodarowanie 
brzegów rzeki San budzi wiele 
emocji wśród mieszkańców, 
a dodatkowo przedstawiona 
wizja brzegu Sanu od ulicy 
Białogórskiej spotkała się  
z aprobatą.

Po drugiej stronie rzeki 
oprócz ścieżki rowerowej, 
która powstała, w planach jest 
zagospodarowanie brzegu: 
nasadzenie ok 4000 drzew 
i krzewów, przygotowanie 
9 miejsc ogniskowych i 38 
ławeczek. Mieszkańcy zada-
wali wiele pytań, podawali 
pomysły, które skrupulatnie 
były notowane. Burmistrz 
zapewniał, że nad większością 
problemów niezwłocznie się 
pochyli, część musi być rozpa-
trywana później.

Jednym z problemów, 
jakie zgłaszali mieszkańcy, był 

brak oświetlenia na niektó-
rych ulicach.

Mieszkańców zapewnio-
no, że do końca roku ulice 
zostaną doświetlone. Jak pod-
kreślił, cieszy go współpraca 
z �rmami dostarczającymi
Internet w Sanoku. Urząd 
Miasta doszedł do porozu-
mienia z �rmami i dzięki temu
na słupach należących do tych 
�rm będzie możliwe zainsta-
lowanie oświetlenia solaris, 
czyli z odnawialnych źródeł 
energii.

Wspominano również 
o ulicy Cegielnianej, która 
również szykowana jest do 
modernizacji, a także Jodło-
wa, Krasickiego wraz z chod-
nikiem, Sadowa, Kiczury, 
Modrzewiowa.

To nie wszystkie sprawy, 
które zostały omówione  
i poruszone. 

Osobiście cieszy mnie, 
jako sanoczankę, duża fre-
kwencja na takich spotka-
niach. Wiele osób przyszło 
z konkretnymi pytaniami 
i dziękowało za klarowne 
odpowiedzi. Wiele pytań wy-
wołało żywe dyskusje. Jednak 
widać, że relacje  mieszkańcy 
– radni – Urząd Miasta stają 
się żywe. Konwersacja i jasne 
komunikowanie, zgłaszanie  
próśb, problemów, zagad-
nień to najprostsza droga do 
rozwiązania niedogodności  
w mieście.  

Wróćmy na moment do 
wspomnianej na początku 
ulotki. Zastanawia mnie to, 
kto z własnej kieszeni wyciąga 
tyle pieniędzy na takie dzia-
łania… (nie łudźmy się, druk 
nie jest tani, gra�cy też stawki
mają niemałe). 

                                           ew

Spotkanie włodarza miasta
z mieszkańcami Wójtostwa
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Przez dwa dni sanoczanie bawili się na Błoniach. W sobotę 31 sierpnia oklaski zebrały gimnastyczki z UKS Spartanie, a na scenie zagrały zespoły: „Kapela 50 
plus” i Diamond Duo. Zainteresowaniem cieszył się występ Freddiego Llerena, który prezentował muzykę andyjską.

Efektowne pożegnanie wakacji na Błoniach
Sobotni wieczór zakończył 
się w dyskotekowych ryt-
mach. Zabawa trwała do go-
dziny 23:00 przy muzyce DJ 
Przemka Polańskiego.

Niedziela również przy-
niosła wiele atrakcji. Sanocki 
Rynek od godziny 13. gościł 
Motoriade, która potem 
przeniosła się na tor lodowy. 
Podczas Motoriady trwała 
akcja rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku i znów 
kilkanacie osób podjęło de-
cyzję o tym, by podzielić się 
cząstką siebie.  Zbierano na-
krętki dla chorej Gabrysi. 
Oblężeniem cieszył się tor 
lodowy, na którym motorsi 
przewozili chętne osoby. Ko-
lejka ciągnęła się bez końca.  
W tym samym czasie trwała 
gra terenowa „Razem Po-
znajmy Sanok”.  O godzinie 
16:00 rozpoczęła się eksplo-
zja kolorów, która jak zwykle 
przyciągnęła tłumy dzieci. 
Eksplozja  prowadzona była 
przez Wojtka Karczmarczy-
ka, powtórzona trzykrotnie 
przy rytmach zumby.

 Trzy razy to zdecydowa-
nie za mało! Dzieci i mło-
dzież pokochały eksplozję 
kolorów za barwną możli-
wość legalnego ubrudzenia 
się. Na szczęście ubrudzenie 
(skrobia z barwnikiem) nie 
wnika w ubrania czy skórę 
i dzieci można było idealnie 
domyć przed wysłaniem ich 
na rozpoczęcie roku szkolne-
go. Od godziny 17:00 zaczę-
ły się koncerty  Bieszczader-
sów i Hard Sound, którzy 
rozgrzali publiczność przed 
występem gwiazdy wieczo-
ru. O godzinie 20:00 wystą-
pił Oddział Zamknięty, na 
który przyjechali nie tylko 
sanoczanie. „Andzia” czy 
„Oddział już zamknięty jest” 
znane są nie tylko starszemu 
pokoleniu. Za nami weekend 
pełen wydarzeń. Cóż, teraz 
wypada grzecznie wrócić do 
szkoły bądź pracy.

                                          ew

Pożegnanie 
wakacji
2019

Tomasz i Kamila to ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Sanoku. 29 wrze-
śnia z ich inicjatywy na sa-

nockim rynku zostanie 
zorganizowany  ekologicz-
ny event, który ma na celu 
ukazanie, jak ważna jest 
dla nas ekologia. Zapyta-
łam ich, skąd się wziął po-
mysł na zorganizowanie 
takiej imprezy właśnie 
u nas. Sam pomysł na eko-
logiczny event przyszedł 

Tomaszowi do głowy, gdy 
przebywał na wymianie mię-
dzynarodowej z obywatela-
mi Ukrainy, w Zakopanem. 
Tam zainspirowała go pro-
wadząca, która zajmowała się 
wolontariatem. Tomasz rów-

nież zajmuje się wolontaria-
tem w Sanoku, organizował 
już koncert charytatywny 
w Pani K., gdzie zbierano 
pieniądze dla chorego Adria-
na. Po rozmowach z prowa-
dzącą panią Agnieszką To-
masz zdecydował się na zor-
ganizowanie w Sanoku 
SWAP PARTY. 

Co to takiego? 
SWAP PARTY to impreza, 
która polega na wymianie 
ciuchów, ale też akcesoriów, 
butów, torebek, zabawek 
dziecięcych. Ludzie przyno-
szą  rzeczy, które dla nich są 
nieprzydatne i się tym wy-
mieniają. Nie można się 

oszukiwać. Każdy z nas ma w 
szafach wiele niepotrzebnych 
ubrań lub takich, które zało-
żyło się raz albo w ogóle nie 
włożyło, a one wiszą jeszcze 
z metką i pomimo że nie po-
dobają nam się, to szkoda 
wyrzucać. Dzięki SWAP 
PARTY można pozbyć się ta-
kich rzeczy, w zamian wybrać 
coś bardziej odpowiedniego 
dla siebie. 

Piknik ekologiczny
Tomasz i Kamila rozpoczęli 
projekt od SWAP PARTY, 
ale są zdeterminowani i całe 
wydarzenie będzie nosiło 
miano pikniku ekologiczne-
go. Wynikało to, jak sami 

mówią, z potrzeby zrobienia 
czegoś więcej dla ekologii, 
bo chociaż to temat modny, 
to ludzie wciąż zapominają, 
jak jest ważna i że powinna 
być naszą codziennością, 
a nie trendem.  Dlatego orga-
nizatorzy mają w planach 
zorganizowanie ekologicz-
nych zabaw dla dzieci, chcą, 
aby catering serwowany 
był jedynie na papierowych 
talerzach przy użyciu drew-
nianych sztućców, a za wła-
sne przyniesione naczynia 
uczestnicy dostaną zniżkę na 
jedzenie. 

Więcej szczegółów wkrót-
ce, a wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy już dzisiaj. 

esw

Tomasz i Kamila to ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Sanoku. 29 wrze-
śnia z ich inicjatywy na sa-

Tomaszowi do głowy, gdy 
przebywał na wymianie mię-
dzynarodowej z obywatela-
mi Ukrainy, w Zakopanem. 
Tam zainspirowała go pro-
wadząca, która zajmowała się 
wolontariatem. Tomasz rów-

SWAP PARTY – uczniowie I LO 
zapraszają na wymianę ciuchów
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Deka 
Furniture 
– z pasją o drewnie

Przedsiębiorcy, z którymi 
rozmawiam, często mają zu-
pełnie inne wykształcenie 
niż zajęcie, które teraz upra-
wiają. Opowiedz, jak to jest 
w twoim przypadku?

Podobnie! Nawet mój 
wyjazd za granicę nie był 
związany z tym dokładnie, co 
robię teraz, ale właśnie w An-
glii spotkałem inspirację. By-
wałem w dzielnicy, w której 
były same sklepy z meblami. 
Obserwowałem meble i po-
stanowiłem, że sam spróbuję 
projektować i produkować 
meble. Oczywiście, nie takie 
drogie jak w Anglii, gdzie nie-
które stoły kosztowały nawet 
100 tys. funtów! Jednak już 
wtedy wiedziałem, że będzie 
to drewno. W mojej głowie 
zrodził się pomysł łączenia 
drewna z metalem. Wróciłem 
do Polski, kupiłem maszyny  
i najpierw zrobiłem kilka 
sztuk na swoje potrzeby.  Wte-
dy zacząłem starać się o dota-
cje, ale zaczęły się schody. W 
naszym kraju jest tak, że aby 
dostać dotację potrzebny jest 
papierek ukończenia szkoły 
związanej z działalnością, jaką 
chce się wykonywać. Zupeł-
nie nie mają znaczenia umie-
jętności nabyte przez daną 
osobę lub jej pasja. Ile razy 
jest tak, że na przykład wysyła 
się dziecko na studia ekono-
miczne, a dziecko wraca i po-
stanawia otworzyć przykła-
dowo warsztat krawiecki, bo 
wcześniej w rodzinie wszyscy 
z pokolenia na pokolenie szyli 

i mają fach w genach. Trudno-
ści przy dostaniu dotacji były 
ogromne. Nie mając wyjścia, 
musiałem pójść na kurs, by 
dotację otrzymać.

Kurs oczywiście był płatny?
Oczywiście, że tak! Ina-

czej bym nie dostał dotacji. 
Dotacja to nikły procent mo-
jego parku maszynowego, ale 
dlaczego miałbym się o nią 
nie starać? Oprócz oszczęd-
ności, które zainwestowałem 
w �rmę, dotacji, musiałem się
pozbyć również ukochanego 
motocykla. Niestety, jedno-
ślad musiał zostać zamienio-
ny na busa, którym mogę 
przewozić materiały. Troszkę 
tęsknie za nim, ale mam na-
dzieję kiedyś sobie kupić inny, 
lepszy.

Od czego zaczynałeś pro-
dukcję? 

Początkowo były to małe 
rzeczy. Skrzynie na biżuterię, 
stoliki, toaletki itp. to były 
pierwsze moje produkty. 
Stworzyłem stronę na Face-
booku i Instagramie, zaczą-
łem pokazywać swoje dzieła, 
które zaczęły się cieszyć coraz 
szerszym powodzeniem.

A półki „plaster miodu”? 
Robią furorę, sprawdziłam!

Tak, rzeczywiście. Podob-
ne półeczki wypatrzyłem na 
Pintereście i zrobiłem kilka 
na próbę. Teraz sprzedaje się 
ich mnóstwo. Oczywiście 
półki są drewniane, ale na ży-

czenie klienta maluję je na 
dowolne kolory, dorabiam 
drzwiczki czy dodaję inne 
specjalne elementy. Cieszą się 
ogromną popularnością.

Opowiedz o twojej kolekcji 
mebli, jak powstała, no  
i skąd pomysł na jej nazwę? 

Jest to kolekcja „Ana”, któ-
ra powstała przypadkowo, a w 
sumie nieprzypadkowo. Przy-
jechał do mnie przyjaciel  
z żoną. Byli w trakcie wpro-
wadzania się do nowego 
domu. Żona, widząc moje 
prace, stwierdziła, że zatrudni 
mnie do zaprojektowania  
i wykonania mebli. I tak po-
wstała kolekcja „Ana”, która 
powstała z inspiracji i sugestii 
żony przyjaciela – Anny.  
Z czasem zacząłem troszecz-
kę mody�kować elementy
kolekcji, wprowadziłem inne 
nóżki, które łatwiej można za-
instalować. Dodałem fronty 
heksagonalne, z drzewa natu-
ralnego oraz malowane. Więk-
szość mebli jest wysyłana do 
klientów poza granice Sano-
ka, więc zadbałem o to, by 
montaż był łatwy, a elementy 
zarazem solidne i mocne. 
Obecnie wprowadzam nowe 
fronty heksagonalne z orze-
cha. Co prawda, nie jest to 
tani materiał, ale podoba się 
klientom i chcą dopłacić za 
efekt. Dodatkowo niektóre 
elementy wzoru heksagonal-
nego będą z miedzi bądź mo-
siądzu – efekt będzie wyjąt-
kowy.

Daniel Kopiec zarejestrował swoją firmę niespeł-
na pół roku temu. Produkcja mebli była jego wie-
loletnim marzeniem. Przez kilka lat pracował za 
granicą, gdzie odkładał pieniądze na rozpoczęcie 
własnej działalności. Deka Furniture wystartowa-
ło i ma już swoich sprzymierzeńców. O swojej dro-
dze do marzeń, pasji do drewna oraz planach na 
przyszłość opowiedział Edycie Wilk. 

Drewno i metal. Widzę, że 
ludzie wracają do sprawdzo-
nych surowców. Też to za-
uważasz? 

Tak. Nie robię szu�ad na
metalowych, współczesnych 
prowadnicach. Wykorzysta-
łem wiedzę z poprzednich po-
koleń i robię je na zasadzie po-
łączenia „na jaskółczy ogon”. 
Dzięki temu klientowi nigdy 
nie popsują się prowadnice.  
W takich szu�adach nie ma się
co zepsuć! Na początku oba-
wiałem się takiego rozwiąza-
nia, jednak wykonałem testy  
i takie połączenia wypadają 
idealnie. Opowiem o jeszcze 
jednej ciekawostce. Barwię  
w sposób naturalny drewno 
tak, że robi się ciemne, prawie 
czarne. Zabiegowi poddaje się 
tylko jeden rodzaj drewna. 
Barwienie ze względu na opa-
ry wymaga wiele ostrożności, 
ale efekt jest znakomity. Zwo-
lennicy mebli z naturalnego 
ciemnego drewna nie będą 
rozczarowani, gdy odwiedzą 
mój sklep.

Zacząłeś od garażu.
Tak, ale niebawem chcę 

przenieść się na halę. Cieszę 
się z tego, bo maszyn jest mnó-
stwo. Muszę mieć miejsce do 
składowania mebli i do no-
wych projektów. Na razie ro-
bię wszystko sam, ale patrząc 
na zamówienia, wiem, że będę 
musiał zatrudnić pracowni-
ków.

Jako przedsiębiorca, co 
chciałbyś, aby się zmieniło, 
by lepiej pracowało się ta-
kim osobom jak ty?

Po pierwsze dotacje po-
winny być łatwiej dostępne. 
Upieranie się przy danym wy-
kształceniu do działalności, 
jaką się chce prowadzić, jest 
absurdem. Już dawno minęły 
czasy, w których po studiach 
dostawało się pracę w wyuczo-
nym zawodzie. Mało tego. Lu-
dzie kreatywni ewoluują, 
zmieniają miejsca zamieszka-
nia, odkrywają nowe pasje. 
Najlepsi kucharze często nie 
mieli ukończonej gastronomii, 
tylko uczyli się od babć, dziad-
ków czy kogoś z najbliższego 
otoczenia. Zabraniać takiej 
osobie ubiegania się o dotację, 
kiedy ma w sobie pasję i pracę 

w sercu? Według mnie to nie-
logiczne. Nie łudźmy się, dota-
cje to mały procent wkładany 
w nowe przedsiębiorstwo. 
Druga sprawa to lokale i ich 
ceny. Jestem na początku dzia-
łalności. Nie stać mnie, aby  
w pierwszych miesiącach opła-
cać halę za 3 tys. miesięcznie. 
Zamiast tych kosztów wolał-
bym pracownika. Sanok po-
siada bardzo małe zaplecze lo-
kalowe. To duża trudność.

Drewno nie należy do naj-
tańszych produktów, jednak 
jest na nie zapotrzebowa-
nie?

 Dokładnie. Część ludzi 
docenia wygląd i trwałość 
drewna. Wolą zapłacić większą 
cenę wyjściową za umeblowa-
nie mieszkania, dostać to cze-
go oczekują i potem latami 
mieć spokój. Dodatkową zale-
tą drewnianego otoczenia jest 
to, że jest ekologiczne i zdrow-
sze. Sztuczne powierzchnie 
sprzyjają powstawaniu alergii. 
Natomiast ekologia ma to do 
siebie, że nawet zniszczone 
drewniane meble mogą po od-
nowieniu służyć nam latami. 
Stosunkowo tanio można je 
zmody�kować, zmienić fronty

i już mamy nowe wnętrze. Wy-
starczy popatrzeć na sanocki 
skansen. Kilkusetletnie chaty, 
które są narażone na zmiany 
pogodowe, przy odpowiedniej 
konserwacji mają się dobrze. 
Meble w większości stoją  
 w klimacie niezmiennym. Od-
powiednio pielęgnowane 
mogą służyć nam dziesiątki lat, 
a nawet setki. Dlaczego tego 
nie doceniać? I skoro drewno 
wykorzystywane jest przez 
lata, odpada problem śmieci. 
W ogóle odpada problem uty-
lizacji, bo drewno jest natural-
nym materiałem, który można 
spalić! Nie ma lepszego mate-
riału!

Jakie masz plany na przy-
szłość?

W przyszłości chcę się na-
stawić na seryjną produkcje. 
Nie meble na wymiar pod jed-
norazowe zamówienie, tylko 
konkretne kolekcje, z których 
klient będzie mógł wybrać po-
dobające się elementy i stwo-
rzyć własną, przytulną prze-
strzeń. A prywatnie, za tydzień 
w sobotę staje na ślubnym ko-
biercu, więc będę musiał zająć 
się umeblowaniem własnego 
domu.
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AUTORSKA RECENZJA „Jaga” – Katarzyna 
Berenika Miszczuk

 „Rzeźnik” – Max Czornyj

„Urwane ślady” 
– Janusz Szostak

odrażający sposób. Grasował i poże-
rał swoje o�ary w Szczecinie bezkar-
nie przez kilka lat, do czasu zamor-
dowania sąsiadki. Został złapany  
i za tę zbrodnię skazany na karę 
śmierci.

Taki obraz Cyppka maluje przed 
nami Max Czornyj, gdyż niezbitym 
faktem jest tylko ostatnia zbrodnia 
potwora w ludzkiej skórze. W pozo-
stałych przypadkach poszlaki pro-
wadzą do niego, jednak nikt nie udo-

wodnił jego winy. Autor na podsta-
wie własnych domysłów i dedukcji 
stworzył bardzo przekonujący por-
tret psychologiczny mordercy, któ-
rego nie sposób polubić ani zrozu-
mieć. Odtworzył jego poczynania 
tak kunsztownie, że łatwo się pogu-
bić i stracić rozeznanie – co jest �k-
cją, co faktem, a co jedynie domy-
słem. Polecam tę książkę ludziom  
o mocnych nerwach.

Agata

Józef Cyppek był synem Niemca  
i Polki, urodzonym pod koniec XIX 
wieku w Opolu. Podczas pierwszej 
wojny światowej stracił prawą nogę  
i od tej pory poruszał się z pomocą 
protezy. Właściwie Cyppek całe ży-
cie coś lub kogoś tracił, aż stał się 
zgorzkniałym dziwakiem, którego 
drażni cudze szczęście, a szczególnie 
dziecięca radość. Nauczył się dawać 
ujście swym frustracjom, mordując 
dzieci, a ślady zacierał w wyjątkowo 

Choć historia Gosławy i Mieszka do-
biegła końca, trudno było się rozstać 
z bohaterami. Autorka stworzyła ma-
giczny świat wypełniony słowiański-
mi bóstwami,  do którego chce się 
powracać. Cudownie jest móc spo-
tkać się z ulubionymi bohaterami  
i poznać ich bliżej. Ta książka to pre-
quel bestselerowej serii „Kwiat pa-
proci”.

Tytułowa „Jaga” to szeptucha Ja-
rogniewa. Przez miejscowych nazy-
wana Babą Jagą, dobrze znana postać 
z cyklu. Przyjeżdża do wsi Bieliny, 
aby objąć praktykę po zmarłej babci 
Radomile. Doznaje niemiłego roz-
czarowana, a chata jej babci zostaje 
splądrowana. Zastanawiające jest to, 
któż poważył się okraść chatę szeptu-
chy? Na domiar złego, od śmierci Ra-
domiły w okolicy zaczynają się dziać 
dziwne rzeczy. Czyżby złe moce wy-
czuły brak opiekunki? Młoda Jaro-
gniewa musi zmierzyć się z czekają-
cymi na nią przeciwnościami. Po 
swojej stronie ma jednego sprzymie-
rzeńca, miejscowego żerce Mszczuja. 
Zachęcam do bliższego poznania  
losów szeptuchy. Mam nadzieję, że 
autorka jeszcze rozwinie historię  
i doczekamy się kolejnego tomu.

Renata

Dobre reportaże wciągają. „Urwane 
ślady” to kolejna pozycja z serii 
Śledztwa Szostaka. Tym razem au-
tor skupia się na kilkunastu przy-
padkach zaginięć. 

Jedne ze spraw są znane czytelni-
kowi z mediów, inne nie odbiły się  
w nich echem. Łączy je wspólny 
mianownik. Niestety żadna nie do-
czekała się szczęśliwego zakończe-
nia, chociaż w przypadku kilku jest 
jeszcze jakaś iskierka nadziei, bo za-
ginionych osób  wciąż nie odnale-
ziono. Rodziny nierzadko czekają la-
tami, by móc rozwikłać tajemnice  
z przeszłości. Gdy jednym udaje się 
odkryć smutną prawdę, inni żyją do-
mysłami. Szostak przedstawia tu ze 
szczegółami historię zaginięcia  i za-
bójstwa Olewnika, skupia się także 
na odkryciu tego,  co w ostatnich go-
dzinach życia robiła Ewa Tylman. 
Niejednokrotnie wskazuje na bez-
duszność prywatnych detektywów, 
którzy często wykorzystują łatwo-
wierność rodzin zaginionych osób 
oraz zadaje niewygodne pytania po-
licji odnośnie prowadzonych 
śledztw. Czy za jego sprawą, którąś 
ze spraw uda się popchnąć w stronę 
rozwiązania?

Mariola M.

„Wybierając cokolwiek, wybieram 
jedną z możliwych wersji mnie sa-
mego” – napisał Janusz Szuber  
w wierszu, którego tytuł stał się 
jednocześnie tytułem wydanego 
niedawno dwujęzycznego polsko-
-portugalskiego wyboru wierszy, 
nakładem  Stowarzyszenia Literac-
ko-Artystycznego „Fraza” w Rze-
szowie i Polskiego Funduszu Wy-
dawniczego w Kanadzie. Autorem 
wyboru Szuberowych wierszy oraz 
ich tłumaczem na język portugalski 
jest Zygmunt Wawrzyniec Wojski.

„Próba dębu/ Teste do carvalho” – 
to nie pierwsza wyprawa poezji Ja-
nusza Szubera do Ameryki Połu-
dniowej. „Revista Polonicus”, perio-
dyk wydawany w Brazylii, poświę-
cony kulturze polskiej, przed 
kilkoma laty, w 2012 roku, opubli-
kował tekst, zatytułowany „Hołd 
poecie polskiemu Januszowi Szube-
rowi”, napisany przez Francisco José 
dos Santos Braga – muzykologa  
z epizodem studenckim w Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Redaktorzy „Re-
vista Polonicus” informowali: 
„Francisco José dos Santos Braga 
zdecydował się przybliżyć Brazylij-
czykom współczesnego polskiego 
poetę Janusza Szubera (urodzonego 
10 grudnia 1947 em Sanok). Publi-
kujemy powyższy artykuł, który po 
raz pierwszy pojawił się na blogu 
Francisco. W artykule autor przed-
stawia: krótką biogra�ę poety, od-
biór poezji Janusza Szubera przez 
amerykańskich krytyków i własne 
tłumaczenia wybranych wierszy po-
ety”.

Brazylijczyk przybliża Brazylij-
czykom poetę, z którego twórczo-
ścią zapoznał się prawdopodobnie 
podczas pobytu na studiach w War-

Polsko-portugalska „Próba dębu” 

szawie. Przybliża – relacjonując,  
w jaki sposób tę poezję odczytują 
amerykańscy krytycy. Droga okręż-
na wiele mówiąca o poecie i percep-
cji jego twórczości.

Polsko-portugalska „Próba dębu” 
dotrze do odległych czytelników bez-
pośrednio. Zygmunt Wawrzyniec 
Wojski, doktor nauk humanistycz-
nych, pracownik Uniwersytetu 
Wrocławskiego, uczył m.in. języka 
portugalskiego z elementami kultu-
ry brazylijskiej i portugalskiej. Pro-
wadził badania językowe i wygłaszał 
wykłady w wielu krajach Europy  
i Ameryki Łacińskiej. „Próbę dębu” 
zadedykował brazylijskim przyja-
ciołom – można się więc spodzie-
wać, że książka do nich tra�.

Jaki jest wybór przygotowany na 
brazylijski rynek czytelniczy przez 
Zygmunta Wojskiego?  Składa się  
z 26 wierszy, publikowanych w róż-
nych tomikach, od debiutanckiego 
„Pięcioksięgu” po ostatni „Rynek 
14/1”. Zawiera teksty, zakorzenione 
mocno w kulturze i krajobrazie Szu-
berowej swoistej „mojości”, niezwy-
kle różnorodnej, bogatej, w której 
współistnieją obok siebie na rów-
nych prawach Borys Pasternak  
i Zdzisław Beksiński, cerkiew  

w Międzybrodziu, synagoga w Le-
sku, późnogotycki obraz Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii Panny z ko-
ścioła w Zagórzu, drewniane chałupy 
i mieszczańska kamienica przy sa-
nockim Rynku. Są ślady lektur („Höl-
derlin”) i fascynacji �lmowym obra-
zem („Niepełne dwie minuty na trzy-
dziestosiedmiocalowym ekranie”). 

Wśród wierszy: „Kto?” – pytanie 
dla Janusza Szubera podstawowe,  
o tożsamość. „Próbowałem rozma-
itych sztuczek” – pisze poeta, – „ale 
marny ze mnie kuglarz-akrobata” – 
wyznaje gorzko, autoironicznie. 
Wszystko przemija, zmienia fakturę, 
kolor i smak. W chaosie świata – 
„ktoś”. Kto? Każdy z osobna i jako 
cząstka historyczno-kulturowej 
wspólnoty. „Wymienny. Niewymien-
ny” – wylicza autor wiersza. Jak od-
dzielić „siebie” od tego, co ogólne, 
powszechne? Czy w ogóle jest, bywa 
jakiekolwiek „ja”, zdolne „swoją for-
mę odcisnąć w powietrzu”? Tego nie 
wiemy, nad tym autor każe nam się 
pochylić. Pewne jest, że „Próba dębu” 
z reprodukcją obrazu Zdzisława Bek-
sińskiego na okładce, z wierszami Ja-
nusza Szubera w tłumaczeniu Zyg-
munta Wojskiego wyrusza właśnie  
w podróż.

msw 



Preludium: Festiwalowe kino artystyczne                             
17.09.2019  godz. 18.00 – Warszawska premiera reż. J. Rybkowski
                      godz. 20.00 – Paganini. Uczeń diabła reż. B. Rose
18.09.2019  godz. 18.00 – Maksymiuk. Koncert na dwoje reż. T. Drozdowicz
 godz. 20.00 – Yuli reż. I. Bollaín
19.09.2019 godz. 17.45 – Biały kruk reż. R. Finnes
 godz. 20.00 – Pavarotti reż. R. Howard

Festiwalowa premiera    
Wojciech Bogusławski/Jan Sefani 
– Krakowiacy i Górale wodewil w czterech aktach
Reżyseria: Barbara Wiśniewska
Soliści, chór i orkiestra Opery Wrocławskiej pod dyrekcją Adama Banaszaka

Najpiękniejsze arie świata     
Koncert Laureatów IV Międzynarodowego Konkursu 
Wokalistyki Operowej im. Adama Didura
Bożena Bujnicka – sopran, Gabriela Gołaszewska – sopran, Matheus Pompeu – tenor,
Victor Yankovsky – baryton, Sławomir Pietras – prowadzenie
Orkiestra Opery Śląskiej, dyrygent: Franck Chastrusse Colombier

Dwusetna rocznica urodzin kompozytora                       
Stanisław Moniuszko – Straszny dwór opera w czterech aktach
reżyseria i inscenizacja: Wiesław Ochman
Soliści, chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza

Callas jakiej nie znacie…
Karina Skrzeszewska – sopran
Katarzyna Neugebauer – fortepian, Marcin Bogusławski – prowadzenie

Arcydzieła włoskiego bel canta               
Gaetano Donizetti – Don Pasquale opera komiczna w 3 aktach
ze specjalnym udziałem Jerzego Stuhra
Reżyseria: Jerzy Stuhr
Soliści, chór i orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka

Słynne balety XIX wieku                           
Esmeralda balet w trzech aktach 
(wg powieści V. Hugo Katedra Panny Marii)
Libretto: Victor Szczerbakov, muzyka oryginalna: Cesare Pugni,  
muzyka współczesna: Maurice Jarre; choreografia: Victor Szczerbakov
Soliści, koryfeje i zespół baletowy Royal Lviv Ballet  
Artyści Kijowskiego oraz Lwowskiego Teatru Opery i Baletu

Mistrzowskie interpretacje          
Pawlik/Moniuszko Polish Jazz
Włodek Pawlik – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Adam Zagórski – perkusja

Muzyczne odkrycia…                
Alessandro Scarlatti – Scene Buffe  
(Gl’inganni Felici, Dafni, Il Pastore di Corinto)
reżyseria: Jitka Stokalska
Soliści, Capella Regia Polona Polskiej Opery Królewskiej 
pod dyrekcją Krzysztofa Garstki

Festiwalowi towarzyszą:

Wystawa Przedstawienia Opery Krakowskiej w plakacie
XXVII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura
XXVII Obóz Humanistyczno-Artystyczny
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Program 
XXIX Festiwalu im. Adama Didura
17 – 27 września 2019 r. Sanocki Dom Kultury

Cena karnetu 270 zł (łącznie z projekcjami filmowymi), cena wejściówki tylko dla
młodzieży szkolnej i studentów (do 25 lat) za okazaniem legitymacji – 80 zł

Sprzedaż biletów i karnetów od 2 września 2019
Kasa czynna w dni powszednie – 9.00 - 14.00; 15.00 - 18.00
soboty i niedziele – 15.00 - 18.00
Sprzedaż internetowa biletów www.sdksanok.pl

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji karnetów!

20.09.2019  godz. 18.00

21.09. 2019 godz. 18.00 

22.09. 2019  godz. 18.00 

23.09.2019  godz. 18.00

24.09.2019  godz. 18.00  

25.09.2019  godz. 18.00

26.09.2019  godz. 18.00

27.09.2019  godz. 18.00
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Utworzoną ścieżkę Sto-
warzyszenie oznako-
wało bardzo dokład-
nie, obrazowo i mery-

torycznie tablicami, które ob-
jęły trzy nieistniejące wsie 
bieszczadzkie: Zawój, Łuh  
i Jaworzec.

Budowa tej ścieżki po-
wstała z „szacunku dla ludzi  
i historii”. Aby ją przejść, mo-
żemy rozpocząć wędrówkę 
od strony Kalnicy (samocho-
dem do Kalnicy), a następnie 
pieszo lub rowerem przez Ja-
worzec, Łuh i do Zawoju, 
kończąc trasę w rezerwacie 
„Sine Wiry”. Albo od drugiej 
strony, łącząc trasę z wyciecz-
ką na Sine Wiry od strony  
Polanek.

Wyprawę tę polecamy 
zwłaszcza ludziom dojrzałym 
emocjonalnie i kulturowo. 
Nie ma tu przepięknych kra-
jobrazów czy miejsc, w któ-
rych „ładnie wychodzi się na 
zdjęciu”. To droga, gdzie zo-
stawiamy cały hałas świata, by 
zostać sam na sam ze sobą  
i tym miejscem. I tak właśnie, 
wędrując przez Sine Wiry,  
docieramy do pierwszej wsi 
Zawój.

Wieś Zawój
Pierwsze datowania Zawoi 
były w 1552 r. Wieś była nie-
duża i dość biedna. Zamiesz-
kiwali ją prawie wyłącznie 
Rusini wyznania greckokato-
lickiego. Położona była w le-
sie, bez bitej, utwardzonej 
drogi. Do pobliskich osad  
i wsi przemieszczano się bro-
dami na rzece. Miała swoją 

Historia będzie żywa tylko wtedy, gdy będziemy ją 
przekazywać, utrwalać i pielęgnować

Zaginiona wioska

Kamienna płyta, niewyraźne znaki - cmentarz przy cerkwi.

Nie ma cerkwi, nie ma cmentarza.

Mech obrasta kamienie zielonym kożuchem.

Dziura w ziemi, kiedyś to była studnia.

Kobieta pochylona nad cembrowiną.

Skrzypi żuraw wesołym śmiechem dzieci.

Apokalipsa życia zakręciła koło.

Szare cienie z cerkwi, cmentarza, wioski.

Ruszyły korowodem śmierci w czeluść paszczy smoka.

Zatrzymany kadr.

Dziura w ziemi, czy pusty oczodół bieszczadzkiego biesa?

 Mirosław Welz

I takiego zadania podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Wetli-
ny i Okolic z inicjatywy Marcina Dobrowolskiego, z udziałem 
Stowarzyszenia Beskydzkie-Zemlactwo z Iwano-Frankow-
ska, przy współudziale i aktywnej pomocy Nadleśnictwa Ci-
sna. Dzięki tej bardzo mądrej inicjatywie w 2012 roku stwo-
rzono trasę-ścieżkę historyczną „Bieszczady Odnalezione”, 
która wiedzie nas w świat, którego już nie ma, który przestał 
istnieć. To powrót i zapisanie w pamięci wsi, po których po-
zostały ruiny piwnic, studnie, zarośnięte cmentarze i podmu-
rówki zniszczonych cerkwi…

cerkiew drewnianą pw. św. 
Michała Archanioła z 1860 
roku, która usytuowana była 
na szczycie stromego wzgó-
rza nad wsią. 

Natomiast sama wieś le-
żała na schodzącym w doli-
nę cyplu Pereszliby. W 1946 
roku wysiedlono w ramach 
Akcji „Wisła” 2 rodziny na 
Ukrainę, natomiast pozosta-
łych mieszkańców (292 oso-
by) – wywieziono na ziemie 
odzyskane w 1947 r. Domy, 
cerkiew zostały zniszczone  
i spalone. Po wsi nie pozo-
stało praktycznie nic, poza 
zarastającymi polanami 
dawnych pól.

Kiedy idziemy w dół, ku 
rzece, zobaczymy stary wiej-
ski trakt, wzmocniony ka-
mieniami.  W gęstym lesie 
po obu stronach możemy 
znaleźć miejsca po domo-
stwach lub ślady zawalonej 
piwnicy. Tyle zostało z życia 
ludzkiego w tym miejscu.

Na szczycie wzniesienia 
pozostał cmentarz i podmu-
rówka cerkwi.  To kolejny ślad 
po tych, co odeszli, ale tak na-
prawdę to oni właśnie zostali. 
Zachował się tam jedyny na-
grobek Fedirków – bogatych 
gospodarzy ze wsi. Cmentarz 
ocieniony jest sędziwymi lipa-
mi i ogromnym jesionem.  
W miejscu po cerkwi na pod-
murówce w 2004 roku posta-
wiony został krzyż przez by-
łych mieszkańców wioski.

Przez długie lat Zawój był 
jednym z najbardziej tajemni-
czych i trudno dostępnych 
miejsc w Bieszczadach. Wio-

dła tam mała ścieżka, biegną-
ca śladem starej drogi, wielo-
krotnie przekraczająca w bród 
rzekę. W latach 70. zbudowa-
no dopiero istniejącą drogę.

Gdy będziemy na tym 
opuszczonym cmentarzu, 
warto zamknąć oczy, wsłu-
chać się w szum wiatru, wyła-
pać odgłosy lasu. Przylgnąć 
twarzą do ogromnego jesio-
nu, który tyle widział, towa-
rzyszył chrztom, ślubom, po-
grzebom, wszelakim uroczy-
stościom we wsi. 

nalezione”, na niezarośnię-
tych jeszcze zboczach, widać 
wyraźne tarasy dawnych pól 
małej bojkowskiej, kolejnej 
nieistniejącej, wioski Łuh.  
Po prawej stronie na zboczu 
wyraźnie widzimy miejsce, 
gdzie stała kiedyś greckokato-
licka cerkiew.

Wieś została założona  
w 1552 r. Nazywała się począt-
kowo Wielki Low, Łuchy Wiel-
kie a następnie Łuh (od pod-
mokłej łąki – z jęz. ukr.). Wio-
ska była mała, ale miała dwór, 

1946 roku” (ustawionym  
w 2011 roku) i patrząc w dół, 
gdzie kiedyś była wieś,   
a obecnie plac składowy 
drewna,  możemy zadawać 
sobie pytania:, dokąd prowa-
dzi wojna? 

 Wiele łez spłynęło tymi 
dolinami, dlatego doceńmy 
to, co posiadamy. 

Ostatnim miejscem na 
trasie szlaku „Bieszczady Od-
nalezione” – po wsiach Za-
wój, Łuh – jest wieś Jawo-
rzec.

Najkrótsza droga do tej nie-
istniejącej wsi biegnie od 
Kalnicy, dłuższa – od Pola-
nek (drogą przez Zawój  
i Łuh). Nazwa wsi pochodzi 
od jaworu, drzewa chronią-
cego od złych mocy. Powsta-
nie wsi datuje się na rok 
1580. Wieś była zamieszkała 
głównie przez Bojków, kilku 
Polaków i Rusinów. Udało jej 
się w miarę szczęśliwie prze-
trwać okres wojenny, lecz  
w maju 1947 roku – miesz-
kańców nie ominęły wysie-
dlenia. Na Ziemie Odzyska-
ne wywieziono wszystkich – 
557 osób.

Pozostawione domy, 
gospodarstwa zostały znisz-
czone, ten sam los spotkał 

drewnianą cerkiew pw. Wiel-
kiego Męczennika Dymitra 
(z 1846 r). Po wsi i cerkwi po-
zostały ruiny kamiennych 
piwnic i podmurówki do-
mów.

Przy kaplicy znajdował się 
cmentarz – obecnie uporząd-
kowany – a na nim pozostało-
ści krzyży i nagrobków.

Około 100 m od cerkwi-
ska w 2014 r. wolontariusze 
Stowarzyszenia Rozwoju We-
tliny i Okolic oraz Stowarzy-
szenia „Magurycz” postawili 
kopię krzyża pańszczyźniane-
go z 1848 r.  – upamiętniają-
cego zniesienie pańszczyzny.

Naprzeciw cerkwi po-
wstaje obecnie rekonstrukcja 
dawnej chaty bojkowskiej.

Wieś Jaworzec
W Jaworcu nikt się nie osie-
dlił. W 1976 r. oddano tutaj 
do użytku bacówkę – schro-
nisko P�K.

Jaworzec to trzecia i ostat-
nia wieś ze ścieżki „Bieszcza-
dy Odnalezione”. Jednak wsi 
w Bieszczadach, które są jedy-
nie punktem na mapie z opi-
sem „nieistniejąca wieś” jest 
jeszcze wiele. Postaram się 
dotrzeć do wielu z nich i je 
przybliżyć.

Mówi się, że czas goi rany, 
ziemia pokrywa całunem zie-
leni pozostałości, krzyże po-
chylają się, ruiny niszczeją  
i zarastają. Jednak, jeśli histo-
ria jest utrwalana, przekazy-
wana – pozostaje i trwa. Być 
może jest to „niewygodna” hi-
storia, ale jest.

Nie chcę poruszać tema-
tu, kto komu zrobił większą 
krzywdę, jakie były przyczy-
ny wysiedleń. Tak było – nie 
zmienimy historii, nie znikną 
z jej kart tamte tragiczne dni. 
Nie są tutaj ważne liczby, ilość 
przewróconych krzyży, spalo-
nych domów i cerkwi – ważne 
są miejsca jako świadectwa 
historii, wypełnione pamięcią 
o ludziach, którzy tutaj budo-
wali swoje „małe ojczyzny”, 
przelali za nie łzy i niejedno-
krotnie krew. I tylko dla tej 
wiedzy warto pamiętać.

Dlatego też wielki ukłon 
dla grup nieformalnych i Sto-
warzyszeń, które starają się 
ocalić od zapomnienia i znisz-
czenia to, co jeszcze zostało, 
bo historia będzie żywa, jeśli 
będziemy o niej pamiętać, bez 
utrwalania wzajemnych anta-
gonizmów.

Bieszczady są pełne blizn, 
po ranach zadanych tutaj lu-
dziom. Ziemia ta długo jesz-
cze będzie miała wpisane łzy  
i lęk w swoją historię. W hi-
storię wysiedlonych i opusz-
czonych wsi.

Lidia Tul-Chmielewska

Taki dostojny i niemy świa-
dek spotkań tych ludzi przy 
dzwonnicy cerkwi w każdy 
świąteczny dzień. Niemy świa-
dek, niezwykłe miejsce, wręcz 
czuje się energię i meta�zykę.
Trzeba tylko nastawić się na 
odbiór.

Polecamy tę ścieżkę wy-
trawnym i zapalonym tury-
stom, którzy przygotowali się, 
aby choć troszkę zaczerpnąć 
wiedzy na temat tego, co  
z Bieszczadami się kojarzy… 
historii wysiedlonych i opusz-
czonych. 

Wieś Łuch
Wędrując z nieistniejącej wsi 
Zawój, w kierunku ku Kalni-
cy, szlakiem „Bieszczady Od-

zabudowania dworskie, karcz-
mę i młyn wodny. Cerkiew  
z 1864 r. pw. św. Mikołaja Cu-
dotwórcy była drewniana, 
trójdzielna, z trzema baniasty-
mi hełmami. Zniszczona, tak 
jak i cała wioska, w 1946 r. po 
całkowitym wysiedleniu jej 
mieszkańców. Po cerkwi  
i dzwonnicy pozostały resztki 
kamiennej podmurówki, zaro-
śniętej mchem, a na cmenta-
rzu fragmenty pojedynczych 
nagrobków. Zachował się rów-
nież krzyż ustawiony na 950 
rocznicę Chrztu Rusi z datami 
988- 1938.

 Stojąc przy krzyżu z napi-
sem „Pamięci  mieszkańców 
wsi Łuh, deportowanych  
z własnej ziemi 6 czerwca 
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Helena Żurowska uro-
dziła się  24 czerwca 
1905 r. w Olszani-
cy. Pochodziła ze 

znanej rodziny ziemiańskiej 
Żurowskich, herbu Leliwa. 
Jej ojciec, Wiktor Żurowski 
(04.11.1858 – 17.04.1938), 
był właścicielem majątków  
w Myczkowcach, Zwierzyniu, 
Bereźnicy, Hawłowicach, 
Posadzie Nowomiejskiej 
i Boniowicach k. Dobro-
mila. Matka, Władysława 
Gniewosz, herbu Rawicz 
(26.06.1877 – 09.11.1936) 
była córką Stanisława Gnie-
wosza, wiceprezesa Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskie-
go w Galicji. Ślub rodziców 
odbył się 28 września 1900 
r.  w kościele Ojców Jezuitów 
we Lwowie. Obydwoje spo-
czywają również  we Lwowie, 
w grobowcu rodzinnym na 
Łyczakowie. Rodzeństwo 
Heleny to brat Adam, w 1939 
roku właściciel majątku na 
Posadzie k. Nowego Miasta, 
aresztowany przez Sowietów 
zaraz po ich wkroczeniu na 
ziemie polskie, dalsze jego 
losy są nieznane (mieszkańcy 
Boniowic utrzymują, że za-
mordowany został w więzie-
niu w Dobromilu, ale wymaga 
to sprawdzenia). Siostra, Ma-
ria Krystyna (1901-1973), 
doktor medycyny, działaczka 
społeczna kobiet w Polonii 
Kanadyjskiej, członek „Board 
of Governors” na Laurentian 
University w Sudbury w On-
tario w Kanadzie, oraz siostra 
Anna  (1903–1940), która  
w kościele para�alnym w No-
wym Mieście 27 lutego 1927 
r. poślubiła Adama hr. Dro-
hojowskiego (1886 - 1955). 
Anna zmarła młodo, osiero-
cając syna Krzysztofa (ur. we 
Lwowie 12.01.1929, zmarł  
w Krakowie 21.03.1984). 
Mąż i syn Anny po wojnie 
zamieszkali w Krakowie. 

Helena ukończyła poli-
technikę lwowską, zdobyła 
dyplom inżyniera rolnika i po 
śmierci ojca gospodarowała 
na liczącym 460 ha majątku 
Boniowice koło Dobromila. 
Gospodarstwo należało do 
wyróżniających się, o czym 
świadczy następująca infor-
macja: … w 1937 r. powstały 
na naszym terenie dwie sub-
plantacje oryginalnego wcze-
snego owsa „Oberek” – w Bo-
niowicach u p. Żurowskiej … 
(Sprawozdanie z działalności  
Małopolskiego Towarzystwa 
Rolniczego Oddział we 
Lwowie za rok gospodarczy 
1936/37 s. 69, Lwów 1937). 
Helenę Żurowską wiozącą 
produkty ze swego gospo-
darstwa na targ do Przemyśla 
spotykał w pociągu ówczesny 
gimnazjalista, Adam Miller, 
obecnie mieszkający w Sa-
noku. Dzisiaj w Boniowicach 
można zobaczyć dobrze 
zachowany teren podworski, 
z miejscem po dworze, oto-
czony starymi drzewami oraz 
pozostałościami zabudowań 
gospodarczych. Mieszkanka 
Nowego Miasta, gdzie jest 
polska para�a i przepiękny,
gotycko-renesansowy ko-
ściół, pani Muchowa, mająca 
w 1939 roku jedenaście lat, 
pamięta Helenę Żurowską 
i jej brata. Helena nosiła się 

Helena Żurowska 
wreszcie uhonorowana

Wkrótce, 21 września, równo 70 lat po wykonaniu wyroku śmierci, zostanie uhonorowana bohaterska córka naszej, podkar-
packiej ziemi – Helena Żurowska. W kościele w Olszanicy zostanie odsłonięta tablica Jej poświęcona. Dzień wcześniej sano-
czanie będą mogli wysłuchać w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka wykładu dr. hab. Wojciecha Frazika z Oddziału IPN 
w Krakowie oraz obejrzeć �lm „Czas leśnych kurierów”.

po męsku, a Adam Żurowski 
jeździł samochodem, który 
często trzeba było popy-
chać, aby zapalił. Natomiast 
mieszkanka Boniowic, której 
matka pracowała u Żurow-
skich, powiedziała, że Helena 
była „dobrą panią”, świetnie 
jeździła konno i kiedy woj-
ska sowieckie zbliżyły się do 
Boniowic, uciekła na koniu. 
Wiemy, że dotarła na Węgry  
i już w styczniu 1940 r. 
została zaprzysiężona (przy-
sięgę odebrał „Zagłoba”, Jan 
Mazurkiewicz) jako kurierka 
wojskowej bazy „Romek” 
w Budapeszcie oraz zaczęła 
obsługiwać trasę o kryptoni-
mie „Las”, biegnącą z Sanoka 
przez Żubracze do Ungwar  
i Budapesztu. Szlak prowadził 
bezpośrednio spod niemiec-
kiej okupacji na węgierską 
Ruś Zakarpacką. Był jednym 
z bezpieczniejszych, ale też 
najuciążliwszych – w trud-
nych warunkach terenowych 
należało przejść ok. 70 km.  
W czerwcu 1940 r. Helena 
przeszła do pracy w ZWZ  
w kraju jako zastępca kierow-
nika komórki przerzutowej 
„Południe” w Krakowie, 

Adama Smulikowskiego ps. 
„Rafał”. Po aresztowaniach, 
latem 1941 roku, na terenie 
Komendy Obszaru Kra-
kowskiego i w konsekwencji 
wśród pracowników odcinka 
łączności z zagranicą „Połu-
dnie”, wraz ze Smulikowskim 
zostaje przeniesiona do War-
szawy.  Współpracuje tutaj 
ponownie z „Radosławem” 
Janem Mazurkiewiczem, 
twórcą i komendantem Taj-
nej Organizacji Wojskowej, 
potem, po scaleniu z AK, z-cą 
płk. Emila Fieldorfa, szefa 
KEDYW-u.

Helena wykonuje coraz 
bardziej odpowiedzialne  
i niebezpieczne zadania; jest 
kurierką KG ZWZ w łączno-
ści z okręgami wschodnimi, 
a w latach 1942-1943 szefem 
łączności Obszaru Lwów 
Tajnej Organizacji Wojsko-
wej. Po scaleniu TOW z AK 
pełniła funkcję kurierki do 
specjalnych zadań Kedywu 
KG AK. Z uwagi na wykony-
wanie tej funkcji posługiwała 
się fałszywymi dokumentami 
wystawionymi na nazwisko 
Anna Jaroszewicz oraz uży-
wała kilku pseudonimów 

np. Leliwa, Heniek, Baśka, 
Łabędź. Pracowała również 
przy wytwarzaniu materiałów 
wybuchowych. 

Uczestniczyła w Powsta-
niu Warszawskim; była łącz-
niczką w Batalionie „Iwo”, sta-
cjonującym w Śródmieściu, 
i Zgrupowaniu „Radosław”. 
Odpowiadała za utrzymanie 
łączności z Komendą Główną 
AK i dowództwem powsta-
nia. Przekazywała meldunki 
i rozkazy pomiędzy płk. Ma-
zurkiewiczem „Radosławem” 
a gen. Chruścielem „Monte-
rem”. Dokonywała rozpozna-
nia kanałów z Czerniakowa 
na Śródmieście. 17 września 
1944 r. podczas przejścia 
kanałami została ranna w rękę 
i tra�ła do szpitala. Po koniec
walk powstańczych została 
mianowana podporuczni-
kiem i drugi raz odznaczona 
Krzyżem Walecznych. Po 
upadku powstania tra�ła do
obozu jenieckiego, w którym 

Opracowano na podstawie:
1. Wojciech Frazik „Helena  i Maria – oddały życie za Polskę” (Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik ŚZŻAK. Nr 06/2015 s. 59-64)
2. Helena Latkowska – Rudzińska - Łączność zagraniczna Komendy Głównej Armii Krajowej 1939-1944. Odcinek Południe, KUL, 1985.
3. h�p://nowahistoria.interia.pl/prl/news-na-halinie-wykonano-wyrok-smierci-marcysia-sama-odebrala-sob,nId,1707206
4. Rozmowy z mieszkańcami Boniowic i Nowego Miasta (nieautoryzowane).

przebywała do kwietnia 1945 
r. Po wyzwoleniu z obozu 
jenieckiego nadal pozostała  
w służbie. Do grudnia 1945 
roku nawiązała kontakty  
z osobami z dawnej konspira-
cji, a w 1946 r. weszła w skład 
aparatu łączności MSW Rzą-
du RP na Uchodźstwie w bry-
tyjskiej stre�e okupacyjnej.
W lipcu 1947 r. przedostała 
się do Szczecina, by sprawdzić 
stan organizacji tamtejszej 
konspiracyjnej delegatury 
MSW i dostarczyć fundusze 
na działalność antykomu-
nistycznego podziemia. 27 
lipca 1948 r. wyruszyła z Nie-
miec przez Czechosłowację 
do Polski, aby zorganizować 
nowe struktury łączności po 
rozbiciu przez UB delegatur 
MSW. Usiłowała też wyjaśnić 
losy wcześniej wysłanych do 
Polski kurierów, po których 
ślad zaginął. Żurowska jednak 
była obserwowana i śledzona, 
nie zdołała się ukryć. 29 wrze-

śnia 1948 r. funkcjonariusze 
UB aresztowali ją w Gdańsku. 
Podczas śledztwa i rozprawy 
wykazała się niezłomnością  
i odwagą; odmawiała odpowie-
dzi na pytania, nie przyjmo-
wała wersji narzuconej przez 
śledczego, odwoływała własne 
zeznania jako wymuszone, 
wskazywała na uchybienia pro-
ceduralne. Wszystko po to, by 
chronić pomagające jej osoby. 
Po ciężkim śledztwie, 6 wrze-
śnia 1949 r. została skazana na 
śmierć. Prezydent Bolesław 
Bierut nie skorzystał z prawa 
łaski. Helena Żurowska została 
zgładzona strzałem w tył głowy 
w więzieniu mokotowskim 
21 września 1949 r.  Przed 
wyprowadzeniem na egzeku-
cję poprosiła koleżankę z celi  
o zaśpiewanie ulubionej przez 
nią piosenki: „Wszystkim sa-
motnym..., którym wolność się 
marzy we śnie, których radość 
omija i którym jest bardzo źle”. 
Była jedną z nielicznych kobiet 
– więźniarek politycznych, na 
których wykonano karę śmier-
ci. O okolicznościach śmierci 
Heleny wspomina też w swojej 
niezwykłej relacji „Śród żywych 
duchów” Małgorzata Szejnert: 
„… Jadwiga Woźniak z Mińska 
Mazowieckiego przyszła opo-
wiedzieć, że przy niej zabrano  
z celi Halinę Żurowską, kurier-
kę, skazaną na śmierć. Propono-
wani jej przedtem podpisanie 
zeznań, że Jan Mazurkiewicz 
„Radosław” współpracował  
z Niemcami. Obiecywano, że 
wtedy wyjdzie. Nie podpisała. 
Następnego dnia więźniarki 
dowiedziały się od mężczyzn 
spotkanych w łaźni, że prali 
spódnicę z szarej �aneli. Ona
miała taką właśnie spódnicę, 
więc na pewno ją stracono.”

Rodzina nie otrzymała 
jej ciała, nie poinformowano 
również o miejscu pocho-
wania zwłok. Najprawdopo-
dobniej została pochowana  
w zbiorowej mogile na słyn-
nej powązkowskiej „Łączce”. 
Mam nadzieję, że kiedy 
odnaleziono już grobowiec 
rodziców na Łyczakowie 
i jest materiał genetyczny 
niezbędny do identy�kacji,
to potwierdzenie, że kobiecy 
szkielet wydobyty przez  
ekipę prof. Szwagrzyka to 
szczątki Heleny Żurowskiej 
jest już bliskie. 

Helena Żurowska, spo-
krewniona z Żurowskimi  
z Zagórza i Wiktorami  
z Załuża, kurierka na trasie 
„Las”, której organizatorem 
ze strony okupacji niemiec-
kiej był Aleksander Rybicki,  
z pewnością nieraz była w na-
szym mieście. Przemierzyła 
Bieszczady konno uciekając 
na Węgry, a potem pieszo idąc 
kurierskim szlakiem. Miała 
34 lata, kiedy została żołnie-
rzem na tzw. cichym froncie. 
10 lat później, po trudach, 
ranach i znojach wojennych, 
za heroizm i walkę o wolność 
Ojczyzny otrzymała nagrodę 
– kara śmierci. 

Krystyna Chowaniec
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W tym roku mija 20 lat pańskiej 
pracy na stanowisku dyrektora naj-
większego Parku Etnogra�cznego
w Polsce. Zapewne pamięta pan po-
czątek?

Oczywiście, jak mógłbym nie pa-
miętać, skoro była to – mogę z per-
spektywy tych lat śmiało powiedzieć 
– najważniejsza decyzja w mojej za-
wodowej karierze. Decyzja podszyta 
obawą, czy podołam temu wyzwaniu 
i czy nie zmarnuję tak wspaniale pro-
wadzonego gospodarstwa przez mo-
ich wybitnych poprzedników. A byli 
nimi Aleksander Rybicki i Jerzy Czaj-
kowski – prawdziwi pasjonaci, któ-
rzy sanocki skansen tworzyli i rozwi-
nęli do tego stopnia, że stał się czoło-
wą placówką wśród polskich i euro-
pejskich muzeów na wolnym 
powietrzu, będąc niejednokrotnie 
dla tego typu obiektów niedości-
gnionym wzorem.

O ile wiem, nie była to pańska 
pierwsza praca w podkarpackim 
muzealnictwie.  

Właściwie tematyka muzealna  
i ochrona zabytków towarzyszyły mi 
od początku mojej zawodowej przy-
gody. No, może z wyjątkiem pierw-
szych kilku miesięcy, kiedy to w sta-
nie wojennym musiałem podjąć pra-
cę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Je-
dliczu, w której wydawałem m.in. 
kartki żywnościowe dla licznego gro-
na pedagogicznego. Ale zaraz potem 
stałem się urzędnikiem w Wydziale 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz-
kiego w Krośnie, gdzie do moich 
obowiązków należał także nadzór 
nad muzeami, w których z czasem 
znalazłem zatrudnienie. Najpierw   
w Muzeum Okręgowym (obecnie 
Podkarpackim) w Krośnie, a później 
w Muzeum Historycznym – Pałacu 
w Dukli, którym udało mi się przez 
krótki okres nawet kierować. Gdyby 
do tego doliczyć jeszcze kilka lat pra-
cy w Państwowej Służbie Ochrony 
Zabytków na stanowisku wojewódz-
kiego konserwatora ds. zabytków ar-
cheologicznych, to tzw. kierunkowe 
przetarcie zawodowe posiadłem.

Archeolog w skansenie?
Wtedy to mogło się wydawać rze-

czywiście trochę dziwne, ale dzisiaj 
już z pewnością nie, co rusz pojawia-
ją się przecież muzea archeologiczne 
na wolnym powietrzu. Zresztą w sa-
nockim skansenie znalazłem się też 
w zasadzie dzięki archeologii. Od 
roku 1996 prowadziłem bowiem 

przez kilka lat badania wykopalisko-
we na grodzisku „Horodyszcze”  
w Trepczy, w wyniku których odkry-
łem tam pierwszy XII-wieczny Sa-
nok, wymieniany we wczesnośre-
dniowiecznych źródłach. To było 
wspaniałe i spektakularne odkrycie 
w skali ponadregionalnej, a nawet 
międzynarodowej. Wtedy też zaglą-
dałem często do sanockiego skanse-
nu, ponieważ rezultatami moich prac 
bardzo interesował się ówczesny jego 
dyrektor – prof. Jerzy Czajkowski.  
W 1998 roku uczestniczyłem nawet 
w zorganizowanych przez niego ob-
chodach 40-lecia powstania MBL 
oraz w konferencji naukowej i otwar-
ciu z tej okazji pięknej ekspozycji 
malarstwa „Ikona karpacka”. Niektó-
rzy moją obecność na tych uroczy-
stościach łączyli już wtedy z zamia-
rem przekazania mi przez profesora 
Czajkowskiego władzy dyrektorskiej, 
co całkowicie mijało się z prawdą. 
Pracownikiem skansenu zostałem 
bowiem dopiero rok później i to po 
burzliwych przemyśleniach za i prze-
ciw.

I z perspektywy tych 20 lat przewa-
żyło rzecz jasna „za”.

Jak widać „za”, chociaż początki 
nie były łatwe. Co prawda, rozpoczą-
łem swoje dyrektorowanie ładnych 
parę lat po transformacji ustrojowej, 
ale duch poprzedniej epoki utrzymy-
wał się w muzeach nadal, tutaj wszel-
kie zmiany następowały jakby wol-

niej. W sanockim skansenie nie za-
bliźniły się jeszcze wszystkie rany po 
tragicznym pożarze w roku 1994,  
a jednocześnie trzeba było myśleć  
o dalszym jego rozwoju. Specy�ka
muzeum na wolnym powietrzu po-
woduje, że placówki tego typu wła-
ściwie zawsze są w budowie lub w re-
moncie, co pociąga za sobą określo-
ne koszty. A nie muszę chyba 
specjalnie argumentować, że środki 
na podkarpacką kulturę w zasadzie 
od zawsze dalekie były od naszych 
oczekiwań i planów. Z tym planowa-
niem też różnie bywało, wystarczyła 
bowiem solidna burza czy wichura  
i trzeba było rezygnować z misternie 
ułożonych zamierzeń i usuwać skutki 
tych nieprzewidzianych zdarzeń. Ale 
to przecież jest wpisane w tzw. ryzy-
ko zawodowe muzealników pod 
chmurką, jak niektórzy nas określają. 
W muzeach typu skansenowskiego 
bez przerwy więc coś się dzieje, zmie-
nia, tworzy, co mi niezwykle odpo-
wiada, bo najbardziej nie lubię zasto-
ju.

Trudno mówić o zastoju, skoro sa-
nocki skansen odwiedza coraz 
większa rzesza turystów.  

To prawda, ale żeby tak się działo, 
to trzeba systematycznie tym tury-
stom proponować coś nowego, coś 
niepowtarzalnego i jeszcze atrakcyj-
nie to podać. Tym czymś jest przede 
wszystkim barwna karpacka wielo-
kulturowość, którą prezentujemy  

w stu kilkudziesięciu obiektach zgro-
madzonych w poszczególnych sekto-
rach. 20 lat temu odwiedzało nas 
rocznie ok. 60-70 tysięcy gości,  
a w roku ubiegłym było ich już po-
nad 160 tysięcy! I byli to nie tylko tu-
ryści krajowi, ale i zagraniczni z po-
nad 50 państw reprezentujących 
wszystkie kontynenty. W samym 
szczycie sezonu turystycznego mu-
zeum nasze zwiedza od kilkuset do 
ponad 1000 osób dziennie, a w dni 
bezpłatnego wejścia nawet drugie 
tyle. Tak duży ruch wymaga od nas 
specjalnych przygotowań i odpo-
wiedniego przystosowania nie tylko 
samych obiektów, ale i zaplecza na 
tzw. skansenowskim przedpolu, któ-
re kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. 

Teraz na tym przedpolu odbywają 
się liczne imprezy plenerowe, więc 
chyba się sprawdza.

Ale nie zawsze tak było. Pamię-
tam organizowane przez nas jarmar-
ki folklorystyczne na rozpoczęcie se-
zonu turystycznego, podczas których 
prawie zawsze lało – sanoczanie na-
wet mówili, że to reguła, na podsta-
wie której można prognozować po-
godę i nie ma na to żadnej rady. My 
radę znaleźliśmy i w latach 2000-
-2002, niemałym zresztą kosztem, 
wybudowaliśmy zadaszoną am�te-
atralną widownię na ponad 1500 
miejsc, która swój chrzest bojowy 
przechodziła na pamiętnych „Euro-
folkach”. Nieco później zmieniliśmy 

też zupełnie wygląd całego przedpo-
la, włącznie z nową nawierzchnią, 
ogrodzeniem, zapleczem recepcyj-
nym i toaletami, w wyniku czego po-
wstał funkcjonalny kompleks, w ob-
rębie którego można bezpiecznie  
i sprawnie organizować plenerowe 
imprezy, a także wypocząć i zregene-
rować siły po trudach zwiedzania. 
Jarmarki i inne imprezy w skansenie 
odbywały się w zasadzie od zawsze,  
a w ostatnich latach jest ich zdecydo-
wanie więcej, ponieważ tworzą swo-
isty i niepowtarzalny klimat wokół 
naszego skansenu. Niektóre z nich, 
jak chociażby Jarmarki Bożonaro-
dzeniowe, Niedziele Palmowe, „Kar-
paty zaklęte w drewnie”, „Bartniki” 
czy nawet „Galicyjskie graciarnie”, 
gromadzą tysiące uczestników.

Te wszystkie inwestycje były z pew-
nością niezwykle potrzebne, ale od 
czego pan zaczął swoją działalność 
za bramą, czyli już w samym Parku 
Etnogra�cznym?

Tutaj w zasadzie nie musiałem 
niczego nowego wymyślać, bo zrobi-
li to już za mnie moi znakomici po-
przednicy. Wystarczyło tylko konty-
nuować ich rozpoczęte dzieło, co też 
starałam się czynić i czynię zresztą 
nadal. Zgromadzone przez kilka de-
kad obiekty i to w takiej znacznej ilo-
ści, wymagały systematycznych za-
biegów remontowych i konserwator-
skich. Dlatego rozpoczęliśmy nasze 
działania od tych najcenniejszych – 

20 lat 
pracy 

Jerzego 
Ginalskiego

O niełatwych początkach, ar-
cheologicznych badaniach, 
pożarze, specyfice muzeum
na wolnym  powietrzu oraz 
planach na następne lata 
– opowiada Jerzy Ginalski, 
który na stanowisku dyrekto-
ra największego Parku Etno-
graficznego w Polsce pracuje
już 20 lat. 

Sprostać wyzwaniom rzuconym 
przez poprzedników
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(z okazałą kaplicą domową) jest te-
raz największym  kubaturowo obiek-
tem w naszym Parku i cieszy się nie-
bywałą popularnością wśród zwie-
dzających.

Mówiąc o nowych sektorach, nie 
sposób wspomnieć o tym, chyba 
najbardziej wyczekiwanym, mało-
miasteczkowym.

Jego powstanie było właściwie 
spełnieniem marzeń dwóch dotych-
czasowych dyrektorów, ale także 
i moim. O potrzebie budowy mia-
steczka był przekonany założyciel 
sanockiego skansenu Aleksander 
Rybicki. Już w roku 1958 dyskutował 
bowiem w gronie naukowców 
o wstępnych założeniach takiego 
projektu.  Jego następca, profesor Je-
rzy Czajkowski, wraz ze swoimi pra-
cownikami opracował szczegółową 
koncepcję sektora. Gromadzono 
przez kilkadziesiąt lat zarówno obiek-
ty architektury, jak i zabytki rucho-
me niezbędne do ich wyposażenia. 
Ale na budowę rynku galicyjskiego 
miasteczka trzeba było czekać do-
kładnie 50 lat, ponieważ ta mega-in-
westycja znacznie przerastała sanoc-
kie możliwości i dopiero uruchomie-

atrakcji turystycznych Podkarpacia 
– przez te kilka lat jego funkcjonowa-
nia zwiedziło go już ponad 1 300 000 
turystów.

Od jakiegoś czasu mówi się, że to 
jeszcze nie wszystko w temacie „Ga-
licyjskiego Rynku”.

Nasze miasteczko powoli się roz-
rasta, przybywają kolejne obiekty – 
po powstaniu budynku piekarni oraz 
zagrody romskiej w bezpośrednim 
jego sąsiedztwie, zrekonstruowali-
śmy drewnianą XVIII-wieczną syna-
gogę na podstawie kompletnej 
przedwojennej dokumentacji archi-
tektonicznej. Synagogi były natural-
nym elementem w niegdysiejszych 
wielonarodowościowych miastecz-
kach tego regionu, a do zamknięcia 
całościowego obrazu karpackiego 
pogranicza prezentowanego w skan-
senie, brakowało nam tylko bożnicy. 
Obecnie w jej wnętrzu trwają przy-
gotowawcze prace konserwatorskie, 
mające na celu zrekonstruowanie 
barwnej polichromii, która pokry-
wała ściany i zwierciadlane sklepie-
nie. Po ich zakończeniu, w babińcu 
synagogi zostanie urządzona stała 
ekspozycja judaików, których mamy 

Przytoczę motto Josepha Conrada, którym też 
staram się kierować: Iść za marzeniem i znowu 
iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca…
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począwszy od piątej dekady istnienia 
MBL przystąpiliśmy do realizacji 
programu sukcesywnej konserwacji 
wnętrz w drewnianych obiektach sa-
kralnych reprezentowanych przez 
cztery greckokatolickie cerkwie oraz 
XVII-wieczny rzymskokatolicki ko-
ściół. Po blisko 10 latach skompliko-
wanych i kosztownych prac konser-
watorskich przy polichromiach 
ściennych oraz wyposażeniu wnętrz 
nasze świątynie można teraz podzi-
wiać w pełnej krasie (łącznie z Od-
działem Terenowym MBL – cerkwią 
w Uluczu). Kolejnym, poważnym 
problemem, z którym przyszło mi się 
zmierzyć, był bardzo zły stan zacho-
wania słomianych i gontowych da-
chów w większości zagród. Może to 
zabrzmi niewiarygodnie, ale słoma 
to obecnie najtrudniejszy do pozy-
skania surowiec, a poszycie dachu ty-
siącami żytnich „kiczek” jest nawet 
droższe od pokrycia miedzianego. 
Na szczęście sytuacja i w tym wzglę-
dzie została na razie opanowana. 
Mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu 
tych 20 lat nie było w sanockim Par-
ku Etnogra�cznym obiektu architek-
tury, przy który nie prowadzono by 
prac remontowych lub zabezpiecza-
jących. I co najważniejsze, wszystkie 
te prace zrealizowane zostały we wła-
snym zakresie przez nasze brygady 
remontowo-budowlano-konserwa-
torskie. Trzeba tu dobitnie podkre-
ślić, że cieśla, stolarz, kowal, rze-
mieślnik wykonuje w skansenie pra-
cę tej samej rangi co pracownik me-
rytoryczny – etnolog, historyk, 
architekt czy konserwator dzieł sztu-
ki. Zarówno jedni, jak i drudzy są 
w tym zespole niezbędni i znakomi-
cie się uzupełniają. Utrzymanie tak 
wszechstronnej załogi przy obec-
nych muzealnych warunkach płaco-
wych nie jest wcale proste. Udaje się 
to chyba tylko dlatego, że w większo-
ści pracowali tu i pracują nadal, praw-
dziwi pasjonaci. To dzięki nim wła-
śnie możemy dzisiaj szczycić się na-
szą wspaniałą ekspozycją i mianem 
– jak nas niektórzy określają – lidera 
ekstraligi wśród polskich skansenów. 

Ekspozycja skansenowska wzboga-
ciła się też w tym czasie o nowe, nie-
zwykle istotne elementy.

A nawet o nowe sektory. Jednym 
z nich jest otwarty w roku 2004 sek-
tor na�owy, w obrębie którego stara-
my się odtworzyć niegdysiejszy pod-
karpacki krajobraz przemysłowy, nie-
stety, gwałtownie w ostatnim czasie 
zanikający. Etnogra�czne tło tego 
sektora w sanockim skansenie spra-
wiło, że odtworzony został nie tylko 
fragment krajobrazu przemysłowe-
go, ale przede wszystkim wycinek 
krajobrazu kulturowego ze wszystki-
mi jego elementami, czego nie zoba-
czymy niestety w pozostałych skan-
senach przemysłu na�owego, któ-
rych w Europie jest zaledwie kilka. 
Nasza przemysłowa ekspozycja za-
skakuje z jednej strony typowo spe-
cjalistycznym i technicznym charak-
terem prezentowanych tu ekspona-
tów, pochodzących z likwidowanych 
podkarpackich kopalń, z drugiej zaś, 
osadzona jest na naukowych i histo-
rycznych podstawach. Drugim, rów-
nie ważnym przedsięwzięciem, było 
powstanie sektora dworskiego, któ-
rego trzon – obok spichlerza, tartaku 
wodnego, stawu i sadu – stanowi 
okazały XIX-wieczny dwór ze Świę-
can koło Biecza. Obiektem tym byli 
zainteresowani już moi poprzednicy, 
którzy zarezerwowali dla tego bu-
dynku bardzo atrakcyjne widokowo 
miejsce na nadsańskiej terasie. Ten 
piękny, w pełni wyposażony przy-
kład architektury rezydencjonalnej 

przy zastosowaniu tradycyjnych 
technik ciesielskich. Wszelkie prace 
wykonywano ręcznie, replikami na-
rzędzi, jakimi mogli się posługiwać 
słowiańscy budowniczowie sprzed 
1000 lat (topory, siekiery, ciosła, dłu-
ta i świdry). Za wzór do wytworze-
nia tych narzędzi posłużyły zabytki 
wydobyte w trakcie badań wykopali-
skowych na pobliskich trepczańskich 
grodziskach. Zastosowanie w tym 
przypadku metod tzw. archeologii 
doświadczalnej lub, jak kto woli, eks-
perymentalnej da – mam taką na-
dzieję – znakomity efekt końcowy 
i będzie też trochę ukłonem w stronę 
moich niegdysiejszych zaintereso-
wań.

Ile w końcu sektorów liczy teraz 
nasz sanocki skansen?   

Gdy rozpoczynałem pracę, Park 
Etnogra�czny liczył pięć sektorów: 
bojkowski, łemkowski, doliniański 
oraz wschodnio- i zachodnio-pogó-
rzański. Wkrótce będziemy mieli ich 
już dziesięć, bo doszedł sektor na�o-
wy, miejski, dworski, niedługo dołą-
czą dwa wcześniej wspomniane – pa-
sterski oraz archeologiczny. I już my-
ślałem, że to będzie wszystko, ale od 

jak i własnych. Trochę niedosytu jed-
nak zawsze zostaje, bo z perspektywy 
tych 20 lat wydaje się, że niektóre 
rzeczy i tematy można by pewnie 
przeprowadzić lepiej i sprawniej. 
I jest czy też była to kwestia nie tyle 
właściwego podejścia, co możliwości 
determinowanych środkami �nanso-
wymi, których nigdy nie otrzymywa-
liśmy w nadmiarze i które trzeba było 
w dużej mierze wypracować oraz po-
zyskiwać z różnych źródeł.  Ale to zu-
pełnie inny i trochę przykry temat, 
niekoniecznie na tę okazję. Dzisiaj 
cieszymy się z tego, co mamy, co 
mimo często wyboistej drogi, osią-
gnęliśmy. Pozostaje nam nie tracić 
zapału i czekać na 4-milionowego tu-
rystę, którego powitamy już nieba-
wem.

A na koniec jakby pan określił swo-
je życiowe i zawodowe credo?

Nie będę tu chyba zbyt oryginal-
ny i przytoczę mo�o Josepha Conra-
da, którym też staram się kierować: 
„Iść za marzeniem i znowu iść za ma-
rzeniem, i tak zawsze aż do końca…”

Rozmawiała 
Edyta Wilk

nie europejskich środków unijnych 
pozwoliło na jej realizację. Zanim 
jednak do niej doszło, należało poko-
nać szereg przeszkód i to nie tylko 
natury formalnej. Brak, niestety, do-
brego klimatu wśród ówczesnych de-
cydentów wokół tej inwestycji opóź-
nił bowiem jej powstanie, gdy tym-
czasem nasz pionierski zamysł re-
konstrukcji drewnianego miasteczka 
był z powodzeniem realizowany 
w sąsiednich województwach. 
W końcu i sanocki projekt „Galicyj-
ski Rynek” doczekał się realizacji i po 
niespełna dwóch latach budowy zo-
stał udostępniony do zwiedzania we 
wrześniu 2011 roku. Właściwie od 
samego początku okazał się być za-
mierzeniem nad wyraz tra�onym, 
a po paru latach jego funkcjonowa-
nia można śmiało powiedzieć, że ta 
jedyna w swoim rodzaju interaktyw-
na przestrzeń muzealna na tyle sku-
tecznie uatrakcyjniła nasz skansen, 
że w zasadzie co roku bijemy rekordy 
frekwencyjne. Określając wymierne 
rezultaty projektu zakładaliśmy 
ostrożnie, że może wreszcie przekro-
czymy tę magiczną liczbę 100 tysięcy 
zwiedzających, a okazało się, że zro-
biliśmy to z solidną nawiązką i sku-
tecznie zbliżamy się do drugiej setki. 
Sanocki „Galicyjski Rynek” został 
odpowiednio doceniony i otrzymał 
wiele prestiżowych nagród oraz wy-
różnień, zostając między innymi po-
dwójnym laureatem ogólnopolskie-
go konkursu  „Polska Pięknieje – 
7 cudów Funduszy Europejskich”, 
w którym pierwsze miejsce w kate-
gorii „Obiekt turystyczny” przyznała 
mu zarówno kapituła konkursu, jak i 
turyści, dzięki którym zdobył też 
główną nagrodę internautów spo-
śród ponad 270 zgłoszonych projek-
tów! Obecnie „Galicyjski Rynek” 
jest jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych i najczęściej odwiedzanych 

pokaźny zbiór. Będzie to więc kolej-
ny obiekt, który nas bezsprzecznie 
wyróżni, ponieważ nie zobaczymy 
takiego drugiego w żadnym polskim 
muzeum na wolnym powietrzu. 

Skąd tyle inwencji? Niedawno czy-
taliśmy w rozmowie z panem o ko-
lejnych pomysłach.

Mówiłem już, że nie lubię bezru-
chu i pasywności, które muzeum 
skansenowskim raczej nie grożą. Tu-
taj ilość pomysłów jest znacznie 
większa niż w muzeach gabineto-
wych, niektóre podsuwają nawet 
sami zwiedzający, ale nie znaczy to, 
że wszystkie nadają się do realizacji 
i pasują do naszej – mówiąc trochę 
górnolotnie – misji. Ale na pewno 
doskonale się w nią wpisuje budowa 
sektora pasterskiego, którego kon-
cepcję opracował kilkadziesiąt lat 
temu prof. Roman Reinfuss. Jego re-
konstrukcja na podstawie zachowa-
nych fotogra�i, rysunków i opisów 
jest już w zasadzie w stadium końco-
wym. Niedługo więc na śródleśnej 
polanie, bojkowskiej części skanse-
nu, udostępnimy do zwiedzania koli-
by, szałasy, „stajanki” i koszary, w ob-
rębie których znajdą się nasze skan-
senowskie zwierzęta. Od kilku lat 
prowadzimy z powodzeniem hodow-
lę kóz karpackich oraz owiec gór-
skich, w tym odmiany barwnej, które 
są przedstawicielami rodzimych pry-
mitywnych ras przybyłych tutaj wraz 
z plemionami wołoskimi z terenu 
Karpat Południowych. Z drugiej stro-
ny naszego Parku w partii północno-
-zachodniej pracujemy także od pew-
nego czasu nad rekonstrukcją kilku 
półziemianek wczesnośredniowiecz-
nych, gdzie powstaje odrębny sektor 
archeologiczny. Trzeba zaznaczyć, 
że obiekty te zlokalizowano w miejscu 
przebadanej osady celtyckiej i wcze-
snośredniowiecznej i wzniesiono 

niedawna marzy mi się ko-
lejny – leśny. Nad sekto-
rem bojkowskim w zale-
sionej partii skansenu 
znajduje się piękne miej-
sce na leśniczówkę z nie-
gdysiejszą kancelarią le-
śniczego, w pobliżu można 
by ustawić kilka retort, któ-
re gwałtownie znikają 
z bieszczadzkiego krajobra-
zu. Zrekonstruować zapo-
mniane już mielerze do wy-
pału węgla drzewnego czy 
nawet zaakcentować ja-
koś istnienie kolejki le-
śnej. Nie wiem tylko, czy 
wystarczy mi na to 
wszystko czasu, bo 
zbliżam się już nie-
uchronnie do wie-
ku emerytalnego. 
Ale mam nadzie-
ję, że zasiane 
ziarno już zakieł-
kowało i moi 
współpracownic y, 
dzięki którym udało mi 
się tego pięknego gospo-
darstwa nie tylko nie zapu-
ścić, ale i znacznie uatrak-
cyjnić, będą o nie dbać 
i nadal je rozwijać. Obietni-
ca taka została złożona 
bowiem na uroczystym, 
wspaniałym jubileuszo-
wym spotkaniu, które – 
ku mojemu ogromnemu 
zaskoczeniu – mi zgoto-
wali.  

Czy czuje się pan zawo-
dowo spełniony?

W zasadzie tak. 
Udało mi się przecież 
zmaterializować wiele 
pomysłów zarówno 
moich poprzedników, 
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Landryny, moskaliki, aromatyczne przyprawy, maggi, pepegi, nafta – a wszystko z zamorskich 
kolonii. Sklepowe półki u Maczka uginały się od produktów z całego świata.

Specjały z zamorskich kolonii w Galicji
Budynek sklepu kolo-

nialnego pochodzi 
z Jaślisk, z początku 
XX wieku. Nad wej-

ściem do sklepu znajduje się 
szyld z napisem WITOLD 
MACZEK. Sklep znajdował 
się w Sanoku przy ul. Orzesz-
kowej. Budynek na Rynku 
Galicyjskim nawiązuje do 
tego historycznego miejsca. 
Na drzwiach wiszą reklamy 
browarów lwowskich oraz 
polskiego przemysłu gumo-
wego i �rmy „Karpaty”, która
organizowała sprzedaż pro-
duktów na�owych. Nie mo-
gło zabraknąć reklamy wódek 
i likierów renomowanej �rmy
Jakob Haberfeld i Henoch 
Henenberg z Oświęcimia.

Półki sklepowe pochodzą 
ze sklepu H. Pyś z Brzozowa 
z lat 30. XX wieku. W sklepie 
sprzedawano wyroby �rm,
które do dnia dzisiejszego 
jeszcze produkują. Przypra-
wy i zupy Juliana Maggiego, 
proszki do pieczenia Dra Oet-
kera, musztardy Gablenz i Syn 
z Krakowa - Zwierzyńca, ocet 
�rmy Grocet z Grodziska oraz
z lokalnych wytwórni z Sano-
ka, marmolady z Tenczynka. 
Można było kupić herbaty  
w szczelnych puszkach, ta-
kich �rm jak: Wasyli Perłow 
i syn, Wysocki, herbaty „Dwie 
kotwice” i „Z wieżą”. Kawy 
i jej surogaty pochodziły  
z Fabryki Środków Kawowych 
Henryka Francka w Skawinie, 
a także z Zjednoczonych 
Fabryk Cykorii Ferdynanda 
Bohma we Włocławku.

– Sam układ budynku 
jest dosyć ciekawy. Jest on 
ustawiony wzdłuż z węższą 
ścianą do rynku. Starsi sa-
noczanie powinni jeszcze 
pamiętać sklep Maczka. 
Sklep kolonialny to czas, 
kiedy mapa administracyjna 

świata wyglądała zupełnie 
inaczej. Świat był wówczas 
podzielony na wpływy kolo-
nii brytyjskiej, francuskiej, 
holenderskiej, portugalskiej. 
Stąd też produkty, które tra-
�ały do Europy, pochodziły
z najodleglejszych zakątków, 
a co za tym idzie tra�ały wła-
śnie do takich sklepów jak ten 
– wyjaśnia Marcin Krowiak, 
pracownik Muzeum Budow-
nictwa Ludowego w Sanoku.

Istotne jest również, że 
jest to czas, kiedy rozwija się 
linia kolejowa, która biegnie 
przez Przełęcz Łupkowską, 
przez Zagórz, a która powo-
duje, że w dosyć szybki spo-
sób transport tych produktów 
drogą kolejową mógł być 
przeprowadzany. Na wypo-

sażenie sklepu składa się lada 
z przeszklonymi półkami.  
W jej dolnych szu�adach
trzymano produkty sypkie, 
takie jak groch, fasolę, kaszę, 
ryż. Wyżej znajdowały się 
pojemniki szklane lub meta-
lowe, w których przechowy-
wano głównie ciastka, kawy, 
herbaty najlepszych marek 
z całego świata, które do tej 
pory istnieją: Maxwell House, 
Dr. Oetker, Maggii.

– To �rma, która po-
wstała w drugiej połowie 
XIX wieku. Julian Maggie, 
który był szwajcarem, jako 
pierwszy opracował formułę 
tej przyprawy. To, co my 
nadal kupujemy w sklepach, 
to nic innego jak historia 
Juliana Maggiego zamknięta 
w buteleczce. Adam Piasecki 
to polski król czekolady. Był 
założycielem �rmy Wawel.
Czekoladowe wyroby cie-
szyły podniebienia klientów. 
Ciastka, cukierki, czekolady 
niezmiennie rządzą w naszych 
sklepach – opowiada.

W sklepach kolonialnych 
można było nabyć szwarc, 

W domowej kuchni na zapleczu przygotowywano produkty, które 
następnie miały tra�ć  do sprzedaży
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mydło i powidło. Sklep za-
opatrywał mieszkańców we 
wszystkie możliwe produkty 
od zapałek po na�ę oraz pro-
dukty spożywcze.

W sklepie nie mogło za-
braknąć produktów �rmy Er-
dal. Pasty do zębów, do butów, 
podłóg czy mydełek. Pepegi, 
czyli popularne tenisówki, 
cieszyły niemałym wzięciem. 
Nie mogło zabraknąć wód 
mineralnych. Ich produkcją 
zajmował się nawet jeden za-
kład z Sanoka. Na ladzie stoi 
waga oraz szklane pojemniki 
na cukierki „Hazet” „Branka”. 
Rozchwytywane landryny 
były sprzedawane na wagę  
i pakowane w specjalny 
papier. Były ulubionym sma-
kołykiem dla dzieci. Przyjście 
do sklepu i kupienie cukier-
ków ślazowych było wielką 
atrakcją. Kasa �skalna została
wyprodukowana w Dayton 
w stanie Ohio, dostosowa-
na do polskich pieniędzy.  
W sklepie nie mogło zabrak-
nąć alkoholi. Handlowano 
piwem ze Zjednoczonych 
Browarów Warszawskich 

Haberbuscha i Schiela, i naj-
bardziej popularnym piwem 
z Browaru Arcyksiążęcego  
w Żywcu oraz produkowanym 
przez Jana Gotza z Okocimia. 
Były także browary ze Lwowa 
i księcia Sanguszki z Tarno-
wa. Piwo było przywożone 
i sprzedawane z dębowych 
beczek lub w butelkach, naj-
pierw korkowanych potem  
z zamknięciami patentowymi 
z drutu i porcelany. W domu 
przerabiano czyste wódki na 
smakowe. 

– Na wyposażenie sklepu 
składa się także lodówka, która 
działała bez prądu. Wkładało 
się do niej ta�ę lodu i podczas
upalnych dni przechowywano 
produkty, takie jak mięso, 
gdyż szybko się psuły. W skle-

pie kolonialnym tylko jedna 
cześć budynku wydzielona 
jest do handlu. Natomiast 
reszta pomieszczeń stanowi 
część mieszkalną. Kuchnia, 
sypialnia oraz kilka innych 
izb. Jedna z nich to miejsce na 
magazyn – mówi Krowiak.

Wszystkie produkty nale-
żało przechowywać w odpo-
wiednim miejscu, bowiem, 
gdy zamawiało się towar, 
to zawsze w większych ilo-
ściach. Sklepikarz zajmował 
się nie tylko handlem. Często 
produkty, które dostawał 
musiał jeszcze przygotować, 
tak by tra�ły one do dalszej
sprzedaży.

– Na piecu w kuchni jest 
specjalna patelnia do praże-
nia kawy, która przychodziła 
do sklepu w workach i była 
zielona. Musiała zostać pod-
dana obróbce cieplnej. Ziar-
na wsypywało się na patelnię 
i kręciło się młynkiem, tak by 
nie przywarły – tłumaczy.

Znajduje się także duże 
naczynie do gotowania 
kiełbas. Wynosiło się je na 
zewnątrz. Sklepikarz przy-
gotowywał mięso, a zapach 
gotowanej kiełbasy unosił się 
w powietrzu i wabił poten-
cjalnych klientów.

– Gdy na danym terenie 
było więcej sklepów, były 
prowadzane wojny cenowe 
na produkty. To sam rynek 
wery�kował, ile sklepów
było w danym miasteczku. 
Istniało także wiele sklepów 
prowadzonych przez rodziny 
żydowskie. Chrześcijanie 
także zaopatrywali się  
w produkty w takich miej-
scach. Żydzi byli bardziej 
otwarci na pewnego rodzaju 
„pisanie na zeszyt” – kończy 
pan Marcin.

Dominika Czerwińska
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Życie człowieka dawniej 
było zdecydowanie 
bardziej niż obecnie 
(a może nam się tylko 

tak wydaje) uzależnione od 
świata przyrody. Nie rozu-
mieliśmy zmian w niej za-
chodzących, przewidywania 
pogody czy chociażby świata 
roślin i zwierząt. Człowiek 
jako jeden z elementów 
przyrody ożywionej uczył się  
w niej żyć i, co ważniejsze, 
dążył do tego, jak przeżyć 
łatwiej i przyjemniej (to nam 
zostało). Podstawę egzysten-
cji stanowiło mięso zdobywa-
ne w polowaniach na dzikie 
zwierzęta. Dieta była wzbo-
gacana darami runa leśnego. 
Zwierzęta były uważane za 
krwiożercze bestie z ciem-
nych gęstwin. Podziwiane 
były jednocześnie jako istoty 
obce i tajemnicze. Świadczą 
o tym wizerunki zwierząt na 
ścianach wielu jaskiń. Najstar-
sze pochodzą sprzed około 
30 tys. lat przed Chrystusem 
z terenów Europy Zachod-
niej, zwłaszcza południowej 
Francji i Hiszpanii. Wielkim 
przełomem w życiu człowieka 
było przejście na osiadły tryb 
życia.  Było to możliwe dzięki 
uprawie roślin i domestykacji 
(udomowienia) zwierząt, 
które wystąpiły około 10-12 
tys. lat p.n.e.  Najpierw czło-
wiek zajął się uprawą roślin 
i wedle znaczących teorii 
antropologicznych to kobieta 
była tą istotą, której przy-
padał obowiązek opieki nad 
�orą. Prawdopodobnie już
w paleolicie kobiety odkryły 

związek między zasianiem 
ziarna a powstaniem rośliny. 
Do pierwszej domestykacji 
ssaków doszło najprawdopo-
dobniej ok. 15 tys. lat temu na 
terenach dzisiejszych Chin,  
a tym zwierzęciem był właśnie 
pies – najwierniejszy przy-
jaciel człowieka. Człowiek 
szybko zobaczył, że zwierzęta 
to nie tylko życiodajne mięso, 
ale także pomoc przy pracy 

to właśnie wtedy mężczyzna 
zaprowadził patriarchat  
i ustanowił niejako niższym 
stworzeniem kobietę, która 
z uwagi na ilość swoich obo-
wiązków na roli oraz przy 
ognisku domowym, m.in. 
opiekę nad dziećmi, nie miała 
zbytnio czasu na bardziej 
skomplikowane myślenie. 

Zwierzęta schwytane  
i utrzymywane przy ludzkich 
osadach nie tylko ewoluowały, 
ale także zmieniały się gene-
tycznie. W obrębie gatunku,  
a nawet populacji, pojawia-
ło się duże zróżnicowanie 
międzyosobnicze w tempera-
mencie, usposobieniu i cha-
rakterze. Są takie zwierzęta, 
które mają względnie dużą 
tolerancję w stosunku do 

roślin. Takie zubożenie diety 
ograniczało zestaw pierwiast-
ków i związków chemicznych 
potrzebnych do prawidłowe-
go rozwoju. Stres związany  
z oswojeniem wytrzymywały 
te zwierzęta, które były po-
wolniejsze, mniejsze i miały 
słabiej rozwinięty mózg (miał 
on mniejszą masę). Właśnie 
takie zwierzęta rozmnażały 
się w niewoli i to one dały 
początek udomowieniu. Na 
podstawie obserwacji współ-
czesnych udomowień (ten 
etap wciąż trwa) obliczono 
szacunkowo, że po to, aby 
ujawniły się dziedziczne cechy, 
związane z udomowieniem, 
musi minąć minimum 50-100 
pokoleń. W przeliczeniu na 
czas wynosi to 200-400 lat 

zagrożenia wyginięciem.  
O tym, że z rolnictwa i ho-
dowli można czerpać zysk, 
wiadomo jest nie od dzisiaj. 
Każdy z nas zna powiedzenie 
cesarza rzymskiego Wespazja-
na pecunia non olet (pieniądz 
nie śmierdzi). Nie każdy 
jednak wie, że wyraz pecunia, 
czyli pieniądze, pochodzi od 
słowa pecus, oznaczającego 
bydło rogate, które dawniej 
stanowiło umowny miernik 
wartości. Podobnie rzecz się 
miała ze Słowianami, którzy 
na bydło mówili skot. Jeszcze 
w średniowiecznej Polsce 
posługiwano się jednostką 
pieniężną zwaną skojec. Więc 
nic dziwnego, że człowiek, 
żądny większych zysków, za-
czął tak krzyżować zwierzęta, 

większyliśmy produkcję mięsa 
drobiowego. Możliwe to było 
dzięki ogromnemu postępowi 
w naukach biologicznych.  
W ostatnim 10-leciu poznano 
m.in. sekwencję genomu 
poszczególnych gatunków 
zwierząt. W związku z tym,  
w praktyce wykorzystujemy 
już powszechnie selekcję 
genomową. Połączenie naj-
nowszych osiągnięć genetyki 
i żywienia zwierząt pozwala 
na uzyskiwanie rekordowych 
wydajności. Człowiek chce 
tworzyć i zaskakiwać. Może 
dlatego powstała rasa kotów  
munchkin w 1983 roku  
w Luizjanie. Koty tej rasy 
mogą posiadać sierść różnej 
długości i występować w róż-
nych odmianach barwnych. 
Charakterystyczne dla nich są 
krótkie kończyny (przednie 
często krótsze od tylnych), 
czasem połączone z deforma-
cjami kręgosłupa (lordoza)  
i spłaszczeniem klatki piersiowej. 
Rasa jest uznawana tylko przez 
niektóre organizacje felinolo-
giczne ze względu na znaczną 
szkodliwość (dominującej) 
mutacji dla zdrowia kotów (to-
warzyszące krótkim kończy-
nom inne wady wrodzone oraz 
ok. 25% śmiertelność płodów). 
Przez wielu uznawana za nie-
moralne posunięcie człowieka. 

Postęp zawsze jest potrzeb-
ny, trudne sytuacje zazwyczaj 
motywują do działania, a czło-
wiek zawsze chciał zmieniać 
rzeczywistość. Zastanówmy 
się jednak, gdzie kończy się 
chęć przetrwania dzięki udo-
mowieniu zwierząt, a gdzie 
zaczyna się ekstrawagancja 
i krzywdzenie istot żywych. 
Chcąc podsumować powyższe 
dywagacje, znalazłam bardzo 
obrazowy cytat: „Pytanie, 
czym się różni świnia domowa 
od dzika, jest zbliżone do py-
tania, czym różni się człowiek 
od szympansa.”

Amelia Piegdoń

Wielkość narodu i jego moralny rozwój może być 
mierzony przez sposób, w jaki traktuje on zwierzęta

 Mahatma Gandhi

np. w polu. Około 3,5 tys. 
lat p.n.e. zaczęto zaprzęgać  
w Europie Środkowej bydło 
do radeł, dając początek ornej 
uprawie roli. Różne zwierzęta 
udomowiono w różnych 
częściach globu. Konie w Azji  
i Europie, kury w Indiach a 
kozy w Egipcie. Tak podają 
źródła archeologiczne. Uwa-
żają one także, że ten mo-
ment z przejścia na osiadły 
tryb życia był przełomowym 
impulsem w rozwoju ludz-
kości. Niekoniecznie miłym 
dla kobiet. Mężczyzna, który 
nie musiał już biegać całymi 
dniami za zwierzyną, miał 
nagle zdecydowanie więcej 
wolnego czasu, kiedy mógł 
skupić się na myśleniu. An-
tropolodzy stawiają tezę, że 

innych zwierząt; określamy 
to jako małe poczucie tery-
torializmu. Mogą też mieć 
dużą zdolność adaptacji, 
czyli przystosowania się do 
ograniczenia wolności, do 
zabiegów stosowanych przez 
człowieka i do nowej diety. 
Dieta proponowana przez 
człowieka była dużą barierą 
w przetrwaniu. Łatwiej było 
zwierzętom mięsożernym, 
bo one jadły resztki po lu-
dziach, ale ze zwierzętami 
roślinożernymi był problem. 
Wczesny hodowca nie zbierał 
trawy, bo nie miał ani sierpa, 
ani kosy, rwał liście i gałęzie z 
otaczających drzew. Ale były 
to 3-4 gatunki, podczas gdy 
zwierzę żyjące na wolności 
zjada kilkaset gatunków 

dla dużych zwierząt i 100-200 
lat dla małych.  Szacuje się, że 
człowiek jest odpowiedzialny 
w mniej lub bardziej świado-
my sposób za powstanie po-
nad 8 tys. ras zwierząt, z tego 
aż 85% to tzw. rasy lokalne. 
Zazwyczaj moją one niższą 
produktywność, ale są zdecy-
dowanie lepiej przystosowa-
ne do warunków, panujących 
na danym terenie, a także są 
cennym rezerwuarem genów 
dla przyszłych pokoleń. 
Najwięcej ras jest w obrębie 
bydła (1224) i owiec (1382), 
a znacznie mniej u koni (818) 
oraz świń (602) i kóz (672). 
Część zarejestrowanych  
w FAO ras już wymarła (647), 
602 ma status krytyczny,  
a 1458 jest w różnym stopniu 

aby dawały więcej mleka, 
szybciej przyrastały, znosiły 
większe jajka, a czasem były 
ładniejszą ozdobą domu.

Kolejny etap w udo-
mowianiu i udoskonalaniu 
zwierząt oparty jest na wiedzy 
i związany bezpośrednio  
z powstaniem nowych tech-
nologii, w tym automatyzacji. 
Falę tę rozpoczyna koniec  
II wojny światowej, a później 
gwałtowny wzrost demogra-
�czny, co wiązało się ze zwięk-
szonym zapotrzebowaniem na 
żywność. W ciągu ostatnich 
50 lat produkcja żywności na 
świecie zwiększyła się kilka-
krotnie, w tym podstawowych 
zbóż, mleka, wołowiny,  wie-
przowiny i jaj. Rekordowo, 
bo aż dwunastokrotnie po-

Podczas spaceru z czworonożnym przyjacielem w leśno-
-jeziornej scenerii Wigier zastanawiałam się nad tematem 
przyrodniczego artykułu na ten tydzień. Już po przejściu 
kilku km, kiedy to Misia umilała mi każdy krok swoim spoj-
rzeniem, psią ciekawością i o dziwo słuchaniem komend, 
zdecydowałam – udomowienie zwierząt. Skąd one się wzię-
ły się w naszym domowym otoczeniu? Dlaczego zawsze dą-
żymy do doskonalenia ras i czy te wszystkie zabiegi są miłe 
dla zwierząt?

Międzygatunkowe 
relacje
– czyli o tym, jak spotkania ludzi 
i zwierząt zawirowały genami

FOT. MAGGIELOVESORBIT/UNSPLASH
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Egzamin z patriotyzmu 
rodziny Bytnarów

Rodzina Bytnarów,  
związana z Podkar-
paciem, bardzo moc-
no zaangażowana 

w sprawy społeczne, a w cza-
sie okupacji działająca 
w konspiracji, zapłaciła 
ogromną cenę za wierność 
swym ideałom. Warto przy-
pomnieć ich sylwetki.

Ojciec
Stanisław Bytnar urodził się 
w 1897 roku w Ostrowie 
koło Przeworska, w ubogiej 
rodzinie chłopskiej Macieja 
i Katarzyny z Chmurów. 
W dzieciństwie zwrócił na 
siebie uwagę kierownika 
miejscowej szkoły, który po-
mógł zdolnemu uczniowi 
w dostaniu się do Semina-
rium Nauczycielskiego 
w Rzeszowie, co zaważyło 
na jego późniejszej karierze.

Gdy wybuchła I wojna 
światowa, wraz ze szkolnymi 
kolegami zaciągnął się 
do Legionów Polskich Józe-
fa Piłsudskiego. Walczył 
w 3 kompanii VI batalionu 
1 Pułku Piechoty w składzie 
I Brygady. Został ciężko ran-
ny w słynnej bitwie pod 
Krzywopłotami (nazywanej 
legionowymi Termopilami) 
w listopadzie 1914 roku.

W 1918 ukończył kurs 
w Krakowie dla byłych słu-
chaczy seminariów nauczy-
cielskich, a po złożeniu eg-
zaminu państwowego uzy-
skał prawo nauczania. 
W 1919 został nauczycie-
lem jednoklasowej szkoły 
w Chorzenicach. Był bardzo 
aktywny w działalności spo-
łecznej. Organizował szkol-
ny chór i teatr. W 1920 roku 
został kierownikiem szkoły 
w Niekłaniu na Kielecczyź-

ły specjalnej w Warszawie. 
W czasie okupacji był ak-
tywny w tajnym nauczaniu, 
także dzieci  niepełnospraw-
nych. Po aresztowaniu przez 
gestapo znalazł się na Pawia-
ku, skąd już 13 maja 1943 
roku został wysłany w trans-
porcie prawie pół tysiąca 
więźniów do Oświęcimia. 
Wraz z nim zostali przywie-
zieni, aresztowani po akcji 
„Pod Arsenałem”, m.in. ppłk 
Adam Englert – historyk, 
dyrektor Archiwum Miej-
skiego, Antoni Olszewski – 
dyrektor Wydziału Tech-
nicznego Zarządu Miejskie-

go i Jan Starczewski – dyrek-
tor Wydziału Opieki 
i Zdrowia tegoż Zarządu.

Stanisław Bytnar był 
więziony w KL Auschwitz 
II-Birkenau. W obozie ozna-
czono go numerem 121389. 
Pracował w komandzie „K-
-365 Wagner Strassenbau”, 
zajmującym się budową 
dróg obozowych. Zginął 
w styczniu 1945, w czasie 
„Marszu śmierci”, zamordo-
wany przez konwojentów 
z SS prawdopodobnie po-
między Oświęcimiem a Wo-
dzisławiem Śląskim. Miejsce 
jego pochówku nie jest zna-
ne, symboliczny grób znaj-
duje się na wojskowych Po-
wązkach w Warszawie. 

Matka
Swą powojenną działalno-
ścią i otwartością w stosun-
ku do dzieci i młodzieży 
w pełni zasłużyła na miano 
„Matuli polskich harcerzy”. 
Jej dom zawsze tętnił ży-
ciem, odwiedzany przez set-
ki i tysiące młodych harce-
rzy, mających okazję zetknąć 
się z tą na poły legendarną 
osobą. 

Zdzisława z Rechulów 
Bytnarowa urodziła się 
w Kolbuszowej 12 marca 
1901 roku. Tu kończyła 
szkołę podstawową, później 
uczyła się w Krakowie i Miel-
cu. W Krakowie kończyła 
Państwowy Kurs Nauczy-
cielski, gdzie poznała przy-
szłego męża – Stanisława. 
Dzieliła losy swego wybran-
ka. Razem z nim mieszkała 
w Niekłaniu, później w War-
szawie, gdzie stworzyła m.in. 
pierwszą szkołę specjalną. 
Podobnie jak Stanisław – po 
wybuchu wojny – zaangażo-

26 marca 1943 roku o 4.30 nad ranem do mieszkania Bytnarów przy alei Niepodległości 
w Warszawie wtargnęli gestapowcy. Oprócz Jana Bytnara „Rudego”, komendanta jednego  
z hufców Szarych Szeregów, zabrali jego ojca, cenionego pedagoga. Tej nocy nie było 
w domu matki, Zdzisławy, ani córki Dusi. Dlatego przeżyły. Janek i Stanisław nigdy już 
do domu nie wrócili.

nie. Pod jego kierownic-
twem mała szkoła prze-
kształciła się z dwuklasowej 
w siedmioklasową. Udzielał 
się w gminnej radzie, spół-
dzielni spożywców, prezeso-
wał lokalnym strukturom 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Wraz z żoną skończył 
Państwowy Instytut Peda-
gogiki Specjalnej, zaś w 1926 
roku został kierownikiem 
szkoły ćwiczeń Instytutu. 
Pisywał w tym czasie do cza-
sopisma „Szkoła Specjalna”. 
W 1936 wygrał konkurs na 
pierwszego kierownika szko-

Stanisław Bytnar

Zdzisława Bytnar

Jan Bytnar

Zdzisława Bytnar z synem

Zdzisława Bytnar Jan Bytnar
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Egzamin z patriotyzmu 
rodziny Bytnarów

wała się w tajne naucza-
nie i tworzenie struktur 

podziemnej łączności. 
W czasie Powstania War-

szawskiego pracowała w „Pa-
siece” – Kwaterze Głównej 
„Szarych Szeregów”. Kiero-
wała Harcerską Pocztą Polo-
wej w Śródmieściu, była 
łączniczką szefa Poczt Polo-
wych Komendy Okręgu. Po 
Powstaniu jako podporucz-
nik tra�ła do o�agów Fal-
lingbostel, Bergen-Belsen 
i Holsdorf. Po powrocie 
do zrujnowanej Warszawy 
znów pracowała w szkole 
specjalnej, później w refera-
cie szkolnictwa specjalnego. 
Zmarła 13 sierpnia 1994. 

Siostra
Piękną kartę zapisała swym 
życiem również „Dusia” czy-
li Barbara Bytnar-Dziekań-
ska, siostra „Rudego”. Uro-
dziła się 5 stycznia 1924 
roku w Niekłaniu Wielkim. 
W 1936 roku ukończyła 
Szkołę Powszechną nr 98 
przy alei Szucha 9 oraz Gim-
nazjum i Liceum im. Królo-
wej Jadwigi w Warszawie. 
Od wczesnych lat należała 
do 14. Warszawskiej Żeń-
skiej Drużyny Harcerek. 
W chwili wybuchu wojny 
zaangażowała się w prace 
Pogotowia Harcerek. Od 
początku okupacji działała w 
podziemnym harcerstwie, 
zajmowała się kolportażem 
podziemnej prasy, służyła 
w służbach sanitarnych. 

Po aresztowaniu ojca 
i brata musiała się ukrywać, 
nie przerywając jednocze-
śnie działalności konspira-
cyjnej. Mieszkając w mająt-
ku Łowinia w powiecie ję-
drzejowskim, opiekowała się 
m.in. uchodźcami ze znisz-
czonej po Powstaniu War-
szawskim stolicy. Po zakoń-
czeniu wojny ukończyła Po-
litechnikę Warszawską, pra-
cowała w Biurze Odbudowy 
Stolicy. W 1947 roku wyszła 
za mąż za studenta medycy-
ny, absolwenta Korpusu 
Kadetów nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego we Lwo-
wie, ppor. Jana Dziekańskie-
go, urodziła troje dzieci. 
Aktywnie działała w środo-

wiskach kombatanckich 
i harcerskich. Zmarła 19 
kwietnia 2008 roku.

Janek
O młodzieńczych latach „Ru-
dego” napisano wiele. W jed-
nym z numerów „Podkarpac-
kiej Historii” najwięcej i naj-
szczegółowiej dzieciństwo 
i młodość przedstawia mat-
ka. Przypomnijmy więc tylko 
skrótowo jego działalność 
w czasie okupacji.

Gdy wybuchła II wojna 
światowa, Janek był świeżo 
upieczonym absolwentem 
elitarnego warszawskiego Li-
ceum im. Batorego. 7 wrze-
śnia 1939 po słynnym apelu 
płk. Romana Umiastowskie-
go, szefa propagandy w szta-
bie Naczelnego Wodza, wzy-
wającym zdolnych do nosze-
nia broni do opuszczenia sto-
licy, udał się na wschód. 
Do Warszawy wrócił w paź-
dzierniku.

Bardzo szybko wraz 
z przyjaciółmi z drużyny, 
m.in. Tadeuszem Zawadzkim 

Urodzili się

6.09.1957 w Jurowcach 
urodził się Czesław Radwań-
ski, wychowanek i wieloletni 
zawodnik drużyny hokejowej 
Stali Sanok (później STS), 
trener, działacz klubowy.
7.09.1864 w Sanoku uro-
dził się Tadeusz Tertil, długo-
letni burmistrz Tarnowa, po-
seł do austriackiej Rady Pań-
stwa i sejmu galicyjskiego, 
członek Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej.
7.09.1931 w Besku uro-
dził się Stanisław Ziemiański, 
jezuita, �lozof, autor pieśni 
religijnych.
8.09.1995 w Sanoku uro-
dził się Radosław Sawicki, na-
pastnik Ciarko PBS Bank KH 
Sanok, reprezentant Polski 
do lat 18 i 20.
11.09.1897 urodził się 
w Zagórzu Starym Czesław 
Strzelecki (wł. Czesław Kru-
ger), aktor i reżyser teatralny.  
Na scenie występował od 
1920 roku, m. in. w Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Bydgosz-
czy, Lwowie, Warszawie, Ka-
towicach, Łucku i Toruniu. 
Po wojnie najdłużej pracował 
w  Teatrze Klasycznym i Roz-
maitości w Warszawie. 

Zmarli

11.09.1911 w miejscowo-
ści Jákfalva  na Węgrzech zmarł 
Kazimierz Lipiński. Po śmier-
ci ojca Walentego właściciel 
Fabryki Wagonów i Maszyn 
w Sanoku, do 1900 roku udzia-
łowiec i dyrektor Pierwszego 
Galicyjskiego Towarzystwa 
Akcyjnego Budowy Wagonów 
i Maszyn. Za jego rządów fa-
bryka stała się największym 
producentem pojazdów szy-
nowych w monarchii austro-
-węgierskiej i zwiększyła za-
trudnienie ze 100 do 1000 
pracowników. Lipiński był 
także cenionym działaczem 
społecznym. Udzielał się 
w Macierzy Szkolnej dla Księ-
stwa Cieszyńskiego, sanockim 
gnieździe Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”,  
należał do Polskiego Stronnic-
twa Demokratycznego. Przez 
szereg lat był sanockim rad-
nym i posłem na galicyjski 
Sejm Krajowy, wspierał �nan-
sowo wdowy po pracowni-
kach fabryki. 

Wydarzyło się

6.09.1772 pożar Bukow-
ska. Według zachowanych za-
pisków zniszczeniu ulega 
miejscowy dwór, browar, ra-
tusz i zabudowania stawów 
rybnych.
6.09.1943 niemiecki Sąd 
Specjalny skazał na karę 
śmierci za współpracę z wy-
wiadem sowieckim Antonie-
go Żubryda. Skazany uciekł 
w czasie transportu na miej-
sce egzekucji.

7.09.1939 walka „sanoc-
kiego” 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich pod Mękarzo-
wicami nad Nidą.
7.09.1979 Sanocką Fa-
brykę Autobusów opuścił 
dwudziestotysięczny „Auto-
san H9”.
7.09.1980 biskup prze-
myski ks. Ignacy Tokarczuk 
wmurował kamień węgielny 
pod budowę nowego kościo-
ła w Czerteżu.
8.09.1939 sprzymierzone 
z hitlerowcami oddziały sło-
wackie rozpoczynają atak 
przez Przełęcz Łupkowską 
w kierunku Sanoka. 
8.09.1944 38 radziecka 
armia I Frontu Ukraińskiego 
rozpoczyna krwawą operację 
dukielsko-preszowską, toczą-
cą się także na terenach ziemi 
sanockiej.
8.09.1966 w kościele 
w Zagórzu wmurowano tabli-
cę pamiątkową poświęconą 
proboszczowi tej para�i ks. 
kanonikowi Władysławowi 
Wójcikowi, zamordowanemu 
w 1940 roku w Auschwitz.
10.09.1939 w Bykowcach 
doszło do potyczki wojsk nie-
mieckich z wycofującym się 
plutonem karabinów maszy-
nowych 6 Pułku Strzelców 
Podhalańskich. Zginęło 6 pol-
skich żołnierzy. Dowódca 
pododdziału podporucznik 
Marian Zaremba został roz-
strzelany po wzięciu do nie-
woli. Jest to najbardziej znany 
epizod Kampanii Wrześnio-
wej na ziemi sanockiej.
10.09.1939 Niemcy do-
konali krwawej pacy�kacji 
Beska, zabijając 22 osoby 
i paląc 40 gospodarstw. 
10.09.1944 hitlerowcy 
opuszczają Tyrawę Wołoską 
i Zagórz.
11.09.1939 przy stacji 
kolejowej Rychcice-Chatki 
(obecnie na Ukrainie) został 
zbombardowany przez nie-
mieckie samoloty transport 
ewakuacyjny Sanockiej Fa-
bryki Wagonów. Zginęli wów-
czas pracownicy fabryki Ju-
lian Gorgoń oraz stolarz o na-
zwisku Dutkiewicz.
11.09.2012 doszło do tra-
gedii w domu wójta gminy 
Sanok Mariusza Szmyda. Sa-
morządowiec morduje żonę, 
a następnie z nielegalnie po-
siadanej broni strzela sobie 
w głowę. Umiera 10 maja 
2013 roku w sanockim szpita-
lu, nie odzyskawszy przytom-
ności.
12.09.1933 na frontowej 
ścianie zachodniej wieży ko-
ścioła pw. Przemienienia Pań-
skiego w Sanoku zamontowa-
no pamiątkową tablicę z po-
piersiem króla Jana III Sobie-
skiego w 250 rocznicę 
zwycięstwa pod Wiedniem. 

 (sj)

i Aleksym Dawidowskim za-
angażował się w działalność 
jednej z pierwszych pod-
ziemnych organizacji – Pol-
skiej Ludowej Akcji Niepod-
ległościowej. Całą grupą ode-
szli z niej pod koniec roku. 
Mieli o tyle szczęście, że 
wkrótce PLAN został zdzie-
siątkowany przez liczne 
aresztowania.

Na początku 1940 roku 
niedługi czas przebywał w ro-
dzinnych stronach, gdzie na-
wiązał kontakt m.in. z organi-
zacją „Odwet”, założoną 
przez słynnego Władysława 
Jasińskiego „Jędrusia”. Moc-
no zaangażował się w działal-
ność „Szarych Szeregów” 
i organizacji małego sabotażu 
„Wawer”.  Był autorem i wy-
konawcą kilku głośnych akcji 
m.in. zerwania ogromnej hi-
tlerowskiej �agi z gmachu 
„Zachęty” czy namalowania 
„kotwicy” – znaku Polski 
Walczącej na warszawskim 
pomniku Lotnika. Był twór-
cą specjalnego urządzenia, 
zwanego „wiecznym piórem”. 

Osadzony na długim składa-
nym kiju blaszany pojemnik 
z farbą z bocznym otworem 
zakończonym rurką z kno-
tem umożliwiał pisanie farbą 
grubych i wielkich liter na 
wysokości nawet czterech 
metrów.

„Rudy” był m.in. uczestni-
kiem tajnych kursów w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Bu-
dowy Maszyn i Elektrotech-
niki im. H. Wawelberga i S. 
Rotwanda, tajnego kursu in-
struktorskiego i Szkoły Pod-
chorążych Piechoty Rezerwy 
„Agricola” (po którym został 
mianowany kapralem pod-
chorążym). Gdy w ramach 
Kedywu – Kierownictwa Dy-
wersji zaczęto tworzyć Grupy 
Szturmowe Szarych Szere-
gów, objął dowództwo hufca 
„Południe”. Brał udział w wie-
lu akcjach, m.in. wysadzaniu 
torów kolejowych pod Kra-
śnikiem (akcja „Wieniec II”), 
zastrzeleniu niemieckiego 
urzędnika Ernsta Marona czy 
też ewakuacji materiałów 
z opieczętowanego przez ge-
stapo mieszkania rodziny 
Błońskich. 

23 marca 1943 roku zo-
stał wraz z ojcem aresztowa-
ny we własnym mieszkaniu. 
Gestapo tra�ło na jego ślad 
po rewizji i znalezieniu zaszy-
frowanych notatek u komen-
danta hufca „Praga” Henryka 
Ostrowskiego. Niemcy do-
skonale zdawali sobie sprawę 
z tego kogo schwytali. Śledz-
two było bardzo brutalne 
i intensywne. „Rudy” był bity 
do utraty przytomności. 

Wieść o jego aresztowa-
niu szybko rozeszła się w śro-
dowisku szaro-szeregowym. 
Jego przyjaciele podjęli 
i przeforsowali decyzję o od-
biciu więźnia. Janka i grupę 
innych więźniów uwolniono 
w brawurowej akcji pod war-
szawskim Arsenałem 26 mar-
ca 1943.  Na skutek obrażeń 
odniesionych w czasie be-
stialskiego śledztwa zmarł 30 
marca. 3 dni później pocho-
wano go na Powązkach pod 
przybranym nazwiskiem 
Jana Domańskiego. W sierp-
niu pośmiertnie odznaczo-
no go Krzyżem Walecznych 
i mianowano porucznikiem. 

Barabara Bytnar z bratem Jankiem

Fałszywa „Kenkarta” Rudego
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Wykonuje meble na 
wymiar dla każdego 
Sanok, ul. Przemyska 27A

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

Zapraszamy na nasz
portal informacyjny

www.tygodniksanocki.pl 

LOKALE /
NIERUCHOMOŚCI 

Kupię

■ KUPIĘ MIESZKANIE W SA-
NOKU ZA GOTÓWKĘ. Tele-
fon 509 129 419

Posiadam do wynajęcia

■ Lokal do wynajęcia 110 
m2 plac św. Michała 3. 
Wszystkie media. Cena do 
uzgodnienia. 
Tel. 600 666 614, tel. 500 
589 533
■ Wynajmę kawalerkę w 
centrum Zagórza, tel. 533 
992 508

Sprzedam

■ Przestronne, słoneczne 
mieszkanie w kamienicy 
o pow. 64 m2, parter. Na po-
wierzchnię składają się 3 po-
koje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój oraz ganek. Do 
mieszkania przynależy rów-
nież piwnica, garaż oraz po-
łowa ogrodu. Mieszkanie 
ogrzewane węglem lub 
drzewem z możliwością 
przerobienia na gaz. W naj-
bliższym sąsiedztwie sklep, 
szkoła, plac zabaw. Więcej 
info – 691 272 172
■ Mieszkanie na wójtostwie, 
45,50 m2, tel. 531 802 489 
lub 790 443 281

■ Sprzedam 26-arową dział-
kę rolną. Rejon Zasław – Za-
górz, okolice Cegielni. Cena 
20.000,00 zł, tel. 13 46 24 
160
■ Sprzedam posiadłość 
w Raczkowej (z domem do 
remontu). Tel. 695 917 928

RÓŻNE

Kupię

■ Kupię stare motory nieza-
leżnie od stanu, tel. 536 315 
258

PRACA

Dam pracę

■ Restauracja NoBo Cafe 
w Sanoku zatrudni osoby 
na stanowiska: kucharz oraz 
pomoc kuchenna. Zaintere-
sowanych prosimy o prze-
syłanie CV na adres noboca-
fe@o2.pl lub kontakt pod 
numerem tel. 693 180 200.

Usługi

■ Moskitiery, rolety, żalu-
zje, tel. 600 297 210

Korepetycje

■ Korepetycje z języka an-
gielskiego – niedrogo. Tel. 
663 714 149
■ Korepetycje chemia, tel. 
665 854 866
■ NIEMIECKI – szkoła pod-
stawowa, średnia. Profesjo-
nalne przygotowanie matu-
rzystów. Tel. 506 900 373
■ Korepetycje z matematy-
ki, szkoła podstawowa 
i średnia, tel. 516 032 448

Dania z Karczmy na sanockim Rynku

Informacja o zmianach 
w funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej od dnia 01.09.2019 r. 

Gmina Miasta Sanoka uprzejmie informuje P.T. Podróżnych, że 
od dnia 01.09.2019 r. (NIEDZIELA) w rozkładzie jazdy komu-
nikacji miejskiej w Sanoku zostają wprowadzone następujące 
zmiany:

• zmiana trasy przejazdu linii Nr „1”, która będzie przebie-
gała przez ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego, co pozwoli na 
dojazd m.in. do Przychodni Zdrowia Nafta –Med,

• uruchomienie nowych linii Nr „3A” „4A” „50A”, które sko-
munikują dzielnicę Olchowce w tym osiedle „Nad stawa-
mi” z placówkami służby zdrowia (szpital, przychodnie) 
oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku,

• zwiększenie częstotliwości kursowania linii Nr „5” i „6” 
oraz wydłużenie niektórych kursów linii „5” do przystanku 
Zagórz, ul. Batorego (Wielopole).

Powyższe zmiany mają na celu spełnienie oczekiwań lokalnej 
społeczności, usprawnienie funkcjonowania poszczególnych 
linii komunikacyjnych, uwzględniając wnioski mieszkańców 
Sanoka i Zagórza oraz założenia zawarte w Projekcie NISKO-
EMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI. 

Szczegóły wprowadzonych zmian zostaną udostępnione na 
stronach internetowych Urzędu Miasta, SPGK oraz na przy-
stankowych rozkładach jazdy.

Przedsiębiorstwo „STALNEY” 
 38-505 BUKOWSKO, NAGÓRZANY 47A

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW 

RSA/029
38-505 BUKOWSKO, NADOLANY 10, tel. 735 164 123

CENNIK 
REKLAM I OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenia drobne (do 20 słów) liczone za każde słowo
– cena jednego słowa 1,00 zł
– druk wytłuszczony (za słowo) 1,50 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
– moduł podwójny 72 zł
– powyżej trzech, 20% boni�katy od wartości ogłoszenia
3. Artykuł sponsorowany – wybór strony dowolny, oprócz pierwszej
– tekst o powierzchni ¼ strony –  400,00 zł
– tekst o powierzchni ½ strony – 600,00 zł
– tekst o powierzchni 1  strony –  1000,00 zł

4. Inserty (wkładki reklamowe) – maksymalna wielkość 260mm x 375mm   
– 1 stronny – od 0,20 zł do 0,30 zł/szt
– 2 stronny – od 0,30 zł do 0,35 zł/szt
– 2 stronny – od 0,35zł do 0,60 zł/szt   
5. Bonifikaty dla klientów (reklamy)
– powyżej 6 emisji lub powierzchni powyżej 14 modułów 
istnieje możliwość negocjacji cen
6. Baner na stronie internetowej
Gratis przy zamówieniu reklamy w gazecie lub wg cennika 
reklam internetowych dostępnego na www.tygodniksanocki.pl .

STAROSTA SANOCKI 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku przy 
ul. Kościuszki 36 zostały wywieszone do publicznego wglądu 
na okres od 6.09.2019 r. do 27.09.2019 r. wykazy  nierucho-
mości Skarbu Państwa obejmujące: działkę nr 627/1  w Odrze-
chowej, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolnicze w drodze 
przetargu na okres 5 lat oraz działkę nr 660/1 w Sanoku, obręb 
Śródmieście, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz Powiatu Sanockiego.

Burmistrz Miasta Sanoka, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
ze zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Sanoka, Rynek 1, oraz na stronie internetowej bip.um.sa-
nok.pl zostanie wywieszony Wykaz nr 7/2019 nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 roku. Wykaz 
wywiesza się do publicznego wglądu na okres 3 tygodni, tj. od 
dnia 06 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

Zalewajka na wywarze z warzyw
Co region, to pod nazwą zale-
wajka kryje się inna zupa. Na 
Podkarpaciu królowała zale-
wajka na maślance. Ta pyszna 
staropolska zupa powstawała z 
produktu ubocznego przy pro-
dukcji masła. Masło robiło się 
często na sprzedaż, a maślankę 
wykorzystywano nie tyko do 
picia. Zalewajka jest pyszna, 
sycąca i pachnąca kminkiem. 
Nasza zalewajka powstaje na 
wywarze z jarzyn. Aby zupa 
była treściwa, podaje się ją z 
ziemniakami tłuczonymi, a w 
okresie wiosennym z młodymi 
ziemniaczkami. Sycąca o nieco 
kwaskowatym smaku, pożą-
dana jest przez gości, którzy 
dzień wcześniej za dużo spożyli 
alkoholu. Niemniej nie trzeba 
być „dzień po”, by zalewajki 
spróbować i cieszyć się jej sma-
kiem i aromatem.

Zapraszamy na degustację.
                                           

 ew
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń
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Podkarpacka Liga Młodzików 

Ultrajanosik 2019 

Druga w „Ledwo Dycha”
Biegi w tatrzańskiej Niedzicy, rozgrywane na różnych dystan-
sach, przyciągnęły kilkoro naszych reprezentantów. Miejsce na 
podium wywalczyła Bożena Zapołoch z Bieszczadzkiego Od-
działu Straży Granicznej, 2. na 10 km w kobiecej kat. Master. 

Asfaltową trasę gonitwy o na-
zwie „Ledwo Dycha” nasza  
zawodniczka pokonała w czasie 
50.30. W stawce blisko 130 osób 
wystarczyło to do 32. miejsca 
generalnie, 7. wśród pań,  
a 2. w grupie wiekowej. 

– Nie powiem, że było  
lekko, ale hasło wyścigu mówi 
samo za siebie, bo ten, kto  
go przebiegnie, to „ledwo dycha” 
– żartowała Zapołoch. 

W biegu „Spiska Pętla” na 
55 km czołową dziesiątkę kobiet 
zamknęła Ewa Cebrat (Pozy-
tywnie Zabiegani), której czas 
7:45.35 dał także 6. lokatę w kat. 
Master. Natomiast Witold  
Wajcowicz (Kilometry Odde-

chów) z wynikiem 8:28.58  
znalazł się pod koniec czołowej 
setki mężczyzn i pięćdziesiątki 
kat. Master. 

Z dystansem 35 km pod  
nazwą „Zbójnicka Śleboda” 
zmierzyła się Wiktoria Doma-
radzka-Kaszubowicz z Pozy-
tywnie Zabieganych. Czas 
5:17.35 wystarczył do 24. miej-
sca wśród kobiet i 11. w Master. 

Na starcie najdłuższego  
dystansu Ultrajanosika, czyli 
110-kilometrowej „Legendy”, 
stanęli Krystyna i Tomasz Gaw-
lewiczowie (Gawełki Team). 
Zgodnie z planem przebiegli 
około 70 km, następnie scho-
dząc z trasy. 

Jeden medal, lepszy mityng 
Zawody w Przemyślu były pierwszym po wakacjach startem 
Komunalnych. Jako jedyny na podium stanął Kacper Korna-
siewicz, 3. w biegu na kilometr. Naszym reprezentantom lepiej 
poszło w mityngu, bo wywalczyli aż pięć medalowych pozycji. 

Drugi rzut ligowych zmagań 
okazał się najbardziej udany 
dla Kornasiewicza, mocno 
walczącego w wyścigu na  
kilometr. Ostatecznie zajął  
3. lokatę z rezultatem 2.48,01, 
mając niecałą sekundę straty 
do zwycięzcy. Na krótszych 
niż zwykle dystansach biegła 
Martyna Łuszcz – 6. na 300 m 
(wynik 44,72) i 8. na 100 m 
(13,84). Na „setkę” startował 
również Kacper Hnat. 
Wszystkie podane wyniki to 
nowe rekordy podopiecznych 
Ryszarda Długosza. 

Podczas mityngu najlep-
szy w dysku okazał się Zyg-
munt Futyma (46,45). Jakub 
Koczera zajmował 2. miejsca 
w skokach wzwyż (1,70)  
i w dal (5,96). W tej drugiej 
konkurencji tuż za podium 
uplasował się Kacper Koczera 
(5,71), a wśród dziewcząt  
2. była Emilia Janik (5,32). 
Wykaz medalowych miejsc 
uzupełniła 3. lokata Piotra 
Mackiewicza na 800 m 
(2.04,42 – wyraźna poprawa 
„życiówki”). Ponadto K. Ko-
czera był 5. w biegu na 100 m. 

NORDIC WALKING 

Złoto w kategorii wiekowej, podium generalne 
We włoskim Tirano rozegrane zostały Mistrzostwa Europy 
na 5 km i kolejne zawody Pucharu Europy na 10 km. Znów 
szybko maszerował Andrzej Michalski, którego dorobek 
to nie tylko złote medale w kat. +60 lat, ale i miejsca na 
podium w klasy�kacjach łącznych wyścigów.

Najpierw rywalizowano  
o laury europejskiego cham-
pionatu. Nasz kijkarz pokonał 
dystans 5 kilometrów w czasie 
34.27,2, zajmując 2. pozycję 
generalnie oraz 1. w grupie 
wiekowej. Po kilkugodzinnej 
przerwie na odpoczynek za-
wodników czekał pucharowy 
wyścig na  „dychę”. Tym ra-
zem sanocki weteran z wyni-
kiem 1:07.13,4 był odpo-
wiednio 3. i 1. 

– Trasa, prowadząca nie 
tylko po asfalcie, ale też przez 
winnice i ogrody działkowe, 
okazała się wyjątkowo trudna. 
Do zawodów byłem lepiej 
przygotowany, niż do MP  
w Osielsku, ale nadal dokuczają 
mi dwa urazy. Mimo wszystko 
jestem dobrej myśli przed �na-
łem Pucharu Europy, który  
w najbliższy weekend rozegra-
ny zostanie w austriackim Fer-
lach – powiedział Michalski. 

Trójka medalistów z Podkarpacia. Od lewej: Andrzej Michalski, Mał-
gorzata Kubiszyn z Lubaczowa i Marek Sokołowski z Rymanowa 

Rek pięciokrotnym mistrzem świata! 
Tadeusz Rek ani myśli zwalniać tempa. Miesiąc po świetnym występie na Europejskiej 
Olimpiadzie Masters w Turynie klasę potwierdził podczas Mistrzostw Świata Weteranów 
w węgierskim Szeged, zdobywając komplet pięciu złotych medali w kategorii 65-69 lat.  

Każdy uczestnik zawodów, roz-
grywanych na olimpijskim torze 
do kajakarstwa i wioślarstwa, 
mógł brać udział w pięciu kon-
kurencjach. Pierwszego dnia 
nasz reprezentant startował  
tylko w rywalizacji załóg dwu-
osobowych na 1000 metrów, 
płynąc wraz z Kanadyjczykiem. 
Zwyciężyli z czasem 4.34,09  
i przewagą 0,3 sekundy. 

Nazajutrz Rek miał cztery 
starty na 200 m, wszystkie koń-
cząc z tytułami mistrzowskimi. 
Najpierw były eliminacje wy- 
ścigu indywidualnego i awans  
z 2. pozycji, a w �nale wygrana 
z czasem 46,34. Potem zmaga-
nia „dwójek” – najpierw zwycię-
stwo wraz z Rosjaninem (wynik 
42,18), a następnie z Niemką  
w mikście (48,94). A na koniec 
danie główne, czyli walka 
„czwórek” – międzynarodowy 
skład (Polska, Kanada, Rosja  
i Mołdawia) wywalczył złoto po 
niezwykle zaciętym �niszu, 
z rezultatem 42,18 i przewagą 
zaledwie 0,03 sekundy. W ten 
sposób mistrzowski komplet 
sanoczanina stał się faktem. 

KICKBOXING 

Dwa medale Samurajów – srebrny i brązowy 
W węgierskim Gyor odbyły się Mistrzostwa Europy Dzieci 
i Młodzieży. Zawodnicy Samuraja Trans-San przywieźli 
stamtąd dwa medale: srebrny zdobył Miłosz Baran,  
a brązowy – Adam Tutak. 

Wśród reprezentujących Pol-
skę w formule K-1 Rules nie 
zabrakło zawodników Samu-
raja Trans-San  Miłosza Bara-
na w kategorii do 67 kg oraz 
Adama Tutaka, który ze 
względu na przekroczenie 
wieku tuż przed ME musiał 
startować wśród juniorów 
starszych i w kat. do 84 kg. 
Baran pokonał kolejno za-
wodników z Mołdawii i Rosji, 
meldując się w �nale turnieju,
gdzie po wyjątkowo wyrów-
nanej walce niestety musiał 
uznać wyższość zawodnika z 
Serbii. Zabrakło doświadcze-
nia, jednak nie zmienia to 
faktu, że Miłosz został wice-
mistrzem Europy juniorów!
To 3 wicemistrzostwo Europy 
zawodnika z klubu Samuraj 
Trans-San Sanok!

Adam Tutak ze względu 
na mniejszą liczbę zawodni-

ków w kat. 84 kg przegrał 
przed czasem walkę pół�na-
łową z zawodnikiem z Mołda-
wii, który później został Mi-
strzem Europy, pokonując w 
�nale innego zawodnika z
Polski (i tu o mało nie zakoń-
czył walki przed czasem). 
Prezes klubu Samuraj Trans- 
San Marcin Solarz pragnie 
podkreślić, że to pierwsza 
przegrana Tutaka na ringu, 
jednak ze starszym i dużo 
bardziej doświadczonym za-
wodnikiem.

Samuraje wracają z ME z 
dwoma medalami – srebrnym 
i brązowym! To kolejne trofea 
Samurajów w tym roku po 
zdominowaniu w swoich kate-
goriach wagowych formuły 
low-kick i k-1 Rules oraz zdo-
byciu dwóch Pucharów Świa-
ta! Czekamy na kolejne starty.

(Esw)

Tadeusz Rek wzbogacił medalową kolekcję o pięć złotych krążków 

Bożena Zapołoch w tatrzańskim wydaniu 
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Kacper Kornasiewicz (w środku) zajął 2. miejsce w biegu na 1 km

Adam Tutak (z lewej) i Miłosz Baran podczas mistrzostw na Węgrzech 
reprezentowali nie tylko Polskę, ale i Sanok 
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Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

UNIHOKEJ 

ŻEGLARSTWO 

Wilki znów planują 
powalczyć o medal MP 
Już za tydzień rusza nowy sezon ekstraligi, a jednocześnie 
czwarty z udziałem drużyny Wilków. Możemy spodziewać 
się rozgrywek innych niż poprzednie, bo formuła rywali-
zacji uległa wyraźnej zmianie. 

Przede wszystkim Polski 
Związek Unihokeja zrezygno-
wał z podziału na grupy, więc 
wszystkie 15 zespołów wal-
czyć ma systemem „każdy  
z każdym”. Sprawi to, że nie 
będzie dwumeczów co dwa 
lub trzy tygodnie, a po jed-
nym spotkaniu w weekend, 
choć nie każdy kolejny.  
Po rozegraniu pełnej rundy, 
czyli 14 kolejek, cztery naj-
lepsze kluby walczyć mają  
o medale mistrzostw Polski. 
Końcowa tabela ustali zara-
zem podział na kolejny sezon 
– 8 drużyn zostanie w ekstra-
lidze, a 7 spadnie do I ligi. 

Unihokeiści Wilków roz-
poczną rozgrywki w sobotę 
14 września meczem u siebie 
z Prusem Żary. 

– Chcemy powalczyć  
o awans do strefy medalowej, 
bo marzy nam się powtórka  
z sezonu 2017/18, gdy zagrali-
śmy w super�nale MP. Oczy-
wiście to tylko sport, a że skład 
został trochę odmłodzony,  
to różnie może być. Dlatego 
też cel minimum zakłada 
utrzymanie się w ekstralidze – 
podkreślił Tomasz Sokołow-
ski, kapitan „Watahy”, który od 
nowego sezonu wraca również 
do roli grającego trenera. 

Pływali z BTŻ-em 
Regaty o Puchar Komandora Bieszczadzkiego Towarzy-
stwa Żeglarskiego nie mają już takiej frekwencji jak daw-
niej, ale nadal lepszą od innych imprez. Tym razem wystar-
towało ponad 30 załóg, które walczyły w czterech klasach. 
Nasi zawodnicy jak zwykle zdominowali T3, a wygrał  
Marek Sawicki z Na�owca.

Rywalizacja obejmowała  
tylko jeden wyścig, za to  
dość długi – start i meta  
przy ośrodku Krośnieńskiego 
Okręgowego Związku Żeglar-
skiego, w międzyczasie  
„obszerne” pływanie po cen-
tralnej części Zalewu Soliń-
skiego. W najszybszej klasie 
T3, która nazwana została  
„łodzie zadziorne”, naszym  
żeglarzom przypadło całe po-
dium, bo za Sawickim �niszo-
wali zawodnicy BTŻ-u – prezes 
Jan Wilk i dawno niewidziany 
na regatach Wacław Skiba. 

Pozostałe zwycięstwa od-
nieśli żeglarze innych klubów: 
klasę T1 („spokojne”) wygrał 
Władysław Sęp z Ustrzyk D., 
T2 („narowiste”) – Jan Frącz-
kiewicz z Krosna, a omegę – 
Adam Bujak z Rzeszowa. Jeżeli 
chodzi o naszych zawodników, 
to medalową pozycję zajął jesz-
cze Michał Jagoda z BTŻ-u,  
3. w T1, gdzie 4. był Zbigniew 
Trojanowski z Na�owca, 
a 7. Krzysztof Litwin (niezrze-
szony). Natomiast w kl. T2  
na miejscu 7. sklasy�kowano
Bogusława Kmiecia (BTŻ). 

HOKEJ
Sparing seniorskiej drużyny Niedźwiadków 

Karpacka Liga Młodzików 

Piękne bramki w „Arenie”
CIARKO NIEDŹWIADKI SANOK – HK TREBIŠOV 6-2 (3-0, 2-0, 1-2)

Bramki: Bielec, Strzyżowski, Ginda, Filipek, Wilusz – Striz, Antal. 
Niedźwiadki: Hućko, Wojciechowski – Rąpała, Olearczyk; Strzyżowski, Biały, Filipek –  
Biłas,  Florczak;  Wilusz,  Bielec,  Witan  –  Dżugan,  Glazer;  Łyko,  Ginda,  Dobosz.  

Wysokie i dość łatwe zwycięstwo Niedźwiadków, co – miejmy nadzieję – podbuduje  
morale drużyny przed rozpoczynającym się właśnie sezonem ligowym. Pojedynek był 
dość jednostronny, ale kibicom zrekompensowały to piękne bramki obydwu zespołów. 

W pierwszych dwóch tercjach 
dominacja naszych hokeistów 
nie podlegała dyskusji. Przy  
lepszej skuteczności już wtedy  
mogli wyśrubować rezultat do 
dwucyfrowych rozmiarów, bo 
okazji bramkowych było bez 
liku. Wynik otworzył Maciej 
Bielec, popisując się celną dobit-
ką. Później Marek Strzyżowski 
skutecznie zmienił lot krążka po 
dalekim strzale. Kolejna bramka 
była dziełem Damiana Gindy, 
który mimo ostrego kąta celnie 
przymierzył w bliższe okienko. 

Strzelanie w drugiej części 
meczu rozpoczął podobny gol 
Konrada Filipka, choć chyba  
w jeszcze bardziej efektownym 
wydaniu. Potem grę w przewa-
dze liczebnej mierzonym strza-
łem przy słupku wykorzystał 
Mateusz Wilusz. 

Wydawało się, że w ostat-
nich 20 minutach nastąpi  
kanonady ciąg dalszy, tym bar-
dziej że rozpoczęła je kolejna 
ładna bramka. Po solowej akcji 
Łukasz Łuko przytomnie poce-
lował pod poprzeczkę, tra�ając
w leżący na górnej siatce bidon 
bramkarza Słowaków. Być może 
właśnie to wyrwało ich z letargu, 
bo w końcówce meczu zdołali 
zmniejszyć rozmiary porażki. 
Najpierw płaskim uderzeniem 
gola zdobył Tomas Striz, a po-
tem publiczność podziwiała 
atomowy strzał Dawida Antala, 
po którym nasz golkiper nawet 
nie zdążył zareagować. 

W najbliższą sobotę startują 
rozgrywki I ligi. Inaugura-
cyjny mecz Niedźwiadki  
rozegrają w „Arenie” z ekipą 
Naprzodu Janów. Początek 
spotkania o godz. 19. 

Michalowce wygrały z kompletem punktów 
Inauguracyjny turniej grupy czerwonej zakończył się  
bezapelacyjnym zwycięstwem słowackiej drużyny Mládež 
Michalovce, która zmagania w „Arenie” zakończyła z kom-
pletem punktów. Zespół Niedźwiadków okazał się dość 
gościnny, zajmując dopiero 5. miejsce. 

Podopieczni Michała Ra-
dwańskiego rozpoczęli od 
pechowej porażki z węgier-
skim Debreceni Hoki Klub, 
ulegając rywalom dopiero po 
rzutach karnych. Z SDU-
SHOR Mińsk (Białoruś), 
Kryzhynką Kijów (Ukraina)  
i wspomnianymi na wstępie 
Słowakami przegrywali już 
wysoko, pokonując jedynie – 
też w okazałych rozmiarach – 
Partizan Belgrad z Serbii.  
W związku z tym, że do Sano-
ka nie dojechał rumuński 
Olimpia Ploiesti Dragons,  
po zakończeniu zasadniczej 
rywalizacji wszystkie zespoły 
rozgrywały jeszcze dodatko-
we pojedynki o konkretne  

lokaty. W spotkaniu o 5. miej-
sce Niedźwiadki ponownie 
zmierzyły się z Partizanem, 
niemal kopiując wynik wcze-
śniejszej potyczki. Warto za-
znaczyć, że w naszym zespole 
zadebiutował – strzelając na-
wet 2 gole – Preston Tauter, 
czyli Amerykanin mieszkają-
cy od niedawna w Rzeszowie. 

Najlepszym zespołem sa-
nockiego turnieju okazała się 
Mládež, wygrywając wszyst-
kie mecze, choć zwycięstwo 
nie przyszło jej łatwo. Dwóch 
rywali Słowacy pokonali mi-
nimalnie, a jednego różnicą 
tylko 2 bramek. Pozycję  
2. wywalczył Kijów, a na  
3. sklasy�kowano Mińsk.

Niedźwiadki Sanok – Debreceni Hoki Klub 1-2 pk. 
Bramka: Lisowski. 
Niedźwiadki Sanok – SDUSHOR Minsk 1-5 
Bramka: Rocki. 
Niedźwiadki Sanok – Kryzhynka Kyiv 0-8 
Niedźwiadki Sanok – Partizan Beograd 6-2 
Bramki: Lisowski 3, Radwański, Tauter, Wiwatowski. 
Niedźwiadki Sanok – HK Mládež Michalovce 1-6 
Bramka: Wiwatowski. 
Mecz o 5. miejsce. 
Niedźwiadki Sanok – Partizan Beograd 5-2 
Bramki: Lisowski 2, Mazur, Radwański, Tauter. 

W pozostałych meczach: 

SDUSHOR Minsk – HK Mládež Michalovce 4-5 
Kryzhynka Kyiv – HK Partizan Beograd 6-0 
HK Partizan Beograd – Debreceni Hoki Klub 2-1 
HK Mládež Michalovce – Kryzhynka Kyiv 3-1 
HK Mládež Michalovce – HK Partizan Beograd 9-2 
SDUSHOR Minsk – Debreceni Hoki Klub 1-4 
Debreceni Hoki Klub – HK Mládež Michalovce 1-2 
Kryzhynka Kyiv – SDUSHOR Minsk 2-1 
Debreceni Hoki Klub – Kryzhynka Kyiv 1-3 
SDUSHOR Minsk – HK Partizan Beograd 8-1 

Sparing z Trebiszowem był dla Niedźwiadków dobrym przetarciem przed startem ligowej rywalizacji 

Kadr z meczu Niedźwiaków przeciwko Michalowcom 

Drużyna Wilków (jasne stroje) szykuje się do nowego sezonu 

Łodzie na starcie regat BTŻ-u 
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Klasa B 

Pewna wygrana i... strata lidera 
WIKI SANOK – ULKS CZERTEŻ 4-0 (1-0) 

Inne ligi seniorskie 

Bramki: Węgrzyn (23), Lachiewicz (52), Karaś (76), M. Sokołowski (83). 
Wiki: Szlachcic – Cymbała (75. K. Sokołowski), Siwik, Szałęga, Drwięga 
(62. M. Sokołowski) – Karaś (85. Dadaś), Domaradzki (80. Stefański),  
Węgrzyn, Sałaciak, Muszka (46. Kłodowski) – Lachiewicz (57. Szałajko). 

Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo, tym razem już wysokie. Mimo to  
zespół Wiki… stracił pozycję współlidera grupy 2, bo Iskra Wróblik 
Szlachecki wygrała jeszcze wyżej. 

Wynik może nieco mylić, bo pojedy-
nek z Czerteżem był dość zacięty,  
jednak gospodarze wykazali się lepszą 
skutecznością. Przed przerwą kibice 
zobaczyli tylko gola Marka Węgrzyna, 
który tra�ł z karnego. Chwilę po zmia-
nie stron w podbramkowym tłoku zna-
lazł się Łukasz Lachiewicz, zdobywając 
4. gola w sezonie. Nie mając nic do  

stracenia, rywale postawili wszystko na 
jedną kartę, co okazało się „wodą na 
młyn” dla Wiki. Najpierw kontrę wy-
kończył Michał Karaś, a później Michał 
Sokołowski celnie huknął z dystansu. 
Ten ostatni miał podwójne powody  
do zadowolenia, bo w barwach Wiki 
zadebiutował jego 15-letni syn Kacper, 
wychowanek Akademii Piłkarskiej. 

W pozostałych meczach grupy 2: 
Orkan Markowce – Orion Pielnia 5-3 (2-3) 
Bramki: Sz. Daniło (9), Ambicki (18), Ciepły (54), Proćko (68), Starego (77) 
– Sabat (3), Przepióra (15), Wanielista (36). 
Pogórze Srogów Górny – LKS Pisarowce 1-1 (1-1) 
Bramki: Łukaszenko (1) – Kobylak (12). 
Iskra Wróblik Szlachecki – LKS Odrzechowa 6-1 (3-0) 
Bramka: Łysoń (75). 
Grupa 1
Zalew Myczkowce – LKS Tyrawa Wołoska 1-3 (1-2) 
Bramki: Sokalski (22), Nitka (43), Jurcaba (86).
Juventus Poraż – Bieszczady Jankowce 1-2 (0-1) 
Bramka: M. Kądziołka (70). 
Orzeł Górzanka – Gabry Łukowe 5-2 (2-2) 
Bramki: J. Zarzyczny 2 (23, 29). 
Nelson Polańczyk – LKS Czaszyn 5-1 (4-1) 
Bramka: Świder (10). 
Grupa 3 
Jutrzenka Jaćmierz – LKS Wzdów 5-0 (2-0) 
Bramki: Malik 2 (7, 82), Ostrowski (39), Stączek (67), Rokita (75). 

Cosmos na cenzurowanym 
Klasa okręgowa 
LKS Czeluśnica – Przełom Besko 0-1 (0-1) 
Bramka: Mykhalchuk (20).  
Cosmos Nowotaniec – Start Rymanów 1-3 (0-1) 
Bramka: Lenio (53). 
Mecze Cosmosu z Zamczyskiem (1-0) i Na�ą (2-0) zwery�kowano jako
walkowery po 3-0 dla rywali z powodu gry nieuprawnionego zawodnika. 

Klasa A 
Remix Niebieszczany – Szarotka Nowosielce 5-1 (2-0) 
Bramki: Czubek 3 (45, 47, 58), Szepieniec (40), Grzyb (90+1) – K. Kielar (53). 
LKS Płowce/Stróże Małe – LKS Zarszyn 4-0 (3-0) 
Bramki: Pańko 3 (30, 32, 70), Boutsikaris (40). 
Górnik Strachocina – Lotniarz Bezmiechowa 5-2 (4-0) 
Bramki: B. Daszyk 2 (20, 65), Kędzior (3), Galant (28), R. Adamiak (40). 
Górnik Grabownica Starzeńska – Bukowianka Bukowsko 0-2 (0-2) 
Bramki: Zarzyka 2 (6, 32). 
Orzeł Bażanówka – Sanovia Lesko 2-3 (1-0) 
Bramki: Warchoł (2), Hajduk (87). 
Szarotka Uherce – Victoria Pakoszówka 1-1 (1-0) 
Bramka: Radwański (60). 
Osława Zagórz – Sanbud Długie 0-0 

IV Liga Podkarpacka 

Remis wydarty w samej końcówce 
STAL II STALOWA WOLA – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 2-2 (2-1) 

Bramki: Mistrzyk (4), Marut (19) – Kuzio (24), Tabisz (89). 
Ekoball Stal: Krzanowski – Baran, Karol Adamiak, Jaklik, S. Słysz  
(80. Posadzki) – Tabisz, K. Słysz (75. Lusiusz), Niemczyk, Kaczmarski  
(67. Ząbkiewicz ), Kamil Adamiak (60. Sieradzki) – Kuzio (72. Sobolak). 

Drugi remis z rzędu, jednak cenniejszy, niż kilka dni wcześniej  
z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Tym bardziej że stalowcy pokazali  
charakter, rzutem na taśmę odrabiając dwubramkową stratę. W samej 
końcówce  mieliśmy  nawet  szansę  na  zdobycie  zwycięskiego  gola. 

Do Stalowej Woli ekoballowcy poje-
chali w nieco osłabionym składzie, za-
brakło kontuzjowanych Piotra Lorenca 
i Seweryna Zajdla, jak również Arka-
diusza Femina, który został wypoży-
czony do Startu Rymanów. Początek 
meczu był niczym z koszmarnego snu. 
Już w 4. min gospodarze objęli prowa-

dzenie po wolnym Michała Mistrzyka  
z boku pola karnego, a kwadrans póź-
niej Patryk Marut płasko uderzył z dy-
stansu, tra�ając tuż przy słupku. Na
szczęście dwa szybkie ciosy nie podła-
mały stalowców, którzy po męsku zare-
agowali na taki obrót wydarzeń. Już  
za moment mógł być stan kontaktowy, 
bo Mateusz Kuzio skutecznie zmienił 
tor lotu piłki bitej przez Damiana 
Niemczyka, jednak zdaniem sędziego 
– z pozycji spalonej. Kontrowersyjna 
decyzja. Co się jednak odwlecze…  
Po chwili wątpliwości już nie było, gdy 
„Kuzianty” wykorzystał prostopadłe 
podanie Szymona Słysza, uprzedzając 
wychodzącego bramkarza. 

Po zmianie stron obydwie drużyny 
postawiły na ofensywę, więc emocji nie 
brakowało. Piłkarze dwukrotnie obijali 
rusztowanie bramki – najpierw po 
strzale któregoś z miejscowych piłka 
tra�ła w zewnętrzną stronę spojenia, 
a potem kapitalną okazję zmarnował 
Damian Baran, z bliska stemplując po-
przeczkę. W przedostatniej minucie re-
gulaminowego czasu gry zrehabilitował 
się jednak świetną centrą z rzutu rożne-
go, a celna główka Łukasza Tabisza dała 
nam wyrównanie. Po wznowieniu gry 
zakotłowało się w naszym polu kar-
nym, jednak o�arnie interweniowali
obrońcy. Dla odmiany w ostatniej akcji 
meczu ekoballowcy mogli zadać decy-
dujący cios – przez nikogo nie atakowa-
ny Sebastian Sobolak miał piłkę na  
16. metrze, ale zamiast strzelać wybrał 
podanie do Jakuba Ząbkiewicza, które-
go o�arną interwencją uprzedził jeden
z rywali. Arbiter już nawet nie pozwolił 
wykonać kornera, kończąc pojedynek. 

Robert ZĄBKIEWICZ, II trener i kierownik drużyny: – Nie przestra-
szyliśmy się silnych �zycznie rywali, odpowiadając równie męską grą. 
Nieźle wychodziło nam wykonywanie stałych fragmentów, na pewno lepiej 
niż w poprzednich spotkaniach. Efektem tego była wyrównująca bramka. 
Remis trzeba uznać za sprawiedliwy wynik. 

W sobotę stalowcy zagrają na „Wierchach” z zespołem Startu Pruchnik. 
Początek spotkania o godz. 17. 

To był twardy mecz, w którym stalowcy „rzutem na taśmę” wywalczyli remis 

Marek Węgrzyn (w środku) otworzył wynik celnym strzałem z rzutu karnego 
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Stalowcy byli bliscy powtórzenia wyniku sprzed dwóch lat, gdy w Zagórzu wygrali 7-1 

Puchar Polski 

Deja vu  w Zagórzu 
OSŁAWA ZAGÓRZ – GEO-EKO EKOBALL STAL SANOK 1-6 (0-4) 

Bramki: Sobolak (8-karny), Niemczyk (25), samobójcza (31), Kamil  
Adamiak (41), Kuzio (57), Karol Adamiak (73) – Wróbel (59). 
Ekoball Stal: Jagniszczak (46. Przyboś) – S. Słysz, Gadomski, Jaklik, Kacz-
marski – Tabisz (46. Karol Adamiak), Lusiusz, Ząbkiewicz (46. Baran), Niem-
czyk (46. Posadzki), Kamil Adamiak (46. Sieradzki) – Sobolak (46. Kuzio). 

Niemal powtórka pucharowego  
meczu sprzed 2 lat, gdy w Zagórzu 
stalowcy wygrali 7-1. Kolejnym  
rywalem – już w najbliższą środę – 
będzie Arłamów Ustrzyki Dolne.  

W pierwszej połowie Ekoball zaapli-
kował gospodarzom 4 bramki,  
a mogło być dwa razy tyle. Trzech 
goli sędzia nie uznał, piłka tra�ała
też w słupek i poprzeczkę. Strzałem 
z karnego wynik otworzył Sebastian 
Sobolak, a kwadrans później  
Damian Niemczyk płasko przymie-
rzył sprzed „szesnastki”. Później gol 
samobójczy, a jeszcze przed przerwą 
podbramkowe zamieszanie wyko-
rzystał Kamil Adamiak. Rywale  
też mieli dwie szanse, ale Mateusz 
Jagniszczak był czujny.

W przerwie trener Mateusz 
Ostrowski hurtem wymienił pół skła-
du, co nie miało większego wpływu na 
obraz gry. Piątą bramkę zdobył Mate-
usz Kuzio, na raty dobijając dalekie 
uderzenie Szymona Słysza. Gospoda-
rze odpowiedzieli honorowym tra�e-
niem Łukasza Wróbla. Rezultat ustalił 
Karol Adamiak dobitką własnego 
strzału z „wapna”. Pozostałych okazji 
bramkowych nie sposób wymienić. 



236 września 2019 r. | SPORT |  

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

PIŁKA NOŻNA
Podkarpackie ligi młodzieżowe 

KOLARSTWO 

TENIS 

Siedem medali SKT 
Tydzień po zawodach skrzatów na kortach Sanockiego Klubu 
Tenisowego rozegrano Wojewódzki Turniej Klasy�kacyjny
Młodzików. Dorobek naszych reprezentantów to siedem  
medali: po dwa zdobyli Michał Tarapacki i Krystian Jajko,  
a po jednym – Karol Bernat, Ksawery Szul i Laura Węglowska. 

Wśród chłopców najlepszy oka-
zał się Piotr Szczeciak z Górnika 
Łęczna, w �nale pokonując 6/1,
6/1 Tarapackiego. Miejsca 3. za-
jęli ex aequo Jajko i Ignacy Zelek 
z Okocimskiego Brzesko. Naj-
lepsi singliści tworzyli parę de-
blową, nic więc dziwnego,  
że zwycięstwo przypadło wła-
śnie Szczeciakowi i Tarapackie-
mu. W decydującym meczu 
ograli 6/2, 6/2 Jajkę i Zelka. Na 
pozycjach 3. Bernat i Alan Jajko 
(niezrzeszony) oraz Szul i Karol 
Krawczyk (Stalowa Wola). 

W rywalizacji dziewcząt fre-
kwencja była skromniejsza, więc 
rozegrały tylko turniej singlowy. 
Najlepsza okazała się Izabela 
Kawalec z Czarnych Rzeszów,  
w �nale nie bez problemu poko-
nując 6/4, 7/6(6) Węglowską. 
Pozycje 3. dla Natalii Stacho-
wicz (Okocimski Brzesko)  
i Weroniki Kawy (niezrzeszona). 

Pod dyktando tarnowian 
Za nami druga i ostatnia w tym sezonie Sanocka Czasówka, 
podczas której ścigano się na trasie ze startem i metą w Wolicy, 
przez Niebieszczany, Morochów, Płonną i Bukowsko (łącznie 
37,5 km). Tym razem dominowali szosowcy z okolic Tarnowa. 

Wychodzi na to, że imprezy  
organizowane przez Sanocki 
Klub Kolarski zyskują na reno-
mie, przyciągając zawodników  
z coraz dalszych części Podkar-
pacia. Tym razem na starcie po-
jawiło się m.in. dwóch cyklistów 
w koszulkach z logo Krzepy  
Tarnów, którzy zdominowali  
rywalizację. Zwycięstwo od-
niósł Konrad Gąsiorowski, �ni-
szując z czasem 57.53, a miejsce 
2. przypadło Grzegorzowi  

Warchołowi (59.17). Na pozy-
cji 3. uplasował się najszybszy  
z naszych zawodników Bartło-
miej Milczanowski (59.55). 
Tylko ta trójka uzyskała wyniki 
poniżej godziny, przy okazji  
wygrywając kategorie wiekowe, 
odpowiednio M3, M2 i M1.  
W starszych grupach 1. lokaty 
zajmowali Robert Lorens (M4) 
i Wojciech Chmielewski (M5). 
Startowała też jedna kobieta – 
Edyta Herman. 

M1 (15-29 lat): 1. Bartłomiej Milczanowski – 59.55, 2. Paweł 
Dołżycki – 1:02.23, 3. Jakub Wańcowiat – 1:07.39. 
M2 (30-39 lat): 1. Grzegorz Warchoł – 59.17, 2. Mateusz 
Wawrzyński – 1:01.24, 3. Paweł Król – 1:04.15. 
M3 (40-49 lat): 1. Konrad Gąsiorowski – 57.53, 2. Artur  
Wojtowicz – 1:01.07, 3. Mariusz Przybyła – 1:01.43. 
M4 (50-59 lat): 1. Robert Lorens – 1:05.26, 2. Zbigniew  
Pisiak – 1:06.56, 3. Jacek Drwięga – 1:12.43. 
M5 (60+): 1. Wojciech Chmielewski – 1:12.10, 2. Marian 
Wawrzkiewicz – 1:15.04. 

Okręgowa Liga Młodzików Turniej Orlików Starszych w Lesku 

Zwycięska inauguracja 
COSMOS NOWOTANIEC – EKOBALL SANOK 3-6 (0-1) 

Bramki: Król 2 (33, 35), Rolnik 2 (44, 49), Cyprych (16), Nowak (38). 

Międzynarodowy Turniej Orlików Starszych w Przemyślu 

Kolejna kanonada 
juniorów młodszych 
Znów w kratkę – po cztery zwycięstwa i porażki. Wygrywa-
ły zespoły juniorów młodszych i trampkarzy starszych 
Ekoballu oraz obydwa składy młodzików Akademii Piłkar-
skiej Wiki. Zwraca uwagę wynik pierwszej z tych drużyn, 
która jak na inaugurację bliska była wyjazdowej dwucy-
frówki. 

Juniorzy starsi 
EKOBALL SANOK – DAP DĘBICA 1-4 (0-1) 

Bramka: Piotrowski (72). 
Porażka wyraźna, choć mecz długo był wyrównany. Goście 

prowadzenie objęli chwilę przed przerwą, podwyższając je  
po niespełna kwadransie drugiej połowy. Trzecia bramka  
właściwie zamknęła rywalizację. Chwilę później honorowego 
gola strzelił Łukasz Piotrowski, na co dębiczanie odpowiedzie-
li tra�eniem z rzutu karnego.

Juniorzy młodsi 
BŁĘKITNI ROPCZYCE – EKOBALL SANOK 1-8 (1-2) 

Bramki: Florczak 3 (68, 72, 83), Błażowski 2 (24, 54),  
Makarski  (43),  Zych  (77),  Szomko  (80). 

W pierwszej kolejce piłkarze Grzegorza Pastuszaka wygrali 
9-1 w Dębicy, tym razem – zespół w zastępstwie prowadził  
Bernard Sołtysik – zwycięstwo skromniejsze tylko o gola.  
W pierwszych 45 minutach drużyna gospodarzy jeszcze walczy-
ła, ale po zmianie stron nasi zawodnicy dali koncert gry. Hat-tric-
ka ustrzelił Alex Florczak, dublet Mateusz Błażowski, a po bram-
ce dołożyli Szymon Makarski, Kacper Zych i Jakub Szomko. 

Trampkarze starsi 
APPN MIELEC – EKOBALL SANOK 2-4 (0-0) 

Bramki: Ho� 2 (45, 65), Milczanowski 2 (60, 66).
Pewne zwycięstwo ekoballowców, którzy prowadzili już 

4-1 po tra�eniach Jakuba Ho�a i Brajana Milczanowskiego.
Mimo wszystko trener Jakub Jaklik nie był do końca zadowolo-
ny z postawy zawodników, którzy w ostatnich minutach zupeł-
nie oddali inicjatywę, co przy lepszej skuteczności mielczan 
mogło skończyć się nawet stratą punktów. 

Trampkarze młodsi 
EKOBALL SANOK – ORLIK PRZEMYŚL 0-1 (0-1) 
Pechowa porażka Ekoballu, który zdominował drugą  

połowę, stwarzając kilkanaście okazji bramkowych, jednak  
piłka nie chciała wpaść do siatki. Rywale jedynego gola zdoby-
li jeszcze przed przerwą, po �lmowym strzale w okienko.

Młodzicy starsi 
AP WIKI SANOK – PN MIELEC 1-8 (0-4) 

Bramka: Chudio (59). 
Szokująco wysoka porażka akademików, którzy na począt-

ku zmarnowali kilka sytuacji strzeleckich, co wkrótce zaczęło 
się mścić i to hurtowo. Gospodarzy stać było tylko na honoro-
wą bramkę Karola Chudio w samej końcówce meczu. 

�RPATY KROSNO – AP  WIKI SANOK 2-3 (2-3) 
Bramki: Koczera (7), Gołda (16), Baraniewicz (28). 

Szybka rehabilitacja za przegraną z mielczanami. Mecz  
rozstrzygnął się w pierwszej połowie, gdy obydwa zespoły  
poszły na wymianę ciosów. O jeden więcej zadali podopieczni  
Jakuba Gruszeckiego, wygrywając po golach Kamila Koczery, 
Kacpra Gołdy i zwycięskim tra�eniu Patryka Baraniewicza.

Młodzicy młodsi 
�RPATY KROSNO – AP WIKI SANOK 1-3 (0-1) 

Bramki: Siwiński (18), Sokołowski (39), Kilar (58). 
Pierwsze zwycięstwo zespołu Witolda Macieli, do tego  

w niezłym stylu. Do przerwy akademicy prowadzili po golu 
Dominika Siwińskiego, kolejne dołożyli Karol Sokołowski  
i Wojciech Kilar. Karpaty honor uratowały w przedostatniej 
minucie. 

AP JASŁO – EKOBALL SANOK 2-0 (2-0) 
Jaślanie rozstrzygnęli spotkanie w pierwszej połowie,  

potem skutecznie pilnując wyniku. Ekoballowcy uzyskali  
wówczas lekką przewagą, która jednak nie przyniosła efektów 
bramkowych. 

Lepsi tylko gospodarze 
Zawody w mocnej obsadzie, z udziałem kilku drużyn ukraińskich, na tle 
których bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna Akademii Piłkarskiej 
Wiki, zajmując 2. miejsce. Lepszy był tylko miejscowy Orlik. 

Wyniki Akademii Piłkarskiej. Mecze grupowe: 7-0 z AP Vivio, 0-3 z Orli-
kiem Przemyśl, 4-0 z Rycerz Galic Lwów, 2-1 z Żurawianką Żurawica.  
Pół�nał: 2-1 z SDUSHOR-4 Lwów. Finał: 0-1 z Orlikiem Przemyśl.

W fazie grupowej podopieczni Wojcie-
cha Koguta ulegli jedynie gospodarzom, 
wygrywając pozostałe trzy mecze.  
W pół�nale było zwycięstwo nad druży-

Blisko dubletu 
Ekoball wystawił dwie drużyny i niewiele 
zabrakło do medalowego dubletu. Zespół 
Zielonych wywalczył 2. miejsce, a Biali 
uplasowali się tuż za podium. 

Był to debiutancki występ nowej grupy  
Ekoballu, która trenuje zaledwie od miesiąca. 
Ekipa Zielonych zanotowała 4 zwycięstwa  
i  dwie porażki, ustępując tylko Wilczkom  
Lesko. Natomiast Biali mieli 2 wygrane  
i  remis,  co  wystarczyło  do  4.  pozycji. 

Mimo gry przy dokuczliwym upale młodzi 
ekoballowcy pokazali się z bardzo dobrej stro-
ny. Gdyby trener Damian Popowicz wystawił 
jedną drużynę, z wieloma zmiennikami,  
to jego podopieczni mieliby duże szanse na 
turniejowe zwycięstwo. 

Wyniki Ekoballu Zieloni: 3-0 z Otrytem Luto-
wiska, 7-1 z Kolejarzem II Zagórz, 1-5 z Wilczka-
mi Lesko, 2-1 z Ziomkami Rzeszów, 1-3 z Kole-
jarzem I Zagórz, 3-1 z Ekoballem Biali. 
Wyniki Ekoballu Biali: 1-2 z Kolejarzem  
I Zagórz, 0-2 z Wilczkami Lesko, 1-0 z Ziomka-
mi Rzeszów, 2-2 z Otrytem Lutowiska, 3-2 z Ko-
lejarzem II Zagórz, 1-3 z Ekoballem Zieloni. 

Po kilku latach przerwy Ekoball po-
nownie zgłosił drużynę do okręgowych 
rozgrywek. Inauguracja wypadła okaza-
le, bo w Nowotańcu zespół Tomasza 

Matei pewnie sięgnął po komplet punk-
tów. Po dwa gole zdobyli Konrad Król  
i Eryk Rolnik, a po jednym – Mateusz 
Cyprych i Jakub Nowak. 

ną ze Lwowa, a w �nale okazja do rewan-
żu z przemyślanami. Niestety, i tym ra-
zem lepszy okazał się Orlik, choć już po 
znacznie bardziej zaciętym pojedynku. 
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Juniorzy młodsi Ekoballu znów rozgrywmili rywala na jego boisku 

Podczas turnieju młodzików, 
rozgrywanego na kortach SKT, 
Michał Tarapacki (po prawej)  
i Krystian Jajko zdobyli po dwa 
medale – w singlu i deblu 
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Potańcówka dla 
seniorów

X Bartnik Ziemi 
Sanockiej
8 września w Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sa-
noku odbędzie się X Bartnik 
Ziemi Sanockiej.  Goście, jak 
co roku, będą mogli skoszto-
wać pysznych miodów, pro-
duktów pszczelich, wypieków 
i inny smakołyków, przygoto-
wanych przez koła gospodyń 
wiejskich. Gwiazdą imprezy 
będzie bieszczadzka legenda 
polskiego punkrocka Zespół 
KSU. Wystąpi również Zespół 
Tańca Ludowego Sanok. 
Szczegóły na plakacie.

MBL

KINO
POLITYKA
Produkcja: Polska , 2019 
Czas trwania: 135 min.
Gatunek : komedia
Reżyseria: Patryk Vega
 Obsada: Andrzej Grabowski , Zbi-
gniew Zamachowski, Daniel Olbrych-
ski, Tomasz Oświeciński, Iwona Biel-
ska, Janusz Chabior, Antoni Królikow-
ski, Marcin Bosak, Ewa Kasprzyk

Wernisaż Marcina Pecka
6 września o godz. 18.00 w BWA Galerii Sanockiej  odbędzie 
się wernisaż Marcina Pecka „ex trico”.

SANOCKI DOM KULTURY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NA STR. 9

06.09.2019 godz. 19.45 
07.09.2019 godz. 19.15 
08.09.2019 godz. 19.15
09.09.2019 godz. 17.00,19.45
10.09.2019 godz. 17.00,19.45

11.09.2019 godz. 17.00,19.45
12.09.2019 godz. 17.00,19.45
13.09.2019 godz. 17.00,19.45
14.09.2019 godz. 17.00,19.45
15.09.2019 godz. 17.00,19.45

BWA GALERIA SANOCKASDK

Burmistrz Miasta Sanoka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Grzegorza z Sanoka w Sanoku zapraszają Państwa do udzia-
łu w ósmej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 
nad którą patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka. 
Do tegorocznej akcji wybranych zostało 8 nowel polskich.

8. edycja Narodowego Czytania

Rozpoczynamy 7 września  
o godzinie 16:00 w kawiarni 
„Słodka Chatka” na sanockim 
Rynku. Wybrane fragmenty 
nowel czytać będą zaproszeni 
goście, jak również przybyli 
na spotkanie sanoczanie.

 Każdy, kto chciałby prze-
czytać głośno swój ulubiony 
fragment spośród wybranych 
tytułów, może zgłaszać się do 
Biblioteki. Zapisy chętnych 
przyjmowane są pod adresem 
email: promocja@biblioteka.
sanok.pl lub pod nr. telefonu 
13 46 45 750, w. 36.

Spis lektur:

„Dobra pani” – Eliza Orzesz-
kowa; „Dym” – Maria Konop-
nicka; „Katarynka” – Bole-
sław Prus; „Mój ojciec wstę-
puje do strażaków” (ze zbio-
ru: „Sanatorium pod 
Klepsydrą”) – Bruno Schulz; 
„Orka” – Władysław Stani-
sław Reymont; „Rozdzióbią 
nas kruki, wrony…” – Stefan 
Żeromski; „Sachem” – Hen-
ryk Sienkiewicz; „Sawa”  
(z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) 
– Henryk Rzewuski.

KLUB GÓRNIKA

„Autor czerpie inspiracje  
z otaczającego go świata. Pre-
tekstem do namalowania ob-
razu może być wszystko: pej-
zaż, wspomniane zwierzęta, 
napotkani ludzie – rozmowy 
z nimi, stany emocjonalne, 
tacka po zjedzonym torcie, 
kawałek topiącego się loda na 
chodniku, sierść zgubiona 
przez jego kota…. Chaos? 
Raczej wielość bodźców – 
może czasem meczących, 
zbyt obciążających – prze-
kształca w swoistego rodzaju 
wizje na płótnie. Jak mówi 
sam autor – „przełożenie cze-
goś złego na coś dobrego”.

„Surrealistyczny świat  
z obrazów Marcina Pecki daje 
dużą przestrzeń interpreta-
cyjną każdemu odbiorcy. 
Żywe, ostre kolory, odważnie 
stawiane plamy, miękkie, or-
ganiczne formy zestawione ze 
stanowczą prostą geome-
tryczną linią jak i dynamika 
kontekstualna – wszystko to 

angażuje wyobraźnię i wciąga 
widza w iluzyjny świat auto-
ra (...).” /Paulina Dębosz/

Marcin Pecka (ur. w Bie-
czu, w 1985 r.). Przygodę ze 
sztuką rozpoczął w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Nowym Wiśniczu.  
W 2012 r. obronił licencjat ze 
specjalizacją gra�ki warszta-
towej w pracowni prof. Marka 
Olszyńskiego, a następnie  
w 2015 r. uzyskał tytuł magi-
stra z wyróżnieniem w pra-
cowni rysunku prof. Stanisła-
wa Góreckiego i prof. Marle-
ny Makiel-Hędrzak na Wy-
dziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Pasją artysty 
są również podróże. Od 2007 
r. zwiedził łącznie 28 krajów 
na różnych kontynentach, zo-
stawiając swoje obrazy m.in. 
w Australii, na Filipinach,  
w Malezji, Norwegii, Niem-
czech, Danii, Kanadzie oraz  
w Meksyku. Mieszka i pracuje 
w Rzeszowie. 

Dla osób, które zadzwonią do redakcji 6 września o godz. 
12.00 i odpowiedzą na pytanie, dotyczące bieżącego nu-
meru „Tygodnika Sanockiego”, przygotowaliśmy po jed-
nym podwójnym zaproszeniu do kina.

12 września odbędzie się 
kolejny WIECZOREK TA-
NECZNY DLA SENIO-
RÓW. W Klubie Górnika 
od godziny 16:00 będzie-
my się bawić przy muzyce 
DJ. Wstęp wolny. Organi-
zator zapewnia gorącą 
kawę i herbatę. Informacje 
pod nr. tel. 13-46-52-828


