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Pierwsze dni stanu 
wojennego

Damian Józefek

7

Z wizytą
w archiwum

Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku

1212

Drużyna Ciarko STS 
w dobrej formie

Sport: Hokej

103 lata temu do miasta do-
tarł 2 Pułk Strzelców Pod-
halańskich. Ich przybycie  
przyczyniło się do rozwoju 
Sanoka. Powstały lokalne 
ośrodki, w których organi-
zowano imprezy kulturalne, 
w mieście utworzono kino, 
propagowano zdrowy i spor-
towy styl życia. 

Sanocki Dom Kultury, który 
dawniej był Domem Żołnie-
rza oraz stadion miejski do 
dziś służą mieszkańcom. 
Powodów do świętowania 
rocznicy przybycia strzel-
ców jest sporo. To przede 
wszystkim historia. Wiele 
rodzin w mieście łączy się ze 
służbą lub współpracą z tą 
formacją. „Jest mi niezmier-
nie miło, że rocznica przy-
bycia do Sanoka 2 Pułku 
Strzelców Podhalańskich na 
stałe weszła do kalendarza 
miejskich uroczystości i że 
upamiętnienie wydarzenia 
sprzed ponad wieku, z jed-
nej strony jest wyrazem 
oczekiwań wielu sanoczan, 
a również odbija się szero-
kim echem w całym regio-
nie” – powiedział podczas 
przemówienia burmistrz
Tomasz Matuszewski.

2 Pułk Strzelców Podhalańskich 
przybył do Sanoka 103 rocznica 
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1 grudnia sejm debatował nad obywatelskim projektem usta-
wy całkowicie zakazującej aborcji. Z przedstawionego pro-
jektu wynikało, że przerwanie ciąży (również tej z gwałtu) 
może być traktowane jako zabójstwo, w związku z czym, za 
jej dokonanie lekarzom i kobietom mogłoby grozić od 5 do 
25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.  

Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia działa już od 29 lat. 
Wspiera osoby niepełnosprawne z całego regionu południo-
wo-wschodniego. W tym roku Fundacja pozyskała od Woje-
wództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie sprzęt medyczny dla osób niepełno-
sprawnych. 

średnia kara orzekana za gwałt 
w Polsce to są 2 lata – konty-
nuowała posłanka. 

W czwartek (2 grudnia) 
Sejm przyjął wniosek o od-
rzucenie obywatelskiego pro-
jektu. Decyzję tę przyjęto 
oklaskami. Za odrzuceniem 
projektu w pierwszym czyta-
niu głosowało 361 posłów. 
Kontynuacji  prac nad projek-
tem chciało: 1 poseł niezrze-
szony Łukasz Mejza, 6 posłów 

Projekt ustawy został przygo-
towany przez Fundację „Pro-
-prawo do Życia” i złożony 
w Sejmie przez Komitet Ini-
cjatywy Ustawodawczej: Stop 
Aborcji. Pod projektem ze-
brano aż 130 tys. podpisów 
i wynika z niego, że aborcja 
ma być traktowana tam samo 
jak zabójstwo. Mariusz Dzier-
żawski, prezes Fundacji, swo-
je stanowisko argumentował 
słowami: „Jeśli rodzice są 
ludźmi, to także dziecko w ło-
nie matki jest człowiekiem. 
Z punktu widzenia prawa jest 
to także oczywiste. Świadczą 
o tym wyroki Trybunału Kon-
stytucyjnego”. Podczas swoje-
go wystąpienia działacz nie 
szczędził niemiłych słów pod 
adresem demonstracji prze-
ciwko zaostrzeniu prawa 
aborcyjnego, nazywając ich 
uczestników „rozhisteryzo-
wanymi fanatykami”. 

Następnie głos zabrała 
przedstawicielka klubu PiS 
poseł Anita Czerwińska, któ-
ra  przytoczyła ubiegłoroczne 
orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego, w którym – jak 
mówiła – „jasno zostało za-
warte, że kobieta w sytuacji 
kolizji, kiedy zagrożone jest 
jej życie, ma prawo wybrać 
swoje życie”. 

– Strasząc kobiety nie 
chroni się życia, klub PiS upo-
ważnił mnie do skierowania 

wniosku o odrzucenie tego 
projektu w całości w pierw-
szym czytaniu – powiedziała 
rzeczniczka PiS Anita Czer-
wińska. – Stawiając kobiety 
przed wyborem: śmierć czy 
więzienie, nie prowadzi się 
do ochrony życia w żaden 
sposób. Może dojść do tak 
kuriozalnej sytuacji, że kobie-
ta-o�ara gwałtu (będzie) mia-
ła orzeczoną wyższą karę niż 
gwałciciel. A przypomnę, że 

Konfederacji oraz 41 posłów 
PiS, w tym poseł Piotr Uru-
ski. 

W redakcji „TS” rozdzwo-
niły się telefony oburzonych 
sanoczan. Każdy mieszkaniec 
zadawał to samo pytanie: 
„Droga redakcjo, czy możecie 
się skontaktować z posłem 
i zapytać dlaczego poparł ten 
projekt?” Czytelnicy deklaro-
wali, że gdyby mieli taką moż-
liwość, zrobiliby to osobiście. 

Wychodząc naprzeciw 
prośbom, wysłaliśmy zapyta-
nie do posła Piotra Uruskiego, 
jednak, jak już się przyzwycza-
iliśmy, nie otrzymaliśmy od 
pana posła odpowiedzi. Dlate-
go, drodzy czytelnicy, nie je-
steśmy w stanie odpowiedzieć, 
co kierowało posłem podczas 
głosowania. Liczymy, że jed-
nak odpowie na państwa pyta-
nia, jeśli nie przez „Tygodnik 
Sanocki”, to być może podzieli 
się z państwem re�eksją na 
swoich o�cjalnych stronach. 
Na tę chwilę dowiadujemy się 
jedynie o przyjęciu ustawy 
o ochotniczej straży pożarnej, 
w której to strażacy otrzymają 
comiesięczny dodatek do eme-
rytury w wysokości 200 zł, co 
niewątpliwie im się należy… 
Na zadane w komentarzach 
pytania – cisza, a szkoda, bo 
pytają sanoczanie – wyborcy 
posła.

esw 

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana Biegi
wieloletniego Radnego 
Rady Miasta Sanoka.

Składamy najszczersze kondolencje 
całej rodzinie.

Radni
Rady Miasta Sanoka 

Tomasz Matuszewski
Burmistrz Miasta Sanoka

Prezes Fundacji Józef Baszak 
wielokrotnie powtarzał, jak 
ważne jest wsparcie osób nie-
pełnosprawnych i chorych, 
które potrzebują wsparcia i wy-
posażenia w sprzęt, na który ich 
nie stać. Liczba osób niepełno-
sprawnych wzrasta w szybkim 
tempie, dlatego też Fundacja 
rozszerzyła swoją działalność 
i stała się instytucją dla całej po-
łudniowo-wschodniej Polski. 

Sanocka Fundacja Ochro-
ny Zdrowia kolejny raz otrzy-
mała środki  z budżetu woje-
wództwa na doposażenie 
wypożyczalni sprzętu reha-
bilitacyjnego dla osób nie-
pełnosprawnych. W tym roku 

Z ww. sprzętu bezpłatnie 
mogą skorzystać osoby niepeł-
nosprawne posiadające aktual-
ne orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności z powiatów: 
sanockiego, leskiego, biesz-
czadzkiego, brzozowskiego 
i krośnieńskiego. 

esw

Fundacja otrzymała dofinansowanie

Więzienie dla lekarzy i matek?
Poseł głosuje i nie komentuje...

Sejmowa debata nad aborcją

Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia

dotacja wyniosła: 35 204 zł 
i pochodzi ona z Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. Aby otrzymać 
dotację fundacja musiała doło-
żyć wkład własny w wysokości 
4 656 zł. Za ogólną kwotę 39 
860 zł zakupiony został sprzęt 
rehabilitacyjny w postaci:

– 10 szt. łóżek rehabilitacyj-
nych elektrycznych wraz z ma-
teracami gąbkowymi,

– 6 szt. wózków inwalidz-
kich,

– 9 szt. krzeseł toaletowych,
– 20 szt. materaców zmien-

nociśnieniowych ze sprężarką.
Ponadto części zamienne 

do ww. sprzętów.

Prezes Fundacji Józef Baszak 
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          Gmina Miasta Sanoka 

uprzejmie informuje P.T. Podróżnych o uruchomieniu od dnia 
11.12.2021 połączeń do cmentarza w dzielnicy Olchowce:

Dzień roboczy – 2 kursy:

1. Linia nr 50A – kurs z Wójtowstwa z godz. 10:15 zmienio-
ny na godz. 9:50, – (przyjazd na cmentarz o godz. 10:11),
Powrót linia nr 50A – wyjazd z cmentarza o godz. 10:45 – 
od kościoła obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy, 
2. Linia nr 3A – kurs z godz. 13:30 z Wójtowstwa zmieniony 
na godz. 13:25 – (przyjazd na  cmentarz o godz. 13:55),
Powrót linia nr 3A – wyjazd z cmentarza o godz. 14:05 – 
od kościoła obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy, 

Soboty – 1 kurs:

1. Linia nr 4 – kurs z godz. 12:10  z Dąbrówki – (przyjazd na 
cmentarz o godz. 12:35),
Powrót linia nr 4 – wyjazd z cmentarza o godz. 13:05 – (jest 
to opóźniony kurs obecnie jadący o godz. 12:42 z Olchowiec 
Kościół) – przyjazd na Dąbrówkę o godz. 13:24    
2. Linia nr 9 - kurs z godz. 13:05 z Dąbrówki – Jana Pawła II 
zmieniony na godz. 13:30.

Niedziele – 1 kurs:

1. Linia nr 3 – kurs z Białej Góry z godz. 12:02 – (przyjazd na 
cmentarz o godz.12:28),
Powrót linia nr 3 – wyjazd z cmentarza o godz. 13:00 (jest to 
opóźniony kurs z godz. 12:32 Olchowce Kościół).

Szczegóły umieszczone zostaną na przystankowych rozkła-
dach jazdy.
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12 grudnia 1981 roku na posiedzeniu Rady Państwa na wniosek Wojsko-
wej Rady Ocalenia Narodowego przyjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu 
wojennego. Jedynym posłem, który nie poparł wniosku był Ryszard Reiff,
poseł Stowarzyszenia „Pax”, ale jego głos był bez znaczenia. W nocy  
z 12 na 13 grudnia od północy rozpoczęły się masowe aresztowania dzia-
łaczy „Solidarności”, szczególnie tych „najbardziej niebezpiecznych”. 

Pierwsze dni 
stanu wojennego 
w Polsce i w Sanoku

Trzeba przyznać, że władza przygo-
towała się do tego bardzo dobrze: 
wedle danych podawanych przez 
prof. Andrzeja Paczkowskiego  
w pierwszym dniu stanu wojennego 
na ulicach stacjonowało 70 tys.  
żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. 
funkcjonariuszy MSW, 1750 czoł-
gów, 1400 pojazdów opancerzo-
nych, 500 wozów bojowych piecho-
ty i ok. 9000 samochodów. Ponad-
to, ok. godz. 22.30 rozpoczęła się 
akcja „Azalia”, a po północy akcja 
„Jodła”. Głównym zadaniem pierw-
szej z nich było uniemożliwienie 
działaczom kontaktu poprzez wyłą-
czenie central telefonicznych i opa-
nowanie obiektów teletransmisyj-
nych na terenie całego kraju. Celem 
akcji „Jodła” było zatrzymanie wy-
typowanych wcześniej osób, któ-
rych działalność mogła być „zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa kraju”  
i umieszczenie ich w specjalnie 
przygotowanych do tego aresztach  
i więzieniach.

Społeczeństwo dowiedziało się 
o wprowadzeniu stanu wojennego  
z głośników Polskiego Radia o godz. 
6.00 oraz z ekranów telewizorów po-
przez Telewizję Polską. Dla wielu 
młodych ludzi wierzących w idee 
„Solidarności” ta informacja była 
przekreśleniem marzeń o wolnej 
Polsce. Specjalne przemówienie do 
Narodu wystosował gen. Wojciech 
Jaruzelski, przewodniczący Wojsko-
wej Rady Ocalenia Narodowego. 
Jego treść do dziś budzi kontrower-
sje, a w pamięci zostaje postawione 
przez Jaruzelskiego pytanie: czy mu-
siało do tego dojść? Odpowiedź na 
to pytanie generał powinien znać 
najlepiej. 

Historycy spierają się o to, jakie 
były prawdziwe powody wprowa-
dzenia stanu wojennego. O�cjalnym
powodem była pogarszająca się  
sytuacja gospodarcza kraju. Nieo�-
cjalnych powodów jest co najmniej 
dwa. Pierwszym, i zdaniem history-
ków najwłaściwszym, była obawa 
PZPR przed rosnącymi wpływami 
„Solidarności” w społeczeństwie, co 
w dłuższej perspektywie mogłoby 
grozić utratą władzy przez „czerwo-
nych”. Ich obawy nie były bezpod-
stawne – z badań przeprowadzo-
nych przez OBOP jasno wynikało, 
że działania KC PZPR pozytywnie 
ocenia raptem 6% obywateli, pod-
czas gdy działania NSZZ „Solidar-
ność” aż 62% Polaków.

Drugim nieo�cjalnym powo-
dem była obawa gen. Jaruzelskiego 
przed zbrojną interwencją wojsk 
Układu Warszawskiego, a dokładnie 

ZSRR. Ze źródeł amerykańskich  
i rosyjskich jasno wynika, że groźba 
interwencji istniała tylko w głowie 
gen. Jaruzelskiego. Władze Biura Po-
litycznego KC KPZR jasno sygnali-
zowały, że interwencję w Polsce 
traktują jako wyjątkową ostatecz-
ność. Bardzo jasno wyraził się w tej 
kwestii Jurij Andropow, członek 
Biura Politycznego KC KPZR i ów-
czesny szef KGB ZSRR:

„(...) Nie możemy ryzykować. 
Nie zamierzamy wprowadzać wojsk 
do Polski. Jest to słuszne stanowisko  
i musimy się go trzymać do końca. 
Nie wiem, jak rozwinie się sprawa  
z Polską, ale jeśli nawet Polska będzie 
pod władzą „Solidarności”, to będzie 
to tylko tyle (…). Powinniśmy prze-
jawiać troskę o nasz kraj, o umacnia-
nie Związku Radzieckiego (…)”.

Jak więc widać, Związek Radziec-
ki był skupiony na swoich proble-
mach i bardzo dobrze orientował się, 
jaka może być polityczna cena inter-
wencji w Polsce niedługo po ataku 
ZSRR na Afganistan. 

Amerykańskie źródła również 
potwierdzają, że ZSRR nie planował 
interwencji w Polsce. Departament 
Stanu USA w komunikacie z 13 grud-
nia 1981 roku z godz. 4.20 stwierdził, 
że „nie zasygnalizowano żadnego ru-
chu wojsk radzieckich”. Nie odnoto-
wano też zwiększonej aktywności ra-
diowej w ramach Układu Warszaw-
skiego. Według badań przeprowadzo-
nych przez rosyjskiego historyka 
Rudolfa Pichoja, interwencji doma-
gała się strona polska, a konkretnie – 
gen. Wojciech Jaruzelski.

W przeciągu paru dni przez kraj 
przetoczyła się fala strajków i demon-
stracji, najczęściej rozganianych przy 
użyciu oddziałów ZOMO. Najdra-
matyczniejszy przebieg wydarzeń 
miał miejsce w Kopalni „Wujek”  
w Katowicach. 16 grudnia 1981 roku, 
w trakcie akcji pacy�kacyjnej, zabito
tam 9 górników. 

Jak na wprowadzenie stanu wo-
jennego zareagowano w Sanoku?

O wprowadzeniu stanu wojen-
nego w Polsce wielu pracowników 
dowiedziało się z radia w niedzielny 
poranek. Część z nich, szczególnie 
ta związana z „Solidarnością”, udała 
się bezpośrednio do fabryk. Stani-
sław Tere�nko, współzałożyciel
związku NSZZ „Solidarność” w Au-
tosanie, w jednym z wywiadów 
wspomina, że zaraz po wejściu na  
teren fabryki został poproszony do 
dyrekcji, gdzie oprócz dyrektora  
i sekretarza partii czekali na niego 
funkcjonariusze SB z pewną propo-
zycją:

„(…) Otrzymałem wówczas  
alternatywną propozycję – albo 
będę internowany, albo puszczą 
mnie do domu, jednak pod warun-
kiem, że wskażę miejsce pobytu Fe-
rusia (…) Powiedziałem, że nie 
wiem, gdzie jest Feruś (…)”.

Stanisław Feruś był sekretarzem 
komisji zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” i jednym z najbardziej aktyw-
nych działaczy „Solidarności” na 
Podkarpaciu w owym czasie. Pomi-
mo koleżeńskiej postawy Tere�nki,
Stanisław Feruś został jeszcze tego 
samego dnia aresztowany. Następ-
nie internowano go w Uhercach, 
które obok Arłamowa, Nowego 
Łupkowa i Załęża, były jednym  
z miejsc więzienia działaczy „Soli-
darności” na Podkarpaciu. Prawdo-
podobnie aresztowanie Ferusia na-
stąpiło w momencie podjętej przez 
niego próby przedostania się do 
„Stomilu” w celu ustalenia szczegó-
łów wspólnego strajku. 

W odpowiedzi w zakładzie zablo-
kowano wszystkie telefony. Dodatko-
wo, aby osłabić siłę strajku, postano-
wiono nie dowozić do fabryki pra-
cowników z II zmiany.

Z czasem złamano ducha oporu 
strajkujących. Z zakładowego radio-
węzła płynęły komunikaty przypo-
minające o możliwych konsekwen-
cjach, które będą wyciągane wobec 
zakładu, pracowników i ich rodzin 
(m.in. pacy�kacja fabryki, odcięcie
od mediów). Wielu pracowników  
w obawie o swoje rodziny rezygno-
wało ze strajku, prosząc o wydanie 
przepustek do domu. Mając to na 
uwadze, około godziny trzynastej 
rozpoczęto pertraktacje z dyrekcją 
dotyczące warunków odstąpienia 
od strajku. Ustalono, że wobec Ko-
mitetu Strajkowego i załogi dyrekcja 
nie będzie wyciągać żadnych konse-
kwencji karnych, strajkujący zaś 
mieli opuścić zakład do godziny 
piętnastej. 

Na marginesie można zaznaczyć, 
że oddział SFA w Zasławiu nie pod-
jął działań po otrzymaniu informacji 
o zakończeniu strajku na terenie 
głównej fabryki.

Ustalenia zostały dotrzymane 
tylko przez jedną stronę. 15 grudnia 
ogłoszono listę trzynastu osób zwol-
nionych dyscyplinarnie, w trybie na-
tychmiastowym, z zakazem wstępu 
na teren zakładu. Wypowiedzenia 
dostali: Kazimierz Borczyk, Tade-
usz Bryś, Bartłomiej Głowacki, 
Edward Mróz, Edward Posadzki, 
Adam Paszkiewicz, Edward Pulnar, 
Bronisław Sabat, Marek Sasko, Sta-
nisław Tere�nko, Wojciech Turoń,
Jan Zacharski, Cecylia Ziobro.  
16 osób otrzymało nagany. Byli to: 
Maria Noch, Stanisław Rymarowicz, 
Helena Kozerska, Jan Zięba, Jerzy 
Kułakowski, Józef Twardy, Henryk 
Dudek, Józef Szczepek, Bogusław 
Skorus, Józef Pelc, Bogdan Lisow-
ski, Franciszek Oberc, Edward Latu-
sek, Antoni Pudło, Adam Twers, 
Stanisław Cysarz. 

Strajkujący pracownicy „Auto-
sanu” i „Stomilu” nie mieli ze sobą 
kontaktu. Podczas gdy w „Autosa-
nie” kończył się strajk, w „Stomilu” 
został rozpoczęty przez pracowni-
ków II zmiany, którzy słuchali Radia 
„Wolna Europa”. Ostatecznie doszło 
do głosowania, w którym większość 
pracowników opowiedziała się za 
zakończeniem strajku i powróciła 
do domów. 

Wobec załogi sanockiego „Stomi-
lu” postanowiono wyciągnąć dotkli-
we konsekwencje. Jeszcze wieczorem 
aresztowano 15 osób, z czego siedem 

internowano. Zatrzymano Jerzego 
Argasińskiego, Mieczysława Bąka, 
Mieczysława Długosza, Jerzego Le-
mańskiego, Mariana Kunca, Mariana 
Tarnawczyka, Jerzego Kuziana, Mar-
ka Sikorę. Kuzian, jako przewodni-
czący stomilowskiej „Solidarności”, 
ukarany został najdotkliwiej – otrzy-
mał rok więzienia (wg danych  
ze sprawy sądowej o sygnaturze 
II K 30/81). Wyrok unieważniono 
dopiero 25 czerwca 1992 roku decy-
zją Sądu Najwyższego w Warszawie. 
Dodatkowo zwolnienia otrzymali: 
Bolesław Białas, Mieczysław Ra-
dwański, Bożena Dymek, Wiesław 
Józefczyk, Stanisław Krępulec, Boże-
na Roczniak, Jadwiga Sandecka.

Ze względu na powyższe wyda-
rzenia osoby zwolnione z obu zakła-
dów miały poważny problem ze zna-
lezieniem pracy. „Wilczy bilet” obo-
wiązywał na terenie Sanoka i okolic. 
Pomimo tego pomagano takim oso-
bom, z pomocą materialną i moral-
ną śpieszył także Kościół, w szcze-
gólności dla tych, którzy pozostali 
bez środków do życia. Było to na 
tyle widoczne, że lokalne władze 
złośliwie mówiły, że tym z „Solidar-
ności” nic się nie stanie, bo pomoże 
im Sudoł i Kościół. Przy Para�i Prze-
mienienia Pańskiego dla każdego 
potrzebującego pomocy prawnej 
dostępni byli sanoccy prawnicy: Sta-
nisław Domaradzki, Tadeusz Kusior 
oraz Jacek Sieniawski.

Stan wojenny w PRL zakończył 
się 22 lipca 1983 roku i był wprowa-
dzony bezprawnie. Trybunał Kon-
stytucyjny w 2011 roku stwierdził, 
że – zgodnie z ówczesną konstytucją 
PRL – Rada Państwa nie miała pra-
wa wprowadzić stanu wojennego 
podczas trwania obrad Sejmu. 
Wszelkie wiążące dekrety mogły być 
wydawane przez Radę Państwa tyl-
ko w przerwach pomiędzy sesjami 
Sejmu.

13 grudnia 2021 roku minie  
dokładnie 40 lat od wprowadzenia 
stanu wojennego. Powyższy artykuł 
jest tylko przypomnieniem tego, co 
zostało stwierdzone i zapisane na 
kartach historii. Nie wolno jednak 
zapominać o tym, że historię tworzą 
przede wszystkim ludzie, jako na-
oczni świadkowie wydarzeń. To ich 
w pierwszej kolejności należy pytać 
o to: „jak to naprawdę było”.

Opracował:
Damian Józefek________________________

***Materiał opracowano na podsta-
wie zbiorów Sanockiej Biblioteki 
Cyfrowej, księgozbioru Czytelni 
Głównej MBP w Sanoku.

Damian Józefek

Na odpowiedź pracowników 
„Autosanu” nie trzeba było długo 
czekać. Już 14 grudnia 1981 roku 
podjęto strajk kierowany przez Stani-
sława Tere�nko, Franciszka Oberca,
Edwarda Mroza i Edwarda Latuska. 
Pracownicy sprzeciwiali się wprowa-
dzeniu stanu wojennego oraz aresz-
towaniu Stanisława Ferusia. Entu-
zjazm z początku był spory – dyrek-
tor techniczny nawołujący do zanie-
chania strajku i podjęcia pracy został 
zagłuszony przez załogę patriotycz-
nymi śpiewami. Wszyscy przeszli na 
wydział W-5. Przywódcy strajku wy-
słali „gońców” do Zasławia i „Stomi-
lu” (obaj nie wrócili). 

Karykatura z broszury „Stan wojenny 
jest stanem antywojennym...” wydanej 
w drugim obiegu. IPN BU 1169/195
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Fotogra�a przedstawiająca pierwsze dni stanu wojennego w Gdańsku

 Z
 Z

AS
OB

U 
AR

CH
IW

UM
 IP

N



4 10 grudnia 2021 r.| Z MIASTA i POWIATU |  

Dzięki współ�nansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 w miejscowościach – 
Odrzechowa  i  Pastwiska wybudo-
wany został wodociąg o długości 
8128 m. Wybudowana sieć wodocią-
gowa umożliwi podłączenie się  
do niej ponad stu gospodarstwom 
domowym. Ponadto w ramach tzw. 
kosztów niekwali�kowanych wy-
budowano dodatkowo 1148 m 
dzięki czemu do sieci podłączony 
został m. in. Dom Kultury i Szkoła 
Podstawowa w Odrzechowej.  

Sieć wodociągowa powstała w ramach 
projektu włączona została do istnieją-
cej magistrali Sieniawa–Besko w miej-
scowości Mymoń w sąsiedztwie rzeki 
Wisłok. Realizacja zadania rozwiązu-
je problem mieszkańców, jakim jest  
dostęp do odpowiedniej jakości wody 
pitnej spełniającej obowiązkowe nor-
my. Prace budowlane prowadzone 
były od września 2020 r. do listopada 
2021. Do zakończenia projektu pozo-

Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Gminie Zarszyn 

stały już tylko kwestie oddania inwe-
stycji do użytkowania i rozliczenia 
projektu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego.

Wartość projektu  zgodnie z umo-
wą o do�nansowanie wynosi 1 945
772,14 zł, w tym koszty kwali�kowa-
ne projektu – 1 436 282,21 zł, a do�-
nansowanie pochodzące z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego to kwota 1 220 839,87 zł. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odrzechowa | Pastwiska

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukra-
ina 2014-2020 Województwo Podkarpackie, w partnerstwie z 10 organi-
zacjami (dwie z Polski i osiem z Ukrainy), realizuje na obszarze czterech 
regionów pogranicza polsko-ukraińskiego (województwo podkarpackie 
oraz obwody lwowski, zakarpacki i iwanofrankowski) projekt pn. „Świat 
karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności 
Karpat”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Świat karpackich rozet

Celem głównym projektu jest za-
chowanie kulturowego i historycz-
nego dziedzictwa Karpat (tradycji, 
rzemiosła, obyczajów, muzyki,  
architektury) i w związku z tym zre-
alizowano szereg działań w tym  
zakresie, w tym: przeprowadzono 
badania na temat tożsamości kultu-
rowej mieszkańców; zorganizowano 
wyprawy etnogra�czno-badawcze;
opracowano projekty architekto-
niczne; zorganizowano cykl warsz-
tatów tematycznych (pisania ikon, 
muzyczne, serowarskie, kulinarne, 
zielarskie, ceramiczne); wydano cy-

Centra Dziedzictwa Kulturowego 
Rozeta, które znajdują się w miejsco-
wościach: Bystre (Polska); Urych, 
Kolochava i Kosiv (Ukraina).

Powyższe działania prowadzono 
w celu promocji historycznego i kul-
turowego dziedzictwa Karpat na po-
ziomie regionalnym i lokalnym oraz 
wypracowania wspólnej polityki  
w zakresie zarządzania tym dzie-
dzictwem. Również przyczyniły się 
do rozwoju współpracy transgra-
nicznej poprzez stworzenie sieci or-
ganizacji, które podejmują działania 
w ww. zakresie oraz do promowania 
wiedzy o regionalnych tradycjach, 
praktykach i działaniach mających 
na celu przywrócenie umiejętności 
rzemieślniczych.

Zachęcamy do obejrzenia, przy-
gotowanego w ramach projektu, �lmu
promocyjnego na temat dziedzictwa 
Karpat (ewt.podkarpackie.pl).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.12.2021 r.
Łączny budżet projektu: 1 543 329,05 EUR
Do�nansowanie: 1 376 340,85 EUR
Więcej informacji na stronie internetowej www.kulturakarpat.eu kliczny „Karpacki Przegląd Spo-

łeczno-Kulturalny” oraz stworzono  
cztery Polsko-Ukraińskie Karpackie 

Wyprawa etnogra�czno-badawcza (obszar Gorgany)

Efekty warsztatów ceramicznych 

FO
T.

 K
AR

OL
IN

A 
M

IG
UR

SK
A

FO
T.

 M
ON

IK
A 

M
AŚ

LA
NK

A-
PR

EN
ET

A



510 grudnia 2021 r. | EDUKACJA |  

Mikołajki. Większość z nas tradycyjnie obdarowuje się prezentami. Niektórzy znajdują  
podarki pod poduszką, inni w skarpecie. A niektórzy dostają tylko rózgę… Zdarza się i tak. 
Co roku o tej porze setki świętych Mikołajów (pomocników świętego) wędrowało i grzecz-
nym dzieciom osobiście wręczało prezenty. Niestety, w dobie epidemii Mikołajów jest nieco 
mniej, ale ci, którzy się pojawiają, tra�ają dokładnie tam, gdzie trzeba.

Mikołaj u najmłodszych 

W piątek 3 grudnia święty 
Mikołaj osobiście odwiedził 
Żłobek nr 2 oraz przekazał 
prezenty niezwykłej dziew-
czynce, Julii. Dla wszystkich 
dzieci wizyta Mikołaja jest 
niecodziennym wydarze-
niem.

Julia, była podopieczna   
Żłobka nr 2, zapadła wszyt-
kim w pamięć i pracownicy 

Sala przedszkolna zamieniła się 
w piękny bajkowy świat, w któ-
rym główną rolę odegrał oczy-
wiście święty Mikołaj. W opo-
wieści Mikołaj wyruszył w po-
dróż w pojeździe, który ciągnę-
ły renifery, asystowały  również 
elfy. W trakcie podróży Mikołaj 
odwiedził grzeczne dzieci, któ-
rym wręczył prezenty. Upo-
minkami obdarowane zostały 
także śnieżynki, które powitały 
Mikołaja piękną piosenką. Za 
trud i pomoc  Mikołaj wręczył 
prezenty także reniferkom  i el-
fom. Dzieci  przebrane i ucha-
rakteryzowane na elfy, renifery, 
śnieżynki były bardzo przejęte 
swoimi rolami.  Występowały 
przepięknie jak w prawdziwym 
teatrze. 

Przedszkolaki przygotowały przedstawienie dla świętego Mikołaja

Wiele dobra ze Żłobka nr 2

Mikołaj u Julii

O Julii pisalismy dwa lata 
temu. 

– Julia to wyczekane przeze 
mnie dziecko.  Podczas porodu 
doszło do ostrego niedotlenie-
nia, co miało konsekwencje  
w dalszym życiu i zdrowiu Ju-
leczki. Obecnie zmaga się  
z wieloma schorzeniami, m.in. 
porażeniem mózgowo-dziecię-
cym, padaczką lekooporną,  
re�uksem,  owrzodzeniem
przełyku, przedwczesnym po-
kwitaniem.   Jula jest dzieckiem 
leżącym, karmiona pegiem. 
Największym problemem jest 
padaczka lekooporna, z którą 
cały czas walczymy. Aby móc 
zapewnić wszystkie potrzebne 
rzeczy, zmuszona jestem prosić 
ludzi dobrej woli o  pomoc  
i wsparcie w leczeniu Julii – 
opowiada mama dziewczynki, 
Marlena. 

starają się pomagać dziew-
czynce od lat, ale to nie 
wszystkie akcje, w jakie anga-
żuje się Żłobek nr 2.

W placówce zbierane są 
również nakrętki dla Wojow-
nika Olusia – maluchy wyka-
zują się ogromną empatią  
i wrażliwością dzięki wspania-
łym rodzicom i odpowiedniej 
edukacji.

W tym roku pomocy po-
trzebuje  również absolwentka 
Żłobka nr 2, która uległa po-
ważnemu wypadkowi. Cały 
personel żłobka, byli pracow-
nicy, emeryci, pracownicy 
Przedszkola Samorządowego 
nr 4 w Sanoku, do którego 
uczęszcza dziecko, rodzice 
dzieci żłobkowych i przed-
szkolnych, proboszcz para�i

pw. Chrystusa Króla ks. Jacek 
Michno wraz z księżmi z De-
kanatu, Uczelnia Państwowa, 
Szkoła Medyczna, Związki  
Zawodowe Pracowników Sa-
morządowych przy Urzędzie 
Miasta w Sanoku, Kasa Zapo-
mogowo- Pożyczkowa przy 
Szkole Podstawowej Nr 4  
w Sanoku, Urząd Miasta Sano-
ka  okazali ogromne wsparcie 
dla rodziny dziewczynki, któ-
rej mama jest pracownikiem 
Żłobka Samorządowego Nr 2 
w Sanoku, za co serdecznie 
dziękujemy.

Matylda rozpoczyna długo-
trwałą rehabilitację, która umoż-
liwi jej powrót do zdrowia.

Jak widać, maluchy uczo-
ne są empatii dosłownie od 
najmłodszych lat. 

                                      ew 

Mama Julii wynajmuje 
część domu na parterze. 

– Mieliśmy propozycję 
mieszkania socjalnego, ale 24 
m2 nie są w stanie pomieścić 
łóżka, wózka i specjalistyczne-
go sprzętu. Sama Julia jest  
coraz większa i cięższa. Miesz-
kanie koniecznie musi być na 
parterze, bo nie jestem w sta-
nie �zycznie jej wnosić na pię-
tro – dodaje. 

Jak wcześniej wspomnie-
liśmy, dobro krąży i tra�a
tam, gdzie trzeba. Fundacja 
„Prosty Gest” zobowiązała 
się opłacać faktury za pam-
persy, wkłady i środki czysto-
ści. Na „bazaraku dla Julii” 
natomiast wiele licytacji wy-
grywa pani Agnieszka Jessup, 
która dzięki temu bardzo 
dużo pomaga.

                                 ew

W dniu 6 grudnia dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 
w Sanoku odwiedził święty Mikołaj. Na powitanie długo 
oczekiwanego gościa grupa Dzwoneczki pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Solon  przygotowała  przedstawienie  pt.  
„W podróży ze świętym Mikołajem”. 

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Sanoku

Gdyby ktoś chciał, może również dodać coś od siebie,  
podajemy nr konta fundacji:

25 1090 2750 0000 0001 4477 0954 
w tytule: darowizna dla Julki.

Grupa Dzwoneczki z Sa-
morządowego Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 w Sanoku, której 
dyrektorem jest mgr Małgorza-
ta Pietrzycka, bierze udział  
w innowacji pt. „My kreatywne 
przedszkolaki”, realizowanej  
przez nauczycielkę mgr Małgo-
rzatę Solon. Program innowa-
cyjny obejmuje zajęcia z   za-
kresu edukacji plastycznej, 
dzięki której dzieci między in-
nymi rozwijają       i rozbudzają 
kreatywne myślenie, ale także 
wzmacniają zdolności tworze-
nia przez muzykę, ruch i żywe 
słowo. W ramach  realizowane-
go projektu przygotowane zo-
stało  przedstawienie uświet-
niające wizytę  świętego Miko-
łaja w przedszkolu. (ew)

Mikołajowe prezenty dla Julii i jej mamy, która jest w bardzo 
trudnej sytuacji, zebrali pracownicy i rodzice wspomnianego 
żłobka. Akcja zbierania prezentów trwała wiele miesięcy na 
facebookowej grupie.
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AUTORSKA RECENZJA

„Śnieg otulił cię bielą”
 Katarzyna Misiołek

„Gwiazdkowy prosiaczek”
 J.K. Rowling
Co dzieje się ze wszystkimi kluczami, które 
zapodzialiśmy, parasolami, o których zapo-
minamy, biżuterią, którą zgubiliśmy? Z rze-
czami tak zniszczonymi, że po prostu prze-
stajemy pamiętać, że one istnieją? Otóż tra-
�ają do Krainy Zagubionych, miejsca niezwy-
kle  niebezpiecznego i magicznego. Zagubione 
przedmioty żyją tu w nadziei, że właściciele 
sobie o nich przypomną i tym samym ocalą 
od zapomnienia i straszliwego losu.  Jako 

Nieco przewrotny tytuł i okładka zapowiada-
ją, że będziemy mieli do czynienia z kolej-
nym świątecznym tytułem. Jednak tym ra-
zem autorka przygotowała dla nas nieco 
inną, momentami wręcz dramatyczną histo-
rię pewnej rodziny, którą spotkała tragedia 
właśnie  w Bieszczadach. 

Młodsza siostra stara się 
odkryć zagadkę śmierci tej 
starszej. W tym celu wraca 
w bieszczadzką głuszę i krok 
po kroku odbudowuje wy-
darzenia sprzed lat, a tym sa-
mym buduje na nowo obraz 
swojej własnej rodziny. Czy 
uda jej się dotrzeć do praw-
dy? Co spotka ją na kolej-

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa dla Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku był to udany rok. Rekordowe liczby tury-
stów, które odwiedziły mury sanockiego zamku są tego dosko-
nałym potwierdzeniem. O udanym roku, wydarzeniach oraz 
planach, które muzeum będzie realizowało, opowiada Jarosław 
Sera�n, dyrektor muzeum. 

To był udany rok
O sytuacji Muzeum Historycznego w Sanoku opowiada Jarosław Serafin

Od początku roku odwiedziło nas 
62 tysiące turystów. Dotychcza-
sowa frekwencja stanowi o tym, 
że będzie to najlepszy rok w hi-
storii pod względem odwiedzin, 
toteż nie mamy powodów do 
narzekań. Nadal jest mniej 
cudzoziemców, jednak w przeci-
wieństwie do ubiegłego roku po-
nownie gościmy wycieczki zorga-
nizowane, w tym szkolne (oczy-
wiście z zachowaniem reżimu 
sanitarnego). W naszym przeko-
naniu turyści czują się w murach 
zamku bezpiecznie, zresztą przy 
tej okazji ponownie pragnę zaak-
centować, że muzea należą 
do najbezpieczniejszych miejsc 
w dobie pandemii. 

Ufając w stopniowy regres 
pandemii mamy nadzieję, że przy-
szły rok może być co najmniej 
równie udany. Wychodząc z ta-
kiego założenia, snujemy plany na 
2022 rok. Zakładają one m.in. re-
mont starej klatki schodowej, któ-
ra wpasuje się do architektury 
zamku, a która była stworzona 
ponad 20 lat temu na potrzeby 
chwili. Zamierzamy odtworzyć 
w portalu wejściowym zamku 
oryginalne kartusze herbowe, 
które pierwotnie zdobiły główny 
portal. Zamek odzyska w ten spo-
sób architektoniczny detal zwią-
zany z jego  renesansowym cha-
rakterem.

Pragnąc podsumować koń-
czący się rok, można go również 
określić mianem intensywnego. 
Kalendarz imprez wypełniały 
liczne wystawy czasowe, plene-
rowe oraz zewnętrzne. Kluczo-
wym punktem sezonu była wy-
stawa malarstwa Zdzisława Bek-
sińskiego w warszawskim Kone-
serze. Wydarzenie okazało się 
wielkim sukcesem, co ilustruje 
niebywała – przerastająca nasze 
oczekiwania – frekwencja: wysta-
wę odwiedziło 70 tys. osób w cią-
gu dwóch miesięcy. Co równie 
ważne, jej odbiór był bardzo po-
zytywny i zbierała zewsząd bar-
dzo dobre recenzje. Najważniej-
sze jednak, że przypomniała ona 
stolicy o Zdzisławie Beksińskim, 
ponieważ minęło już kilka lat od 
ostatniej wystawy. Warto dodać, 
że oprócz naszej wystawy odbyła 
się również ekspozycja Piotra 
Dmochowskiego w muzeum ar-
chidiecezjalnym – zbiegła się 
w czasie z naszym wydarzeniem 
oraz wystawa Agra-Art, czyli 
pokaz kolekcji japońskiej, która 
będzie w ciągu najbliższego roku 
oraz następnych lat systema-
tycznie sprzedawana w Domu 
Aukcyjnym. Tu po raz kolejny 
podkreślamy, że muzeum nie 
sprzedaje obrazów Mistrza – ob-
razy obecne na aukcjach pocho-
dzą z prywatnych kolekcji. 

Również w muzeum odbywa-
ły się ciekawe, realizowane z roz-
machem wystawy; za przykład 
niech służy tu wielka wystawa 
szabli polskiej wg wzoru z 1921
roku, którą w najbliższych dniach 
zamykamy.  

Udało się również zrealizować 
kilka istotnych projektów. Po dłu-
gich pracach wprowadzany jest 
audio przewodnik w nowocze-

dzieci wszyscy mieliśmy tę jedną, ulubioną 
zabawkę, która zapewniała nam komfort 
i ochronę, miała tę szczególną moc.

J.K. Rowling po raz kolej-
ny stworzyła niesamowity 
świat wyobraźni, pełen 
miłości, bezinteresowno-
ści, poświęcenia. Ale też 
pełen smutku, zła, samot-
ności oraz prawdy, iż lu-
dzie często tracą znacznie 
więcej niż małe rzeczy. 
Tuż przed Wigilią, Jack nie 
może odnaleźć swojej najlepszej maskotki 
świnki. W zamian za najlepszego przyjaciela 
dostaje Świąteczną Świnkę. Jack nadal nie jest 
szczęśliwy, bo czuje, że to już nie to samo. Kie-
dy Świąteczna Świnka ożywa w dzień Wigilii, 
oferuje Jackowi wyprawę w poszukiwaniu 
przyjaciela. Prawdziwy rozwój fabuły zaczyna 
się, gdy Jack i jego towarzysz docierają do Kra-
iny Zagubionych, gdzie wszystko, co stracone 
na świecie, jest sortowane według ich znacze-
nia. Na miejscu próbują znaleźć wskazówki co 
do pobytu przyjaciela. Podczas swojej przygo-
dy natykają się na wiele różnych rzeczy, które 
albo im pomogą, albo utrudnią ich podróż. 
Sami się przekonajcie, jaka to fascynująca po-
dróż. Okładka książki oraz ilustracje Jima Fiel-
da to pierwsze rzeczy, które przykuły moją 
uwagę,  Świąteczna Świnka wygląda uroczo. 
Opowieść o zabawkach i rzeczach, które oży-
wają to idelna książka na Boże Narodzenie. 
Ta magiczna, wzruszająca historia ma również 
sensowne przesłanie z morałem. Mimo że to 
książka dla dzieci, to ja z przyjemnością i wiel-
kim sentymentem do pióra J.K. Rowling po 
nią sięgnęłam. Polecam!

Mariola P. 
 

nych etapach poszukiwań? Dzięki licznym roz-
mowom z dawnymi sąsiadami dziewczyna jest 
bliska prawdy. Właściwie ma ją na wyciągnięcie 
dłoni, jednak ktoś usilnie stara się o to, by nigdy jej 
nie odkryła. 

Momentami słodka, momentami bolesna- 
nie jest to typowo świąteczna opowieść. Historia 
jest jednak warta wolnej chwili, chociażby dlate-
go, że wspomniana jest w niej okolica, a nawet 
Sanok znalazł swoje miejsce na jej kartach.

Mariola M. 

snej formie. Przygotowana jest 
już aplikacja, w tym tygodniu od-
bywają się ostatnie próby i za kil-
ka dni przewodniki będą oddane 
do użytku, by jeszcze w tym roku 
można było z nich korzystać. 
Audio przewodniki znacznie uła-
twią i podniosą komfort zwiedza-
nia, w szczególności dla indywi-
dualnych gości, którzy sami będą 
chcieli zwiedzać ekspozycje ze 
wsparciem merytorycznym. Apli-
kacja będzie dostępna w kilku 
językach.

Koniec roku odbywa się pod 
znakiem wystaw historycznych 
i artystycznych. Niedawno odby-
ła się wystawa plenerowa pt. 
„Zbiorowy portret rodzin II RP” 
oraz wystawa poświęcona dr. 
Oskarowi Schmidtowi. Nieba-
wem, 20 grudnia otwarta zostanie 
przygotowana przez Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w War-
szawie wystawa pt. „Jaćwingowie”, 
traktująca o ludzie zachodnio-bał-
tyckim, który u schyłku późnego 
średniowiecza uległ zagładzie 
w konfrontacji z potęgą krzyżacką. 
Wystawa  jest kontynuacją cyklu, 
bowiem w ubiegłym roku otwiera-
liśmy sezon wystawą średnio-
wieczną „Piast Total War”. To 
cenny pretekst do lekcji muzeal-
nych, do zgłębiania wiedzy o epo-
ce średniowiecza w oparciu o ma-
terialne świadectwa i ciekawą 
narrację. 

Być może jeszcze w tym roku 
lub na początku przyszłego – 
w zależności od sytuacji pande-
micznej – będziemy otwierać wy-
stawę poświęconą sylwetce 
Leona Getza. Właśnie upływa 
podwójna rocznica związana 
z jego osobą, czyli 125. rocznica 
jego urodzin i 50. rocznica śmier-
ci. Chcielibyśmy upamiętnić jego 
osobę, ale także przybliżyć urocze 
i oryginalne malarstwo Getza. 

Koniec roku oraz początek 
przyszłego przyniosą ciekawe 
propozycje w zakresie działalno-
ści wydawniczej. Zostanie wzno-
wiony, a poszukiwany na rynku, 
album fotogra�i Sanoka tom I, 
o który stale jesteśmy pytani 
przez sanoczan, przez miłośni-
ków miasta i ziemi sanockiej. 
W opracowaniu natomiast jest 
tom 4 – gdzie znajdą się kolejne 
pozycje fotogra�czne z naszego 
zbioru – nieznane i niepubliko-
wane dotąd fotogra�e ukazujące 
dawne oblicza Sanoka oraz kata-
log galerii malarstwa XX-wiecz-
nego im. Marii i Franciszka Pro-
chasków, który niebawem ujrzy 
światło dzienne. Będzie to szale-
nie ciekawa pozycja ilustrująca 
w sposób przekrojowy dorobek 
kolorystów polskich  i artystów 
z kręgu Ecole de Paris, których 
prace znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Historycznego i które sta-
nowią część ekspozycji stałej 
w piwnicach zamku. Autorem 
tekstu będzie Wiesław Banach, co 
gwarantuje najwyższy poziom 
merytoryczny wydawnictwa. 

Na przyszły rok zaplanowano 
szereg wydarzeń podyktowanych 
w dużej mierze kalendarzem oraz 
szczególnymi rocznicami. Jeśli 
chodzi o wystawy artystyczne to 
będziemy prezentować dorobek 
dwóch postaci, które utrwaliły się 
w pamięci sanoczan. W pierwszą 
rocznicę śmierci zaprezentujemy 
wystawę twórczości Władysława 
Szulca, będzie to także okazja do 
spotkania i wspomnienia jakże 
ciekawego artysty i ciepłego czło-
wieka. W tym roku upływa rów-
nież 10. rocznica śmierci innego 
ważnego twórcy sanockiego – Ta-
deusza Turkowskiego. Także jego 
twórczość zostanie przypomnia-
na osobną wystawą czasową. Jeśli 
chodzi o wydarzenia o charakte-

rze historycznym, przywołania 
domaga się rocznica uchwalenia 
orderu Virtuti Militari. Upamięt-
nieniu tego wydarzenia posłuży 
wystawa, która – mam taką na-
dzieję – zostanie stworzona dzięki 
życzliwości prywatnych kolekcjo-
nerów, którzy od lat wspierają mu-
zeum przy podobnych okazjach. 
Ponadto chcemy przywrócić for-
mat „Weekendu z Beksińskimi” – 
centralnym wydarzeniem w sezo-
nie letnim będzie trzydniowy fe-
stiwal związany nie tylko ze Zdzi-
sławem, ale również z jego synem 
Tomaszem. Będzie to wydarzenie 
artystyczne, ale także kulturalne. 
Przygotowana zostanie wystawa 
niepublikowanych wcześniej prac 
Zdzisława Beksińskiego, zamie-
rzamy także wypożyczyć obrazy 
z kolekcji prywatnych, które spro-
wadzimy do Sanoka. Do tego doj-
dą spotkania z ciekawymi posta-
ciami, związanymi z życiem Zdzi-
sława i Tomasza Beksińskich. 
W ten sposób chcemy już na stałe 
wprowadzić to wydarzenie do na-
szego kalendarza.

Jednocześnie myślimy o wysta-
wach Beksińskiego prezentujących 
jego twórczość poza granicami na-
szego kraju. Wiosną 2023 roku od-
będzie się wystawa w Budapeszcie. 
Wiele wskazuje na to, że fotogra�e 
Beksińskiego będą pokazywane 
na Bałkanach. Pracujemy nad ko-
lejnymi wystawami transatlantyc-
kimi – w tym celu prowadzimy 
rozmowy z Fundacją Kościusz-
kowską obliczone na organizację 
wystawy w Nowym Jorku.

17 grudnia odbędzie się pre-
miera nowego albumu z twór-
czością Zdzisława Beksińskiego 
w wersji najbardziej ekskluzywnej. 
Z przekonaniem można powie-
dzieć, że będzie to najpiękniej wy-
dany album przez zasłużone dla 
promocji Mistrza wydawnictwo 
Bosz. Zawarte w albumie teksty są 
autorstwa Wiesława Banacha oraz 
wieloletniego przyjaciela Beksiń-
skiego, znakomitego tenora Wie-
sława Ochmana. Będzie to praw-
dziwa gratka dla fanów artysty. 
Ponadto zaplanowane jest spotka-
nie z autorami oraz wydawcą. 

Z początkiem roku, również 
we współpracy z wydawnictwem 
Bosz planujemy spotkania autor-
skie z Dorotą Szomko-Osękow-
ską, pracownicą naszego muzeum, 
która napisała ciekawą książkę pt. 
„Beksiński. Wizje życia i śmierci” 
– to zupełnie nowe spojrzenie na 
twórczość Beksińskiego przez 
pryzmat �lozo�i egzystencjonal-
nej. Jest to książka pełna świe-
żych, odkrywczych obserwacji, 
napisana znakomitym językiem. 

Także na początku przyszłego 
roku (termin warunkowany będzie 
przez sytuację epidemiczną), 
planowany jest koncert, w którym 
wezmą udział pianiści młodej gene-
racji. Wydarzenie współorganizo-
wane przez Fundację Pianistyki 
Polskiej będzie miało charytatywny 
cel – zebrane środki będą przezna-
czone na pomoc dla wychowanków 
Domu Dziecka w Sanoku. 

 Zapraszamy!
Rozmawiała

Dominika Czerwińska
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Troszeczkę historii
Archiwum w Sanoku jako Po-
wiatowe Archiwum Państwo-
we w Sanoku zaczęto organi-
zować pod koniec 1954 roku.

Zgodnie z ówczesnymi 
zasadami miało ono groma-
dzić zasób po roku 1918, a za-
sób wcześniejszy miał tra�ć 
do właściwego terytorialnie 
Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego. Teren Sanoka 
po II wojnie światowej był 
nadzorowany bezpośrednio 
przez powstałe wcześniej Po-
wiatowe Archiwum Państwo-
we w Jaśle oraz przez Woje-
wódzkie Archiwum Państwo-
we w Rzeszowie z/s w Prze-
myślu. Ta sytuacja zmieniła 
się w 1958 roku i także powia-
towe archiwa mogły groma-
dzić materiały starsze. Stąd do 
archiwum w Sanoku zaczęły 
tra�ać materiały sprzed 1918 
roku. Podporządkowanie Sa-
noka archiwum w Przemyślu 
zdecydowało jednak o arbi-
tralnym przeniesieniu znacz-
nej części najcenniejszego za-
sobu z tego terenu do Prze-
myśla. Pierwszym kierowni-
kiem archiwum w Sanoku 
została Emilia Dubowska, ale 
już wkrótce stanowisko to ob-
jął Edward Zając (1931-
-2014), który rozpoczął bar-
dzo aktywną działalność na 
rzecz powiększania zasobu 
archiwum, a jednocześnie był 
bardzo znanym propagato-
rem dziejów ziemi sanockiej.

– Najpierw mieliśmy dwa 
pokoiki w sądzie przy ulicy 
Kościuszki 5. Można powie-
dzieć, że siedzieliśmy tak „ką-
tem” jako archiwum państwo-
we. Tam między innymi, 
przez wiele lat pracował pan 
Edward Zając, późniejszy dy-
rektor Muzeum Historyczne-
go. To on ewidencjonował 
i porządkował pierwsze mate-
riały, które wpływały do sa-
nockiego archiwum. Dopiero 
w latach osiemdziesiątych 
przenieśliśmy się do budynku 
synagogi przy ulicy Zamko-
wej 2, gdzie mieliśmy maga-

zyn, a biura mieściły się w dzi-
siejszej siedzibie redakcji 
„Tygodnika” – wspomina dr 
Stanisław Dobrowolski, obec-
ny kierownik oddziału archi-
wum w Sanoku. Od 2010 
roku jesteśmy w zupełnie in-
nych pomieszczeniach, kom-
fortowych i wystarczających 
dla powiększających się zbio-
rów. W 2011 roku Oddział 
w Sanoku przejął zasób 
zlikwidowanego Oddziału 
w Skołyszynie.

Obecnie Oddział w Sano-
ku gromadzi materiały archi-
walne z terenu powiatów 
bieszczadzkiego, brzozow-
skiego, jasielskiego, częścio-
wo gorlickiego, krośnieńskie-
go, leskiego i sanockiego. Jego 
zasób tworzą głównie mate-
riały z okresu po II wojnie 
światowej.

– Jeżeli chodzi o pracow-
ników to bardzo  rzadko się 
zmieniają. Pracuje nas cztery 
osoby i w te cztery osoby mu-
simy sobie ze wszystkim po-
radzić. 

Co ludzie szukają 
w archiwum?
Poszukiwane są materiały 
w dwóch grupach; w dziedzi-
nie genealogii i w dziedzinie 
własności.

– W dziedzinie genealogii 
od kilkunastu lat jest nasilenie 
takich badań przez osoby pry-
watne. Ludzie są ciekawi swo-
ich przodków, poszukują me-
tryk choćby z ciekawości. Jeże-
li chodzi o własność, żyjemy 
na ciekawym kulturowo tere-
nie. Mieszkało i migrowało tu 
wiele osób. Chodzi tu o regu-
lowanie stanu prawnego nie-
ruchomości. Często poszuki-
wane są dokumenty związane 
z zatrudnieniem, zarobkami 
jakie miały miejsce w przeszło-
ści w związku z rentą czy eme-
ryturą. Archiwizowanie doku-
mentów osobowo-płacowych 
nie jest zadaniem archiwum 
i sporadycznie możemy tu od-
szukać takie informacje – opo-
wiada dr Dobrowolski.

Digitalizacja
Od kilku lat trwa digitalizacja 
archiwum. Zaczęło się od di-
gitalizacji ksiąg metrykal-
nych. Większość zbiorów 
ksiąg zostało zdigitalizowane, 
aczkolwiek dopływ wspo-
mnianych ksiąg co roku jest 
tak duży, że ciężko jest nadą-
żyć z bieżącą digitalizacją, 
zwłaszcza, że nie ma na te 
działania wyodrębnionego 
etatu. Dostęp, oczywiście dar-
mowy, do elektronicznych 
zbiorów ma każdy, np. na stro-
nie h�ps://www.szukajwar-
chiwach.gov.pl. Skany można 
pobierać, archiwizować, wy-
cinać fragmenty, wedle po-
trzeb i uznania.

– W ubiegłym roku 
w sprawie digitalizacji współ-
pracowaliśmy z biblioteką 
miejską. W ramach wspól-
nych działań udało nam 
się zdigitalizować protokoły 
posiedzeń Rady Miejskiej 
Sanoka od 1867 r. do 1939 r. 
Protokoły są dostępne dla ba-
daczy czy miłośników lo-
kalnej historii – wspomina 
dr Dobrowolski.

Każdy dokument 
jest interesujący
– Każdy, kto przychodzi do 
archiwum, szuka informacji 
na temat przeszłości swoich 
przodków. Zwykle szukanie 
zaczyna się od informacji 
o dacie, miejscu urodzenia, 
a potem ciekawość nie po-
zwala odejść. Co robił mój 
przodek? Gdzie się uczył? 
Gdzie pracował? Jakie podat-
ki płacił, gdzie miał ziemię, 
jak wyglądał dom? To są małe, 
prywatne historie ważne dla 
każdego indywidualnie – 
opowiada dr Dobrowolski. – 
Ludzie z ciekawością przyglą-
dają się fotogra�om przedsta-
wiającym ich domy, wnętrza, 
porównują do stanu obecne-
go. Jak zmieniały się ulice, 
moda. To swoista lekcja 
historii.

Do unikatów należy doku-
mentacja Fabryki Wagonów, 

większość archiwów nie posia-
da takiej obszernej dokumen-
tacji jak Sanok. Przeglądać ma-
teriały dotyczące wspomnia-
nej fabryki, przyjeżdżają inży-
nierowie, naukowcy z całej 
Polski. Podobnie ma się rzecz 
z fabryką autobusów Autosan. 
Dokumentacja techniczna, 
technologiczna jest bardzo 
rozbudowana w sanockich 
zbiorach. Zdarzają się wizyty 
fascynatów danego modelu 
autobusu. Przyjeżdżają z dale-
ka, by przejrzeć dokumenta-
cję, zapoznać się z danymi 
technicznymi. Dla pasjonatów 
to archiwalne perełki. 

Dokumenty urzędowe
W zbiorach sanockiego archi-
wum znajduje się np. orygi-
nalna koperta dowodu osobi-
stego Zdzisława Beksińskie-
go. Od wielu lat urzędy prze-
kazują koperty dowodów 
osobistych, dawnych miesz-
kańców Sanoka i okolic do ar-
chiwum. Archiwa są jedyną 
instytucją upoważnioną do 
gromadzenia materiałów po 
instytucjach państwowych 
i samorządowych. Dokumen-
tów pisanych, elektronicz-
nych, fotogra�i, dokumenta-
cji technicznej, kartogra�cz-
nej czy innej. Instytucje nie 
mogą oddawać wspomnianej 
dokumentacji do muzeów, 
czy bibliotek. 

Czas biegnie nieubłaganie 
i pozostawia luki w naszej 
pamięci. Może warto odwie-
dzić sanockie archiwum 
i „zerknąć” w przeszłość swo-
jej rodziny lub miejscowości? 
Można również wybiec 
w przyszłość. Uporządkować 
i udostępnić swoje domowe 
archiwum, swoją własną 
historię – potomnym. Zalega-
jące dokumenty po prababci, 
fotogra�e wojenne dziadka 
mogą być interesującym te-
matem badań dla historyków 
i pasjonatów. Jak to zrobić? 
Zapraszamy do następnego 
numeru „TS”.

Edyta Wilk

.

Z wizytą w archiwum
Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty, aby zachować od zapomnienia ważne dla nich informacje. 
Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty, ważne dla funkcjonowania 
państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archi-
wach gromadzono coraz więcej materiałów uznawanych za cenne dla państwa i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią 
wiedzy o przeszłości.

Pierwsze archiwa powstały już w starożytności, a od czasów 
Karola Wielkiego powszechną praktyką stało się zakładanie 
archiwów państwowych, miejskich i prywatnych. Obecnie 
możemy wyróżnić następujące rodzaje archiwów:

Państwowe – gromadzą wszystkie materiały o znaczeniu 
administracyjnym lub historycznym, jakie zostały prze-
znaczone do przechowywania, wśród archiwów państwo-
wych znajdują się archiwa wyodrębnione, na przykład 
Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Prezesa Rady 
Ministrów, poszczególnych ministerstw, Instytutu Pamię-
ci Narodowej.
Prywatne – przechowują zbiory należące do osób pry-
watnych, które odziedziczyły lub pozyskały różne doku-
menty i pamiątki.
Kościelne – gromadzą dokumenty wytworzone przez 
kościoły i ich  instytucje.
Zakładowe gromadzą akta instytucji, przy których funk-
cjonują, np. �rm prywatnych, spółek, urzędów państwo-
wych i samorządowych, szkół i uczelni.
Partii politycznych, organizacji społecznych i innych 
– przechowują zbiory dokumentów wytworzonych przez 
te organizacje. Po zakończeniu działalności partii lub or-
ganizacji zgromadzone tam materiały archiwalne tra�ają 
do archiwum państwowego.

 

Rodzaje archiwów



Pierwsza praca
Pierwszą pracę podjąłem w stanie wo-
jennym w zbiorczej szkole gminnej, 
do czego zmobilizował mnie po-
wszechny wówczas obowiązek pracy. 
Jako archeologa  średnio mnie satys-
fakcjonowało pełnienie stanowiska 
samodzielnego referenta do spraw so-
cjalnych i osobowych. Do moich za-
dań należało wydawanie bonów żyw-
nościowych, czyli tych tak zwanych 
„kartek”. Powiedziano mi, że to  zada-
nie niezwykle odpowiedzialne, więc 
bardzo się starałem, bijąc pieczątki 
w dowodach osobistych – takich 
w formie książeczek. W drugim dniu 
mojej pracy przyszły do tejże szkoły 
talony na buty. Pech chciał, że ja jeden 
z tych talonów wylosowałem i pod-
niósł się bunt: że jak to jest możliwe?! 
Dopiero przyszedł do pracy, a już do-
stał buty! Więc ja wtedy wspaniało-
myślnie zrezygnowałem z tego talonu 
obuwniczego, przez co oczywiście zy-
skałem w oczach dość licznego grona 
szkoły, ale już wiedziałem, że długo 
miejsca tam nie zagrzeję. Po trzech 
miesiącach pracy przeniosłem się 
do wydziału kultury i sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Krośnie, a potem 
do biura Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Tajniki administracyjnej roboty  
W urzędzie poznawałem tajniki admi-
nistracyjnej roboty, przechodząc 
w zasadzie wszystkie szczeble,  na 

Jerzy Ginalski ma głosJerzy Ginalski ma głosJerzy Ginalski ma głos

Starszym Inspektorze Wojewódzkim 
kończąc.  Zajmowałem się między in-
nymi nadzorem nad muzeami i to też 
było dla mnie niezwykle stresujące, 
ponieważ miałem dwadzieścia parę lat 
i jeżeli wysyłano mnie na kontrolę do 
muzeów, którymi zarządzali doświad-
czeni dyrektorzy, było to co najmniej 
niezręczne. W tej właśnie pracy po raz 
pierwszy poznałem Jerzego Czajkow-
skiego. Pamiętam takie zdarzenie: nie-
które jednostki wojewódzkie miały 
samochody służbowe i był zwyczaj, 
że przydzielano je na dyżury do 
Komitetu Wojewódzkiego, jedynej 
wtedy partii. Gdy kolej padła na Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sa-
noku, to Jerzy Czajkowski powiedział, 
że on samochodu nie da. Wtedy z po-
dziwem popatrzyłem na niego, bo 
przecież były to czasy, kiedy przewod-
niej sile narodu nikt niczego nie od-
mawiał. Pomyślałem sobie, że to musi 
być bardzo ważne stanowisko, skoro 
dyrektor ma taką mocną pozycję. 
Gdyby ktoś wtedy powiedział, że 
za jakiś czas będę tam dyrektorem, 
to pomyślałbym sobie, że jest chyba 
z innej planety...

Tęskniłem za wykopaliskami
…, ale ja tęskniłem za wykopaliska-
mi, chciałem się zrealizować w swo-
im zawodzie. Przeniosłem się do mu-
zeum okręgowego w Krośnie, tam 
przepracowałem trzy lata – wreszcie! 
– uczestnicząc w wykopaliskach, 

między innymi koło Nowego Żmi-
grodu.  Po trzech latach stwierdzi-
łem, że to też nie jest miejsce dla 
mnie. Nieważne, co było powodem, 
może niezbyt satysfakcjonujące 
odkrycia, może zbyt ostry dyrektor, 
bo ciągle czułem jego bat nad głową, 
a pod takim pręgierzem trudno było 
się rozwinąć, więc przeniosłem się 
do Biura Badań i Dokumentacji 
Zabytków, które później przekształ-
ciło się w Państwową Służbę Ochro-
ny Zabytków, i tu mogłem realizować 
swoje pasje.

Wierny jednej organizacji
Był to czas, kiedy odbywało się wiele 
konkursów na różne stanowiska, nie 
tylko dyrektorskie, i ja też w takich 
konkursach brałem udział. Jedne wy-
grywałem, inne przegrywałem, ale 
jednego konkursu nie zapomnę. Za-
dano mi pytanie o podtekście typowo 
politycznym:  jakiej organizacji 
jestem wierny i z jaką się identy�-
kuję. Poprosiłem przewodniczą-
cego komisji konkursowej o wy-
cofanie pytania, ale ten stwierdził, 
że skoro to pytanie padło, to 
powinienem na nie odpowiedzieć. 
Bez dłuższego namysłu odpowie-
działem, że jestem wierny tylko 
jednej organizacji i to od lat 
młodzieńczych, i to jest Polski 
Związek Wędkarski. Prze-
wodniczący poprosił mnie 
wtedy o powagę wypowiedzi, 

oczywiście konkurs przegrałem 
i z czasem okazało się, że chyba do-
brze, bo gdybym go wygrał, to pew-
no dzisiaj byłbym zupełnie gdzie in-
dziej. Parafrazując: to dzięki rybom 
znalazłem się w Sanoku. Sam zresztą 
jestem zodiakalną rybą.

Na Horodyszczu i na zamkowym 
wzgórzu
Nastał wreszcie rok 1996, kiedy roz-
począłem badania archeologiczne 
na górze Horodyszcze.  Uczestniczyli 
w nich m.in. Maria Zielińska, Kata-
rzyna Winnicka, Andrzej Romaniak 
– wtedy niespełna trzydziestoletni 
pracownik Muzeum Historycznego 
w Sanoku. Te badania wreszcie za-
spokoiły moje archeologiczne żądze. 
Udało się zlokalizować wczesnośre-
dniowieczny Sanok. Gościny wtedy 
udzielił mi dyrektor Wiesław Banach 

i mieszkałem na wzgórzu zamko-
wym, na tak zwanej dozorcówce, 
gdzie magazynowałem wszystkie 
znaleziska z dziennego urobku. Kie-
dyś jeden z dozorców przez otwarte 
drzwi zobaczył szkielety, które suszy-
ły się na podłodze i stwierdził, że on 
w takich warunkach służby pełnił nie 
będzie, szczególnie w nocy. Wiem, 
że to było wbrew obecnym normom 
sanitarnym, ale nie mając wyjścia, 
schowałem kości do wnętrza wersal-
ki. Mogę powiedzieć,  że jako jedyny 
spałem z dawnymi sanoczanami. 
Kości pochodziły sprzed kilkuset, 
niektóre sprzed tysiąca lat. 

Spotkanie w parku
Przez pewien czas piastowałem sta-
nowisko dyrektora Muzeum Histo-
rycznego w Dukli, mieszczącego się 
w pałacu.  Mieszkałem na terenie 

Nie lubię pracy. Nikt jej nie lubi, 
ale lubię to, co jest w pracy: 
możliwość odnalezienia siebie.

Joseph Conrad

Honorowy Obywatel z poczuciem humoru

Ludzie inteligentni, spełnieni w pracy 
zawodowej, o swoich dokonaniach 
opowiadają, zachowując elegancki cu-
dzysłów tam, gdzie mowa o ogrom-
nym wysiłku twórczym. Potra�ą też 
z wdziękiem odsłonić momenty, kie-
dy wędrowali „pod górę”, potykając 
się o niedorzeczne przeszkody. „Mam 
pewne obawy, ponieważ honorowe 
obywatelstwo przyznaje się wybitnym 
osobistościom i autorytetom moral-
nym, a ja ani jednego, a tym bardziej 
drugiego warunku nie spełniam.  
Na całe szczęście przyznaje się je też 
osobom, które zostawiły trwały ślad 
w historii danej miejscowości i tu czu-
ję się już trochę mocniejszy i poniekąd 
usprawiedliwiony – mówił Jerzy 
Ginalski, przyjmując od władz samo-
rządowych tytuł Honorowego Oby-
watela Sanoka. 
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muzeum i spacerując kiedyś po par-
ku, ujrzałem eleganckiego mężczy-
znę, który przechadzał się po obej-
ściu i zaglądał to tu, to tam, więc pod-
szedłem do niego, przedstawiłem się 
i zapytałem, czego on tu szuka. Na 
co on: Nazywam się Jan Tarnowski 
i to ja pana powinienem zapytać, cze-
go pan tu szuka. Na początku nie 
było miło, ale rozstaliśmy się w poko-
ju, bo się okazało, że Jan Tarnowski 
jest archeologiem i znaleźliśmy jakiś 
wspólny temat. Będę to zdarzenie  
pamiętał, ono ma oczywiście bardzo 
szeroki kontekst.

Nie byłem „stąd”
Kiedy pojawiła się możliwość objęcia 
steru w sanockim skansenie, nie mia-
łem wiele czasu na zastanowienie, 
choć było się nad czym zastanawiać, 
ponieważ miałem wiele obaw i to 
z różnych względów. Po pierwsze – 
nie byłem stąd, a stosunki między 
miejscowościami podkarpackiego 
trójmiasta, czyli między Jasłem, Kro-
snem i Sanokiem były, delikatnie 
mówiąc, średnie. Po drugie – nie je-
stem z wykształcenia etnografem, 
lecz archeologiem i nie wiedziałem, 
jak to zostanie odebrane przez środo-
wisko. I w końcu – czy podołam
i będę w stanie zastąpić gospodarza, 
który 27 lat rządził tym muzeum 
i doprowadził do tego, że było ono 
znane nie tylko w Polsce, ale i w Eu-
ropie. Postanowiłem spróbować…

Szwejk przy Galicyjskim Rynku
Przez Galicyjski Rynek o mało co nie 
zrezygnowałem z pracy. Długo się 
przygotowywałem do realizacji tego 
projektu. Wstąpienie do Unii Euro-
pejskiej otworzyło wiele możliwości. 
Stanęliśmy przed szansą, która 
o mały włos, a spaliłaby na panewce. 
Jeden z radnych wojewódzkich na 
posiedzeniu stwierdził, że Rzeszów 
nie będzie �nansował tego projektu 
ze względu na nazwę „galicyjski” 
rynek. Radnemu przymiotnik „gali-
cyjski” kojarzył się ze zbrodniczą for-
macją z okresu II wojny światowej 
i dostałem  pismo, w którym z tego 
właśnie powodu nasz piękny projekt 
został wyrzucony z wojewódzkiego 
planu inwestycyjnego. Padały ciężkie 
określenia, że �nansowanie projek-
tów, w których jest nazwa Galicja czy 
galicyjski, jest wręcz sprzeczne z kon-
stytucją! Te pisma teraz zajmują 
poczesne miejsce w mojej prywatnej 
teczce z oznaczeniem „kurioza”. 
Postanowiłem nie odpuszczać i wal-
czyłem dalej o utrzymanie nazwy, 
która była najbardziej odpowiednia, 
bo i geogra�cznie, i kulturowo, i hi-
storycznie określała przecież nasze 
zamierzenia. A tymczasem  rozpętała 
się zawierucha prasowa i pojawiały 
się w gazetach takie tytuły, jak „Brzyd-
kie słowo na „g”, tylko nie Galicja”, 
a nawet „Rzeź na galicyjskim rynku” 
czy „Galicyjski rynek i wojak Szwejk”. 
Wypowiadały się autorytety – nie 
pomogło. Profesorowie uniwersytec-
cy wskazywali, że Galicja jest prze-
cież powszechnie używanym termi-

Nie lubię pracy. Nikt jej nie lubi, 
ale lubię to, co jest w pracy: 
możliwość odnalezienia siebie.

Joseph Conrad

3 grudnia w auli Uczelni Państwo-
wej im. Jana Grodka w Sanoku od-
była się  uroczysta sesja Rady Mia-
sta, podczas której przyznano Je-
rzemu Ginalskiemu, dyrektorowi 
Muzeum Budownictwa Ludowego, 
tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Sanoka. Inicjatywa w tej spra-
wie wyszła od mieszkańców Sano-
ka. Uroczystość rozpoczęła się od 
przedstawienia wniosku o nadanie 
tytułu Jerzemu Ginalskiemu przez 
Sławomira Miklicza, radnego Rady 
Miasta Sanoka. W laudacji znalazły 
się informacje o największych do-
konaniach dyrektora MBL.

– Jego odkrycie archeologicz-
ne, które na trwałe wpisało się 
w historię ziemi sanockiej to gro-
dzisko Horodyszcze w Trepczy,  
miejsce, gdzie pierwotnie zlokali-
zowany był Sanok. Od tego mo-
mentu Jerzy Ginalski pisze swoją 
– sanocką historię, ale co najważ-
niejsze pisze również historię 
Sanoka. Odkąd objął funkcję dy-
rektora MBL sanocki skansen 
zmienił swoje oblicze. Dyrektor 
zrealizował wiele inwestycji, które 
rozsławiają Sanok i przyciągają 
setki tysięcy turystów do naszego 
miasta. Do najważniejszych zreali-
zowanych inwestycji, których się 
podjął to niewątpliwie am�teatr, 
sektor na�owy, dwór szlachecki 
ze Święcan oraz zrekonstruowana 
XVIII-wieczna synagoga z Połań-
ca. Niewątpliwie największą inwe-
stycją ostatnich lat jest Rynek 
Galicyjski, na który złożyło się 
30 obiektów z 14 podkarpackich 
miejscowości. To wizja małego 
miasteczka z przełomu XIX i XX 
wieku, a jednocześnie wizytówka 
muzeum. Jurku! Mieszkańcy Sa-
noka przyznali Ci ten zaszczytny 
tytuł, dołączyłeś do zacnego grona 

osób, które zasłużyły się dla tego 
miasta i jego mieszkańców.  Z całe-
go serca Ci gratulujemy i jesteśmy 
dumni, że możemy być w tym mo-
mencie z Tobą – powiedział Sła-
womir Miklicz.

Tomasz Matuszewski, bur-
mistrz Sanoka w imieniu mieszkań-
ców pogratulował zaszczytnego ty-
tułu dyrektorowi MBL. 

– Jerzy Ginalski 22 lata temu 
podjął – jak sam stwierdził w jed-
nym z wywiadów – najważniejszą 
decyzję w swojej zawodowej ka-
rierze i objął dyrekcję Muzeum 
Budownictwa Ludowego. Jako 
człowiek niebywale skromny wie-
lokrotnie przez te lata powtarzał, 
że stara się być kontynuatorem 
dzieła Aleksandra Rybickiego 
i Jerzego Czajkowskiego – swoich 
wybitnych poprzedników. Tym 
poprzednikom oddajemy należny 
szacunek, jednak nie sposób dziś 
pominąć zasług Jerzego Ginalskie-
go i jego wkładu pracy w rozwój 
tej placówki. Mamy na to, panie 
dyrektorze, twarde dowody: po-
szerzył pan sanocki skansen o kil-
ka cennych sektorów, zrekonstru-
ował pan kilka arcyciekawych 
obiektów, wpuścił do muzeum 
zwierzęta hodowlane z historycz-
nym rodowodem i zwiększył licz-
bę turystów odwiedzających mu-
zeum w ciągu roku o 100 tysięcy – 
podkreślał burmistrz. 

Sanocki skansen jest dziś ulu-
bionym miejscem spacerów miesz-
kańców. Położony w malowniczej 
scenerii park etnogra�czny ma 
karczmę z regionalnym jadłem, ma 
scenę z zadaszoną widownią, jest 
organizatorem i współorganizato-
rem wydarzeń kulturalnych, bez 
których dziś nie wyobrażamy sobie 
krajobrazu Sanoka. 

– Chcę panu podziękować za 
lata pracy i ogromnego zaangażowa-
nia. Za to, że tchnął pan życie w to 
drewniane zabytkowe imperium, 
wiele miejsca w swej pracy poświę-
cając na promocję muzeum – za-
równo poprzez działalność nauko-
wą i wydawniczą, ale także poprzez 
promocję marketingową, adresowa-
ną do wielu odbiorców, niekoniecz-
nie z wykształcenia etnografów czy 
antropologów kultury. Cieszę się 
ogromnie, że został pan wpisany 
w poczet Honorowych Obywateli 
Sanoka i jestem zaszczycony, że dziś 
mogę wręczyć panu insygnium, któ-
re zaświadcza o przyznaniu tego 
tytułu przez władze miasta. Serdecz-
nie panu gratuluję tytułu Honoro-
wego Obywatela Sanoka – dodał na 
koniec burmistrz Matuszewski. 

Gratulacje złożyli również 
Honorowi Obywatele Miasta Sa-
noka: Krystyna Chowaniec oraz 
Wiesław Banach, współpracownicy 
dyrektora, radni Rady Miasta 
Sanoka, Stanisław Chęć – starosta 
sanocki, prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej 
oraz były starosta – Wacław Kraw-
czyk, Anna Hałas – wójt gminy 
Sanok, Tadeusz Wojtas,  przewod-
niczący Rady Gminy Sanok, przed-
stawiciele muzealników Podkarpa-
cia i innych regionów – Zdzisław 
Gil i Andrzej Kołder, ks. mitrat Jan 
Antonowicz – proboszcz para�i św. 
Trójcy w Sanoku oraz Bogdan 
Miszczak, właściciel TV Obiektyw.

Na zakończenie tego wyjątko-
wego dnia odbył się koncert akor-
deonowy w wykonaniu Filipa 
Siwieckiego i Kacpra Kosztyły – 
uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Sanoku pod opieką 
Andrzeja Smolika. 

dcz

Zaszczytny tytuł 
Jerzy Ginalski od 22 lat pełni funkcję dyrektora jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym 
kraju, mowa oczywiście o muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Choć urodził się w Krośnie, to właśnie 
Sanok stał się jego miejscem na ziemi. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sanoka został przyznany 
Jerzemu Ginalskiemu w oparciu o inicjatywę obywatelską. Był to pierwszy taki przypadek w historii miasta. 

nem, że są czasopisma naukowe, któ-
re mają w tytule nazwę Galicja. 
Ja uczepiłem się nawet takich argu-
mentów, jak pociąg, który nazywał 
się „Galicja”, i salceson „galicyjski”, 
który można kupić w sklepie – prze-
cież nikt nie chce tych nazw zmie-
niać.  Wszystko na darmo. W końcu 
jeden z dziennikarzy przeprowadził 
wywiad z tymże radnym i ów radny 
stwierdził, że Sanok jest dosyć dziw-
nym miastem, skoro nawet Szwejko-
wi pomnik postawiono, a Szwejk 
w Sanoku był tylko na chwilę i w do-
datku w burdelu.

Wywód przeczytał Leszek Ma-
zan, najbardziej znany „szwejkolog”, 
i zabrał głos w dyskusji. Powiedział 
wtedy, że życzy owemu radnemu, 
żeby odwiedził w jakimś mieście tego 
rodzaju przybytek, ale żeby zrobił to 
tak skutecznie, aby mu tam postawili 
pomnik. Czara się wtedy przelała, zo-
stałem poproszony po raz kolejny na 
tak zwany dywanik, gdzie polecono 
mi położyć kres tego typu dysku-
sjom. Nie miałem nic do stracenia 
i powiedziałem, że kres będzie poło-
żony, jeżeli nazwa zostanie utrzyma-
na. Może jeszcze warto, bym przypo-
mniał, jaką nazwę proponowali 
ówcześni urzędnicy. Mrożek by tego 
nie wymyślił! „Dziewiętnastowiecz-
ny rynek miasteczka województwa 
podkarpackiego”! 

Projekt został poddany jeszcze 
raz pod głosowanie i jednym głosem 
zwyciężyła nazwa „Galicyjski Rynek” 
Batalia zakończyła się powodzeniem 
i poniekąd to też po trosze Szwejk 
przyczynił się do tego ostatecznego 
sukcesu.

Przez cały okres mojej pracy 
w Sanoku miałem ten komfort psy-
chiczny, że mogłem realizować pro-
jekty, które już wcześniej zostały wy-
myślone przez moich znakomitych 
poprzedników: Aleksandra Rybic-
kiego i Jerzego Czajkowskiego. Mia-
łem do dyspozycji doświadczoną 
załogę, więc realizacja wszystkich 
projektów nie była aż taka trudna, ale 
na sam koniec mojej zawodowej drogi  
– bo powoli ta meta już mi się 
rysuje – chciałem dołożyć coś swoje-
go, od początku do końca, i tym 
czymś była rekonstrukcja osiemna-
stowiecznej synagogi, która jest jedy-
nym tego typu obiektem w europej-
skich muzeach na wolnym powie-
trzu.  

W pracy odnalazłem siebie…
Przez lata w Sanoku współpracowa-
łem z sześcioma starostami, z pięcio-
ma burmistrzami reprezentującymi 
różne opcje i różne poglądy, ale za-
wsze, kiedy była mowa o skansenie, 
wszystkie drzwi miałem otwarte i to 
bardzo sobie cenię i serdecznie dzię-
kuję zarówno obecnie urzędującym 
włodarzom miejskim i powiatowym, 
jak i poprzednim.  

Dziękuję wszystkim, którzy wy-
łonili i poparli moją kandydaturę do 
tego zaszczytnego tytułu, dziękuję 
współpracownikom –  odbieram za-
szczytny tytuł także dzięki nim. Dzię-
kuję bliskim – Katarzynie oraz moim 
dzieciom, Małgorzacie, Katarzynie 
i Jankowi, który jest rodowitym sa-
noczaninem.

Lubię cytować Josepha Conrada. 
Jego powiedzenia są mi szczególnie 
bliskie i często po nie sięgam, więc 
może na sam koniec przywołam ta-
kie słowa: „Nie lubię pracy. Nikt jej 
nie lubi, ale lubię to, co jest w pracy: 
możliwość odnalezienia siebie.” I ja, 
proszę Państwa, nareszcie w tej pracy 
się odnalazłem, w dużej mierze dzięki 
Wam. Dziękuję.

msw
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LOKALE 

NIERUCHOMOŚCI 

Kupię

■ Działkę przy rzece Osława, 
tel. 602 476 137

AUTO-MOTO
Kupię

■ Auta za gotówkę, tel. 602 
476 137

RÓŻNE
Usługi

■  Moskitiery, rolety, nawiew-
niki okienne, tel. 600 297 210

Korepetycje

■ Matematyka, tel. 516 032 
448

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

16 grudnia 2021 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radna

Beata Wróbel
w godz. 17.00–18.00

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

Od 06.12.2021 r. do 13.12.2021 r.
Apteka Omega,  ul. Rzemieślnicza 9

Od 13.12.2021 r. do 20.12.2021 r.
Apteka Omega,  ul. Sadowa 11

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę części powierzchni znajdującej się w hallu Dworca 
Multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr telefonu:  13-46-52-878.

Burmistrz Miasta Sanoka
zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sanoka http://bip.um.sanok.pl/ zamieszczono 
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na 
dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Lipińskiego 
31 w Sanoku.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta pod nr telefonu:  13-46-52-878.

O politykach 
rodem z ziemi 
sanockiej

Z ziemi sanockiej wywodziła się spora grupa osób, które mocno zaznaczyły 
swoją obecność w polityce, zarówno tej „wielkiej”, jak i lokalnej. Sanoczanie 
zasiadali w ławach parlamentarnych Galicji i Austro-Węgier, aktywnie współ-
tworzyli II Rzeczpospolitą, sięgając nawet po największe zaszczyty. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej 
w Zagórzu z dnia 29 sierpnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w mieście Zagórz o nazwie „LESKA GÓRA - I”, zmienioną Uchwałą 
nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 11 lutego 2021 roku, zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w mieście Zagórz o nazwie „LESKA GÓRA-I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Zagórz o nazwie 
„LESKA GÓRA-I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 
20 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 
38-540 Zagórz w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Sali narad (sala 
nr 27, I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktu-
alnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.) zawia-
damiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicz-
nej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
i Gminy Zagórz, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1173 ze zm.) na adres: urzad@zagorz.pl. 
Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
tego adresu.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Zagórz.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2  38-540 Zagórz.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – 
email: iod@zagorz.pl lub pisemnie na adres urzędu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa 
tj. sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmioto-
wi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochron-
nych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiąz-
kowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
 

W różnych okresach różnie wyglądać mogła 
aktywność publiczna. Zwłaszcza w XIX wie-
ku, gdy ziemia sanocka znajdowała się pod 
austriackim zaborem i zwłaszcza w pierwszej 
połowie tego wieku jej samodzielność była 
bardzo mocno ograniczona. Jednym z pierw-
szych, którzy aktywniej starali się wpływać na 
życie społeczne był właściciel Zarszyna i oko-
licznych włości Kazimierz Ostaszewski, od 
1918 roku zasiadający w Stanach Galicyjskich 
– namiastce lokalnego parlamentu składającej 
się z osób szlachetnie urodzonych.

Polityka duża i mała
Sytuacja na lepsze zmieniła się w czasach 
autonomii galicyjskiej, gdy pojawiła się 
możliwość reprezentowania interesów lokal-
nej społeczności w galicyjskim Sejmie 
Krajowym czy nawet austriackiej Radzie 
Państwa. I z tej możliwości sanoczanie także 
korzystali. Wspomnieć należy tu o takich re-
prezentantach ziemi sanockiej  w galicyjskim 
parlamencie jak chociażby faktyczny twórca 
potęgi Fabryki Wagonów i Maszyn Kazi-
mierz Lipiński, posiadający tu liczne dobra 
i skutecznie walczący m.in. o budowę gali-
cyjskiej kolei, wybitny pisarz Aleksander 
Fredro, czy też długoletni posłowie zarówno 
do Sejmu Krajowego, jak i Rady Państwa 
Ludwik Skrzyński i Zygmunt Kozłowski.

Sanoczanie mocno zaangażowali się 
m.in. w rozwijający się pod koniec XIX wie-
ku szeroko rozumiany ruch ludowy, z jednej 
strony walczący o polepszenie losu mas 
chłopskich, z drugiej o narodowe uświado-
mienie mieszkańców tych ziem. Pamiętać 
należy, że w zasadzie do połowy XIX wieku 
przynależność narodowa kojarzyła się bar-
dziej z byciem szlachcicem lub w najlepszym 
przypadku mieszczaninem. Dopiero z cza-
sem świadomość ta zaczęła przenikać do 
niższych warstw społeczeństwa. Na ziemi 
sanockiej niemal w jednym czasie konkuro-
wać ze sobą zaczęły dwa przeciwstawne 
żywioły: polski i ukraiński.

 Duży wpływ na to co działo się na ziemi 
sanockiej, miał w ostatnich dwóch dekadach 
XIX wieku ksiądz Stanisław Stojałowski. Ten 
urodzony we Lwowie, ale związany głównie 
z Cieszynem i Bielskiem duchowny miał 
przeogromny wpływ na przebudzenie gali-
cyjskiego chłopstwa. Wielką popularnością 
cieszyło się wydawane przez niego pismo 
„Wieniec-Pszczółka” docierające do najodle-
glejszych miejscowości i często zawierające 
korespondencje także z ziemi sanockiej.

Ksiądz Stojałowski, którego działalność 
była solą w oku zarówno wyższego ducho-
wieństwa, jak i władz (łącznie spędził w wię-
zieniach 9 lat), niestrudzenie głosił hasła walki 
o poprawę chłopskiego losu. Przemierzał setki 
kilometrów, uczestnicząc w kolejnych zebra-
niach, także w okolicach Sanoka. Z zachowa-
nych relacji wynika, że w samym Sanoku był 
m.in. w 1896 i 1900 roku. Za każdym razem 
spotkania miały miejsce w warsztacie lub 
domu kołodzieja Michała Filipczaka i za każ-
dym razem kończyły się aresztowaniem 
duchownego. W 1900 roku ksiądz spędził 
w sanockim więzieniu dwa tygodnie.

W zebraniach z udziałem duchownego 
– jak wynika ze wspomnień – uczestniczyli 
m.in. mieszkańcy Zarszyna, Beska i Lisznej, 
są też świadectwa wskazujące na rozwinięty 
kolportaż „Wieńca-Pszczółki” w Bażanów-
ce, Jaćmierzu, Bukowsku, Niebieszczanach 
i Nowotańcu. Ksiądz Stojałowski, przez 
kilkanaście lat posłujący do sejmu galicyj-
skiego doczekał się ogromnego uznania za 
swoją działalność. W Sanoku jego imieniem 
nazwano ulicę w dzielnicy Dąbrówka.

Ludowcy 
Z ziemią sanocką łączy się szereg innych 
postaci ruchu ludowego, aktywnych w życiu 
parlamentarnym zarówno Galicji jak i II RP. 
Jedną z nich jest urodzony w okolicach 
Haczowa Jan Stapiński, od najmłodszych 
lat związany z ruchem ludowym, w 1895 
roku współtwórca powstałego na zjeździe 
w Rzeszowie Stronnictwa Ludowego. 
Ogromny wpływ na masy chłopskie miało 
wydawane przez niego pismo „Przyjaciel 

Szymona Jakubowskiego gawędy o przeszłości

Aleksander Fredro

Ksiadz Stanisław Stojałowski
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Ludu” – jedno z najbardziej popularnych 
na galicyjskiej wsi początków XX wieku.

Ze Stapińskim mocno związani byli 
m.in. pierwszy chłopski poseł do Rady 
Państwa w Wiedniu Bartłomiej Fidler, 
czy galicyjski parlamentarzysta Grzegorz 
Milan (obydwaj z Beska, ten pierwszy 
był m.in. miejscowym wójtem) oraz 
organizator koła Stronnictwa Ludowego 
w Zarszynie Nikodem Dracz.

W II RP
Politycy wywodzący się z ziemi sanockiej 
odnaleźli się także na salonach politycz-
nych odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Sanoczanie mieli okazję głosować już 
w pierwszych wyborach do Sejmu Usta-
wodawczego zorganizowanych w stycz-
niu 1919 w niezwykle trudnych warun-
kach, gdy trwały zacięte walki o granice, 
a sama ziemia sanocka była areną polsko-
-ukraińskiego kon�iktu zbrojnego.

W tych pierwszych wyborach Sanok 
wchodził w skład okręgu jasielsko-kro-
śnieńsko-sanockiego. Ogromny sukces 
odnieśli wówczas kandydaci związani 
z ruchem ludowym. Na sześć mandatów 
trzy zdobyli członkowie PSL-Lewicy, 
po jednym PSL-Piast, PPS i Narodowej 
Demokracji. Wśród wybranych parla-
mentarzystów był m.in. wspomniany 
wyżej Jan Stapiński.

Urodzili się
10.12.1947 W Sanoku urodził się Janusz Szuber, poeta, 
eseista, felietonista. Absolwent tutejszego I Gimnazjum 
Męskiego im. Królowej Zo�i. Autor kilkunastu tomików 
wierszy, które zostały przetłumaczone na dwanaście języków. 
Laureat wielu nagród, m.in. im. Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Fundacji Kultury oraz Fundacji Władysława i Nelli Turzań-
skich.
15.12.1962 w Lubaczowie urodził się Wojciech Blechar-
czyk, w latach 2002-2014 burmistrz Sanoka.

Zmarli
10.12.1888 zmarł Kazimierz Grocholski, jeden z najbar-
dziej znanych polityków galicyjskich, pierwszy minister 
do spraw Galicji w rządzie Austrii, prezes Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarczego i pierwszy prezes Koła Polskie-
go w wiedeńskim parlamencie. Wyróżniony tytułem Hono-
rowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. 
12.12.1956 w Sanoku zmarł Michał Hipner, przedwojenny 
działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i radny Sanoka, po 
wojnie burmistrz miasta. Piastując funkcje przewodniczące-
go Miejskiej Rady Narodowej spotykał się niemal z otwartą 
wrogością aktywistów PPR. Gdy w czerwcu 1946 roku został 
zmuszony do osobistego nadzorowania stawiania szubienicy, 
na której wieszano chorążego Henryka Książka z oddziału 
Żubryda, podał się do dymisji. Nie została ona przyjęta. 
Funkcję burmistrza pełnił do początków 1949 roku.

Wydarzyło się
11.12.1783 cesarski dekret Józefa II Habsburga nakazuje na 
terenach zajętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Polski 
dokonywanie pochówku poza terenami zabudowanymi. 
Zgodnie z nowymi wytycznymi cmentarz miejski w Sanoku 
powstaje w niedługim okresie w okolicach dzisiejszej ulicy 
Matejki. Chowano tu zmarłych zarówno wyznania rzymsko- 
i greckokatolickiego.
11.12.1918 z Sanoka, w kierunku Chyrowa, na „front ukra-
iński” wyrusza naprędce sformowany z różnych jednostek 
małopolskich 2 Pułk Strzelców Podhalańskich pod dowódz-
twem płk. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego. Losy tej 
formacji w okresie międzywojennym będą ściśle związane 
z Sanokiem jako miejscem stacjonowania.
11.12.1958 z inicjatywy lokalnego muzealnika Aleksandra 
Rybickiego oraz konserwatora wojewódzkiego Jerzego Tura 
założone zostało Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano-
ku. Było to pierwsze po wojnie muzeum etnogra�czne w Pol-
sce, zaś jego status był pierwszym tego typu aktem prawnym 
w kraju, który posłużył jako wzór do opracowywania statu-
tów innych podobnych placówek. 
13.12.1981 na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego 
wybuchają spontaniczne strajki w dwóch największych fa-
brykach Sanoka: „Stomilu” i „Autosanie”. W tym pierwszym 
zakładzie udział w proteście bierze około jednej piątej załogi, 
w tym drugim połowa. Strajki wygasają po dwóch dniach. 
Dwa tygodnie później szef komisji zakładowej „Solidarności” 
ze „Stomilu” Jerzy Kuzian usłyszy wyrok roku pozbawienia 
wolności za organizację nielegalnego strajku.
14.12.1886 konsystorz biskupi w Przemyślu wydał pozwo-
lenie na poświęcenie sanockiego kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego, pierwszej samodzielnej świątyni rzymskokatolic-
kiej w mieście od czasów pożaru starego kościoła Michała 
Archanioła w 1782 roku. Inicjatorem budowy był ks. Franci-
szek Salezy Czaszyński, który niemal od samego przybycia 
do Sanoka w 1867 roku postawił sobie taki cel i zbierał 
niezbędne fundusze.
14.12.1981 specjalna komisja złożona z przedstawicieli 
władz oświatowych i miejskich zajmuje pomieszczenie wy-
korzystywane dotychczas przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” Oświaty i Wychowania w Sanoku. Sprzątaczce 
odebrane zostają klucze, komisja zabiera całą dokumentację 
i zajmuje konto.
15.12.2013 decyzją PKP Polskich Linii Kolejowych z eks-
ploatacji ostatecznie wyłączono odcinek linii kolejowej Nowy 
Zagórz-Krościenko.
16.12.1884 uruchomiono trasę Kolei Transwersalnej bie-
gnącą z Czadcy na Słowacji przez Chabówkę, Nowy Sącz, 
Zagórz do Husiatyna na obecnej Ukrainie. 
16.12.1894 ukazał się okazowy numer lokalnego pisma 
„Gazeta Sanocka”, wychodzącego przez trzy następne lata.

(sj)

O politykach 
rodem z ziemi 
sanockiej

Oddzielną kartę w historii kraju za-
znaczył syn ziemi sanockiej Kazimierz 
Świtalski, chyba najważniejsza w polskiej 
polityce postać pochodząca z tych tere-
nów. Jego sylwetkę przedstawialiśmy już 
na łamach „Tygodnika Sanockiego”, 
przypomnijmy ją więc tylko skrótowo.

W „Polsce Ludowej”
Ludzi związanych z ziemią sanocką, któ-
rzy tra�li na salony władzy nie brakowało 
także w czasach „Polski Ludowej”. To 
jednak temat na oddzielną opowieść. 
Ciekawostką jest fakt, że w okresie PRL 
jeden raz w wyborach do Sejmu utwo-
rzono sanocki okręg wyborczy (w innych 
przypadkach Sanocczyzna podlegała 
pod okręg krośnieński).

Było to w roku 1957, gdy w przeci-
wieństwie do innych PRL-owskich wy-
borów te akurat – organizowane jeszcze 
na fali „październikowej odwilży” – mia-
ły cokolwiek wspólnego z demokracją 
i mieszkańcy mieli jakiś wpływ na wybór 
swych przedstawicieli. Z okręgu sanoc-
kiego wybrano trzech posłów. Sympto-
matyczny był fakt, że z owej trójki właści-
wie tylko jednego można wprost utożsa-
miać z dominującą wówczas Polską 
Zjednoczoną Partią Robotniczą.

W tamtych wyborach wybrany został 
należący co prawda do PZPR, ale trakto-
wany tam z ogromnym dystansem i uwa-
żany za „obce ciało” długoletni działacz 
Polskiej Partii Socjalistycznej Andrzej 
Szczudlik, tuż po wojnie pełniący funkcję 
starosty sanockiego. Szczudlik był mocno 
skon�iktowany z lokalnymi strukturami 
Polskiej Partii Robotniczej, co zaowoco-
wało odsunięciem go od życia publiczne-
go w okresie stalinowskim. Powrócił – 
na jedną kadencję – na fali przemian 
1956 roku. Pozostałe dwa mandaty 
w pierwszych, „popaździernikowych” 
wyborach uzyskali wówczas również: 
działacz Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego i  przewodniczący sanockiej 
Miejskiej Rady Narodowej Czesław Gar-
bacik oraz z ramienia PZPR nauczyciel 
Jan Maciela. Cała trójka spędziła w PRL-
-owskim Sejmie zaledwie jedną kadencję.

Ludzi związanych z Sanokiem nie bra-
kowało także w następnych kadencjach. 
Dwukrotnie w Sejmie zasiadał chociażby 
endecki polityk, absolwent sanockiego 
Gimnazjum Męskiego, posłem był sanocki 
nauczyciel Apolinary Garlicki, w 1940 
roku zamordowany na Ukrainie przez 
NKWD. W latach 1922-27 pierwszym or-
todoksyjnym posłem żydowskim był 
mieszkający i działający w Sanoku rabin 
Yehuda Meir Shapiro. 

Apolinary Garlicki

Kazimierz Świtalski urodził się 
w Sanoku 4 marca 1886 roku. W swej 
działalności Świtalski szybko zetknął 
się z Józefem Piłsudskim, człowiekiem, 
który później wywrze ogromny wpływ 
na jego życie i karierę. Był żołnierzem 
Legionów, walczył w wojnie polsko-
-ukraińskiej. W lecie 1920 w czasie 
bolszewickiej ofensywy i zagrożenia le-
dwie odrodzonej Rzeczypospolitej 
wszedł w skład Rady Obrony Państwa, 
ciała skupiającego w obliczu nawałnicy 
ze wschodu ludzi różnych środowisk 
i poglądów politycznych. 

W 1926 roku Świtalski stał się jed-
nym z faktycznych organizatorów 
Zamachu Majowego, co później prze-
łożyło się na jego rolę w sanacyjnych 
rządach. Współkierował Kancelarią 
Cywilną  prezydenta Ignacego Mościc-
kiego. Pełnił m.in. funkcję premiera 
i  ministra oświecenia publicznego 
i wyznań, w późniejszym okresie był 
marszałkiem Sejmu i wojewodą kra-
kowskim.  Okres okupacji spędził 
w niemieckich o�agach, po wojnie 
wrócił do Polski. W listopadzie 1948 
roku został aresztowany, po sześciu la-
tach śledztwa skazany na 8 lat więzienia 
za „faszyzację kraju” w okresie przed-
wojennym.  Zginął w grudniu 1962  
w Warszawie, wpadając pod tramwaj.

Kazimierz Świtalski

Bartłomiej Fidler
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Polska Hokej Liga Turniej Żaków Młodszych o Puchar MOSiR-u Dębica 

Mikołajkowy Turniej Minihokeja w Krynicy-Zdroju 

Miejsce w połowie stawki 
Niedźwiadki wystąpiły w zaledwie 10-osobowym składzie, 
więc trudno było liczyć na dobry wynik. Ostatecznie  
drużyna Krzysztofa Rockiego i Huberta Demkowicza  
zajęła 8. miejsce. 

Nasi zawodnicy źle rozpo-
częli turniej, przegrywając 
trzy pierwsze mecze. Potem 
było już lepiej, a pewne zwy-
cięstwa – m.in. dwa razy  
w dwucyfrowych rozmiarach 
– w pozostałych spotkaniach 

grupowych dały im prawo 
walki o 5. miejsce. Niestety,  
w decydującej fazie turnieju 
Niedźwiadki doznały kolej-
nych porażek, ostatecznie 
kończąc zmagania na 8. pozy-
cji w stawce 14 zespołów. 

Mecze grupowe:
NIEDŹWIADKI SANOK – KTH KRYNICA-ZDRÓJ 3:6 
Bramki: Gilar 2, Myćka. 
NIEDŹWIADKI SANOK – JKH JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 4:8 
Bramki: Kusz, Gilar, Filipowicz, Górniak. 
NIEDŹWIADKI SANOK – GKS TYCHY 3:6 
Bramki: Gilar 2, Myćka. 
NIEDŹWIADKI SANOK – ŁKH ŁÓDŹ 16:2 
Bramki: Lisowski 5, Kusz 4, Gilar 3, Czopor 2, Radożycki 2. 
NIEDŹWIADKI SANOK – ORLIK OPOLE 6:3 
Bramki: Kusz 3, Górniak, Czopor, Gilar. 
NIEDŹWIADKI SANOK – WTH WROCŁAW 10:1 
Bramki: Gilar 3, Górniak 3, Lisowski 3, Kusz. 

Mecze o 5. miejsce: 
NIEDŹWIADKI SANOK – C�COVIA K�KÓW 5:6
Bramki: Kusz 3, Radożycki, Górniak. 
NIEDŹWIADKI SANOK – JKH JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 4:8 
Bramki: Radożycki, Kusz, Gilar, Górniak. 

Niedźwiadki poza 
zasięgiem rywali 
Zawody z udziałem zaledwie trzech klubów zakończyły się 
bezapelacyjnym zwycięstwem drużyny Niedźwiadków, 
która wysoko wygrała obydwa mecze. 

Najpierw podopieczni Mate-
usza Kowalskiego nie dali naj-
mniejszych szans miejscowe-
mu UKH, strzelając 6 goli,  
z których aż 4 były dziełem 
Kacpra Sucheckiego. Praw-
dziwym popisem było jednak 
spotkanie z LHT Lublin,  
a 16 strzelonych bramek nie 
wymaga komentarza. Tym  
razem tra�ali głównie Antoni
Sroka i Łukasz Burczyk, auto-
rzy odpowiednio 6 i 4 goli. 

Obok wymienionych 
skład drużyny Niedźwiadków 
tworzyli również: Wiktor  
Wituszyński, Franciszek Bła-
żejowski, Stanisław Robel, 
Oskar Kurek, Marcel Milcza-
nowski, Jakub Jelinek, Kacper 
Kłodowski, Oskar Bator, Ga-
briel Myćka, Adrian Sawicki, 
Amelia Żołnierczyk, Nikola 
Balwierczak, Maksymilian 
Myćka, Jakub Ciupka, Borys 
Nicko i Artur Kłodowski. 

NIEDŹWIADKI SANOK – UKH DĘBICA 6:2 
Bramki: Suchecki 4, K. Kłodowski, M. Myćka. 
NIEDŹWIADKI SANOK – LHT LUBLIN 16:3 
Bramki: Sroka 6, Burczyk 4, Robel, K. Kłodowski, Bator,  
M. Myćka, G. Myćka, Suchecki. 

GKS TYCHY – CIARKO STS SANOK 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) 

Koncert STS-u na lodowisku w Tychach 
Bramki: Fieofanow (30), Mroczkowski (44) – Tamminen 3 (49, 54, 57), Olearczyk (3),  
Sawicki (23), Bukowski (29), Hen�onen (58).
STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen, Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk, Sawicki,
Tamminen, Mokszancew – Piippo, Biłas, Łyko, Wilusz, Biały – Florczak, Bielec, Mocarski, Filipek. 

Wręcz epickie zwycięstwo w Tychach, gdzie hokeiści STS-u 
zmiażdżyli mistrza Polski sprzed roku, aplikując mu aż… 
7 bramek! Znów mieliśmy �ński hat-trick, tym razem 
w wykonaniu Sami Tamminena, który strzelił 3 gole w od-
stępie niespełna 8 minut ostatniej tercji. 

Nasi zawodnicy od początku  
zaatakowali faworyzowanych 
gospodarzy i na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Już  
w 3. min wynik otworzył Kamil 
Olearczyk, tra�ając zaskakują-
cym strzałem spod bandy.  
Potem były okazje do podwyż-
szenia wyniku, których nie wy-
korzystali Marcin Biały, Tammi-
nen i Jakub Bukowski. 

Prowadzenie 1:0 utrzymy-
wało się do końca pierwszej 
tercji, a drugą nasza drużyna 
rozpoczęła jeszcze szybszym 
golem. Po kontrze tra�ł Rado-
sław Sawicki, podwyższając 
wynik. W 29. min było już  
3:0 dla STS-u, bo podczas gry 
w przewadze Bukowski huk-
nął po podaniu zza bramki. 
Rywale dość szybko odpowie-

Dzisiaj STS zagra na wyjeź-
dzie z GKS-em Katowice,  
a w niedzielę (godzina 18)  
u  siebie  z  Energą  Toruń. 

dzieli golem Jegora Fieofano-
wa, co zmobilizowało ich do 
walki o odrobienie strat. 

Na początku ostatniej od-
słony „Gieksa” złapała kontakt 
za sprawą Christiana Mrocz-
kowskiego. Wydawało się, że  
rywale póją za ciosem, jednak 
zawodnicy Marcina Ćwikły wy-
prowadzali szybkie kontry, któ-
re �nalizował Tamminen, w nie-
spełna 8 minut kompletując hat-
-tricka. A w końcówce meczu 
dzieła zniszczenia na lodowisku 
w Tychach dopełnił Toni Hent-
tonen. Miejscowi kibice wręcz 
nie wierzyli w to, co widzą… 

CIARKO STS SANOK – C�COVIA K�KÓW 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Punkt wydarty mistrzowi kraju 
JKH GKS JASTRZĘBIE – CIARKO STS SANOK 1:0 k. (0:0, 0:0, 0:0, k. 1:0) 

Bramka: Kalns (decydujący karny)
STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Wróbel; Sawicki,
Tamminen, Mokszancew – Biłas, Piippo; Bielec, Wilusz, Biały – Łyko, Mocarski, Filipek. 

Rewanż jastrzębian za ostatnią porażkę w Sanoku, choć niepeł-
ny, bo i naszej drużynie udało się zdobyć punkt. Bohaterem 
meczu okazał się Patrik Spěšný, broniąc blisko 50 strzałów. 

W podstawowym czasie spotka-
nie zakończyło się bez goli, czyli 
piłkarskim wynikiem, który 
rzadko zdarza się na lodowi-
skach. Spora w tym zasługa obu 
bramkarzy, zwłaszcza Spěšnego, 

który miał prawdziwy „dzień 
konia”. Trzeba jednak pochwalić 
i golkipera JKH, który odbił kil-
ka groźnych strzałów. W naszej 
drużynie najlepszych okazji nie 
wykorzystali Jakub Bukowski  

i Toni Hen�onen. Szkoda
zwłaszcza okazji tego ostatniego 
z końcówki spotkania. 

W dogrywce lepsze okazje 
miał STS, ale gole znów nie pa-
dły i trzeba było strzelać karne. 
W serii najazdów jako jedyny 
tra�ł Egils Kalns, zapewniając
mistrzom Polski 2 pkt. Jedno 
„oczko” pojechało do Sanoka. 

„Pasy” na kolanach! 
Bramki: Hämäläinen 3 (24, 32, 57), Bukowski (7), Olearczyk (19), Hen�onen (30), Filipek (45)
– Ismagiłow 2 (5, 36), Dudaš (12). 
STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olearczyk; Sawicki,
Tamminen, Mokszancew – Piippo, Biłas; Strzyżowski, Wilusz, Biały – Wróbel, Florczak; Bielec, 
Mocarski, Filipek. 

Wreszcie zwycięstwo nad Cracovią, do tego efektowne, bo różnicą aż 4 bramek. Prawie połowę 
goli dla STS-u zdobył Aleksi Hämäläinen, kończąc mecz z hat-trickiem i dwoma asystami na 
koncie. Już w 7. min na lodzie wylądowały setki pluszaków w ramach akcji Teddy Bear Toss. 

Pierwsza tercja nie zapowiadała 
wysokiego zwycięstwa, bo  
goście dwa razy obejmowali 
prowadzenie – po strzałach 
Dmitrija Ismagiłowa i Martina 
Dudaša. Na 1-1 szybko tra�ł
Jakub Bukowski, zdobywając 
20. bramkę w sezonie! Po jego 
golu na lód poleciały pluszaki, 
więc nastąpiła dłuższa przerwa 
w grze. Drugie wyrównanie  
padło minutę przed syreną,  
gdy grę w podwójnej przewadze 
Kamil Olearczyk wykorzystał 
uderzeniem pod poprzeczkę. 

Druga tercja okazała się klu-
czowa dla losów spotkania, bo 
zespół Marcina Ćwikły zdobył 
trzy bramki z rzędu. W rolach 
głównych wystąpili Finowie,  
a dwa gole Hämäläinena prze-
dzieliło tra�enie Toniego Hent-
tonena, który skutecznie zmie-
nił lot krążka po strzale Samiego 
Jekunena. „Craxa” jedynie 
zmniejszyła dystans za sprawą 
drugiej bramki Ismagiłowa. 

Przy prowadzeniu 5:3 spra-
wa wyniku nie była jeszcze roz-
strzygnięta, ale ostatnie 20 min 
nasi hokeiści rozegrali mądrze 
taktycznie i z niezła skuteczno-
ścią. Szóstego gola zdobył  
Konrad Filipek, wykorzystując 
zagranie Macieja Bielca zza 
bramki. A w końcówce, podczas 
gry z przewagą jednego zawod-
nika, hat-tricka skompletował 
Hämäläinen, rozgrywający naj-
lepszy mecz w barwach STS-u. 
Goście też szukali okazji do 
zmniejszenia rozmiarów poraż-
ki, ale Patrik Spěšný był czujny. Hokeiści STS-u (w jasnych strojach) nie dali szans Cracovii, odnosząc efektowne zwycięstwo 

Patrik Spěšný okazał się boha-
terem pojedynku z JKH 

Sami Tamminem skompletował 
hat-tricka w niespełna 8 minut 

Prowadzona przez Mateusza Kowalskiego drużyna Niedźwiadków 
wygrała obydwa mecze, co dało jej turniejowe zwycięstwo 
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HOKEJ PIŁKA NOŻNA
Karpacka Liga Juniorów Młodszych 

Wielkie emocje w „Arenie” 
Nowy sezon rozpoczął się 
turniejem w „Arenie”, do 
tego niezwykle ciekawym, 
bo z zaciętą walką o zwycię-
stwo. Ostatecznie odniosła 
je drużyna Kryzhynka-
-Olympic College z Ukra-
iny, zaledwie o jednego gola 
lepsza od SMS-u Toruń. 
Niedźwiadki okazały się 
bardzo gościnne, zajmując 
przedostatnie, 6. miejsce. 

Mimo wszystko trzeba podkre-
ślić, że ekipa trenera Krzysztofa 
Ząbkiewicza nie odstawała od 
najlepszych, tocząc zażarte boje. 
Wprawdzie nasi hokeiści wygra-
li tylko z Okanagan Hockey 
Academy, ale pozostałe pięć  
pojedynków kończyło się mini-
malnymi porażkami, dwa razy 
nawet po karnych – z Seklerland 
Icehockey Academy i na koniec 
ze SMS-em. Tym samym 
Niedźwiadki w pewnym sensie 
zabrały turniejowe zwycięstwo 
torunianom, prowadzonym 
przez Wojciecha Milana, byłego 
hokeistę sanockiej drużyny. 

NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY 2:3 k. 
Bramki: Radwański (19), Stabryła (24). 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – DYNAMO DNIPRO 2:3 
Bramki: Rocki (26), Radwański (27). 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – O�NAGAN HOCKEY ACADEMY 3:2
Bramki: Radwański (1), Niemczyk (35), Sudyka (35). 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE 1:2
Bramka: Pisula (27). 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – OGRE JUNIORS 2:3
Bramki: Pisula (5), Rocki (33). 
NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – SMS TORUŃ 1:2 k. 
Bramka: Pisula (31). 

W pozostałych meczach: 
O�NAGAN HOCKEY ACADEMY – SMS TORUŃ 0:7 
OGRE JUNIORS – KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE 0:4
SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY – O�NAGAN HOCKEY ACADEMY 8:1
SMS TORUŃ – OGRE JUNIORS 2:1 k. 
KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE – DYNAMO DNIPRO 1:2 k. 
OGRE JUNIORS – DYNAMO DNIPRO 0:2 
SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY – SMS TORUŃ 1:2 
O�NAGAN HOCKEY ACADEMY – OGRE JUNIORS 0:5 
DYNAMO DNIPRO – SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY 4:0 
SMS TORUŃ – KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE 2:4
O�NAGAN HOCKEY ACADEMY – DYNAMO DNIPRO 4:3 
KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE – SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY 2:3 
DYNAMO DNIPRO – SMS TORUŃ 1:2 
O�NAGAN HOCKEY ACADEMY – KRYZHYN�-OLYMPIC COLLEGE 0:5
SEKLERLAND ICEHOCKEY ACADEMY – OGRE JUNIORS 1:2 k. 

Karpacka Liga Żaków Starszych 

Niedźwiadki Sanok – Podhale Nowy Targ 2:8 
Bramki: Izdebski, Klucznik. 
Niedźwiadki Sanok – Halytske Levy Novojavorivsk 7:6 k. 
Bramki: Karpiński 3, Wojnar, Bąk, Suchecki, Hudziak. 
Niedźwiadki Sanok – HS Riga 2:4 
Bramki: Suchecki 2. 
Niedźwiadki Sanok – Partizan Belgrad 2:7 
Bramki: Klucznik, Wojnar. 
Niedźwiadki Sanok – Kryžynka Kyjev 1:4 
Bramka: Hudziak. 
Niedźwiadki Sanok – Seklerland Icehockey Academy 7:0 
Bramki: Hudziak 2, Karpiński 2, Wojnar, Klucznik, Robel. 

Piąta lokata Niedźwiadków 
Gdy juniorzy rozpoczynali międzynarodowy sezon w „Arenie”, 
młodszy zespół Niedźwiadków rozgrywał w Nowym Targu już 
drugi turniej. Z nieco lepszym skutkiem – 5. lokata. 

Zawodnicy Tomasza Wolanina 
odnieśli dwa zwycięstwa, po-
konując po karnych Halytske 
Levy Novojavorivsk i wysoko 
Seklerland Icehockey Academy. 

W pozostałych spotkaniach 
trzeba było uznać wyższość  
rywali. Ostatecznie Niedźwiad-
ki zajęły 5. lokatę i po dwóch 
turniejach są 5. w tabeli. 

Zawody w „Arenie” w ogóle 
były bardzo wyrównane – roze-
granych zostało ponad 20 poje-
dynków, z których aż pięć  
kończyło się karnymi, a osiem 
różnicą tylko jednego gola. 
Ostatecznie Kryzhynka i SMS 
zakończyły rywalizację, mając 
po 13 punktów i niemal iden-
tyczny bilans bramek. O jedną 
więcej strzelili jednak Ukraińcy, 
sięgając po turniejowe zwycię-
stwo i to mimo aż dwóch pora-
żek na koncie. Na najniższym 
stopniu podium uplasowało się 
Dynamo Dnipro. 

Przegraną walkę o 1. miej-
sce torunianie powetowali  
sobie dwoma laurami indywi-
dualnymi, bo najlepiej punktu-
jącym zawodnikiem został  
Patryk Napiórkowski, a najlep-
szym obrońcą wybrano Oli-
wiera Kurnickiego. Dwa pozo-
stałe wyróżnienia tra�ły w ręce
obcokrajowców: napastnik – 
Maksym Symonenko (Dina-
mo), bramkarz – Linaros Feld-
berg (Ogre Juniors). 

Turniej Orlików „SMS Winter Cup” w Przemyślu 

Drugie miejsce w sobotę...
Bardzo dobry występ drużyny Akademii Piłkarskiej Wiki, 
która zajęła 2. miejsce, ustępując tylko Stali Rzeszów. 

Podopieczni Pawła Kalityńskie-
go wygrali pierwsze cztery  
mecze, podobnie zresztą jak 
Stal, więc kończący rywalizację 
bezpośredni pojedynek był de 
facto �nałem turnieju. Niestety,

minimalnie lepsi okazali się  
rywale, zwyciężając 2:1. Były 
dwa wyróżnienia indywidualne 
– królem strzelców został Olaf 
Cichecki, a najlepszym bramka-
rzem Gabriel Banasiewicz. 

AP WIKI SANOK – UKS SMS PRZEMYŚL 3:2 
Bramki: Cichecki 2, Winnicki. 
AP WIKI SANOK – DAF RZESZÓW 4:2 
Bramki: Cichecki 4. 
AP WIKI SANOK – JANTAR I NOWOJAWOROWSK 10:1
Bramki: Cichecki 7, Winnicki 2, Subik. 
AP WIKI SANOK – JANTAR II NOWOJAWOROWSK 3:2
Bramki: Winnicki 2, Małek. 
AP WIKI SANOK – STAL RZESZÓW 1:2 
Bramka: Winnicki. 

Turniej Orlików „ADR Kolejarz Cup” w Zagórzu 

...i wygrana w niedzielę! 
Dzień po zawodach w Przemyślu ekipa Akademii Piłkar-
skiej Wiki, grająca już w nieco innym składzie, poprawiła 
się o jedno miejsce, odnosząc zwycięstwo i to bez straty 
bramki. Startowali też piłkarze Ekoballu (dalsza pozycja). 

AP WIKI SANOK – EKOBALL SANOK 2:0 
Bramki: Cichecki, Gołąbiewski. 
AP WIKI SANOK – REMIX NIEBIESZCZANY 4:0 
Bramki: Cichecki 4. 
AP WIKI SANOK – KOLEJARZ I ZAGÓRZ 4:0 
Bramki: Cichecki 2, Gołąbiewski 2. 
AP WIKI SANOK – WILCZKI LESKO 2:0 
Bramki: Gołąbiewski, Cichecki. 
AP WIKI SANOK – KOLEJARZ II ZAGÓRZ 0:0 
AP WIKI SANOK – MOSiR DUKLA 3:0 
Bramki: Cichecki 2, Gołąbiewski. 
AP WIKI SANOK – ORZEŁKI BRZOZÓW 2:0 
Bramki: Banasiewicz, Cichecki. 

Tym razem akademików pro-
wadził Marek Węgrzyn, jeden  
z najlepszych obrońców Stali  
w ostatnim ćwierćwieczu. Nic 
więc dziwnego, że pod jego wo-
dzą drużyna zaprezentowała że-
lazną defensywę, kończąc zma-
gania bez straconego gola. Jego 
podopiecznym niewiele zabra-
kło do turniejowego zwycięstwa 
z kompletem wygranych me-
czów, jednak pojedynek z Kole-
jarzem II Zagórz zakończył się 
bezbramkowym remisem. Kró-
lem strzelców znów został Olaf 
Cichecki, zdobywając 11 goli. 

Zwycięska drużyna Akade-
mii Piłkarskiej Wiki wystąpiła  
w składzie: Gabriel Banasiewicz 
– Roch Łuszczyszyn, Rafał  
Sokół, Igor Górnik, Emilia  
Rzemińska, Olaf Cichecki,  
Filip  Gołąbiewski,  Jakub  Folta. 

– To były bardzo dobre  
zawody w naszym wykonaniu. 
Przez cały turniej nie straciliśmy 
żadnego gola, co świadczy o wy-
sokim zaangażowaniu drużyny 
w bronieniu własnej bramki. 
Cieszy też stwarzanie sytuacji 
strzeleckich – podkreślił trener 
Węgrzyn. 

Fragment potyczki z SMS-em Toruń, którą Niedźwiadki (na pierwszym planie) przegrały po karnych 

Turniej pod Tatrami ekipa Niedźwiadków zakończyła na 5. miejscu 

Zawody w Zagórzu drużyna AP Wiki wygrała bez straty bramki 
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SIATKÓWKA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Liga Sanocka 

Przełamanie Sanoczanki 
i wygrana juniorów TSV 
Powtórki sprzed tygodnia nie było, tym razem weekend 
już ze zwycięstwami naszych drużyn, choć porażek nadal 
więcej. Wreszcie przełamały się juniorki Sanoczanki,  
wygrywając pierwszy mecz w sezonie – po zaciętym  
tie-breaku z UKS-em Dębowiec. Punkty zaksięgowali też 
juniorzy młodsi TSV, których wyższość musiał uznać 
MOS-AZS Rzeszów. 

Juniorki 
SANOCZAN� SANOK – UKS DĘBOWIEC 

3:2 (23, -21, -14, 24, 13) 
�RPATY MOSiR KROSNO – SANOCZAN� SANOK

3:1 (19, -25, 17, 23) 

Juniorzy młodsi 
TSV SANOK – MOS-AOZ RZESZÓW 3:0 (22, 22, 15) 

Młodzicy 
AKS VLO II RZESZÓW – TSV SANOK 2:0 (19, 11) 

AKS VLO I RZESZÓW – TSV SANOK 2:0 (7, 10) 

LeSan nowym liderem 
Znów tylko dwa mecze – jeden bardzo zacięty, drugi nieco 
mniej. Drużyna Belfer UP jak przed tygodniem wygrała 2:1, 
tym razem pokonując GOSiR Later Rymanów, a LeSan nie 
dał szans Leśnikom Lesko. 

Po słabym początku sezonu 
Belfry wyraźnie łapią formę. 
W pojedynku z GOSiR-em 
Later iskrzyło na parkiecie, 
po dwóch setach był remis, 
jednak w decydującej partii 
drużyna uczelni odpowied-
nio podkręciła tempo, zwy-
ciężając 25:17. 

Zupełnie inny przebieg 
miało spotkanie LeSanu  
z Leśnikami, w którym gra 
właściwie toczyła się do „jed-

nej bramki”. W dwóch setach 
ekipa z Leska nie osiągnęła 
nawet granicy 10 punktów,  
co chyba najlepiej świadczy  
o przebiegu tej potyczki. 

Po zwycięstwie nad Le-
śnikami zespół LeSanu z do-
robkiem 9 pkt objął prowa-
dzenie w tabeli, spychając na 
2. miejsce prowadzące dotąd 
Vivio Brzozów (6). Mimo  
porażki z Belframi pozycję  
3. utrzymał GOSiR Later (5). 

LESAN – LEŚNICY LESKO 3:0 (9, 16, 8) 
BELFRY UP – GOSiR LATER RYMANÓW 2:1 (22, -20, 17) 

UNIHOKEJ 

BILARD 

Pod dyktando faworytów 
W rozgrywkach SCB Ligi Amatorskiej znów kolejka dość 
jednostronnych spotkań, bo większość kończyła się pew-
nymi zwycięstwami. Choć były i zacięte, jak choćby zaległy 
pojedynek Pawła Kocana z Januszem Wojnarowskim. 

Potyczka miała kilka zwrotów 
okazji, jednak Kocan postawił 
na swoim, wygrywając 7:6. 
Warto jednak podkreślić, że 
Wojnarowski przystąpił do 
walki bezpośrednio po pew-
nym pokonaniu Pawła Mar-
towicza. Wysoko wygrywali 
też Marcin Dzik, Grzegorz  

Jarocki, Tomasz Skóra,  
Michał Florian i Wojciech 
Stawarczyk; ten ostatni  
bez straty frejma. Dla odmia-
ny dużo cięższe były przepra-
wy Grzegorza Pastuszaka  
i Krzysztofa Kadubca, jednak 
obaj również sięgnęli po  
komplety punktów. 

Mariusz Stec – Marcin Dzik 1:7
Grzegorz Jarocki – Paweł Kocan 7:1
Grzegorz Pastuszak – Zbigniew Reś  7:4
Jakub Biłas – Tomasz Skóra 2:7 
Krzysztof Kadubiec – Marcin Lubieniecki 7:5 
Marcin Piotrowski – Michał Florian 7:1 
Wojciech Stawarczyk – Tomasz Płóciennik 7:0 
Paweł Martowicz – Janusz Wojnarowski 2:7 
Janusz Wojnarowski – Paweł Kocan 6:7 

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 

Zakończenie sezonu na „Wierchach” 
Sztangiści Gryfu zakończyli sezon Turniejem z Okazji 60-lecia Powstania 
Sekcji Ciężarowej w Sanoku, na który zaproszono też reprezentantów  
Lechii Sędziszów Małopolski i Taboru Rymanów. Niespodzianki nie było 
– zdecydowane zwycięstwo odniósł Patryk Sawulski. 

Mimo okresu ciężkich 
treningów najlepszy za-
wodnik Gryfu potwier-
dził formę, w klasy�kacji
punktowej nie dając ry-
walom najmniejszych 
szans. W rwaniu Sawul-
ski uzyskał kolejno 120, 
125 i 130 kg, a w podrzu-
cie 170 i 185 kg. Atako-
wał jeszcze 195 kg, jed-

nak już bez powodzenia. 
Miejsce 2. zajęła Łucja 
Zajdel z Lechii, a 3. był 
Filip Galant z Gryfu  
(77 i 102 kg). Na pozycji 
6. sklasy�kowano kolej-
nego zawodnika naszego 
klubu, Kacpra Piecha. 

Przy okazji turnieju 
na siłowni „Wierchów” 
rozegrano także zawody 

na technikę dla naj-
młodszych, w których 
zaprezentowała się piąt-
ka podopiecznych tre-
nera Piotra Wojnarow-
skiego. Obok wspo-
mnianego Piecha byli 
to: Gabriel Siedlecki, 
Krystian Rycyk i Franci-
szek Szarek oraz Alek-
sandra Czech. 

Trzy zwycięstwa drużyn Wilków 
W rozgrywkach Ligi Sanockiej mieliśmy po trzy mecze zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
Ozdobą rywalizacji panów był pojedynek prowadzącego w tabeli Besco z Jokerem  
Kosmetyki, rozstrzygnięty przez lidera dopiero po rzutach karnych. Zwycięstwa odniosły 
też drużyny Wilków i AZS UP. Wśród pań wszystkie trzy zespoły rozegrały po dwa spotka-
nia, a komplet punktów zdobyła żeńska „Wataha”. 

Mecz Besco z Jokerem długo 
układał sie po myśli pierwszej 
z tych ekip, która jednak  
w końcówce wypuściła pro-
wadzenie i trzeba było strze-
lać karne. Tego decydującego 
dla „Beszczan” wykorzystał 
Michał Janik, kończąc zawo-
dy ze swoistym hat-trickiem 
na koncie, bo wcześniej 
ustrzelił dublet z gry, podob-
nie jak Piotr Karnas. 

Dość zacięte okazało się 
też spotkanie Foresta z Wil-
kami. Do przerwy bramek nie 
było, drugą rozpoczął gol dla 
Foresta, jednak unihokeiści 
„Watahy” odpowiedzieli trze-
ma tra�eniami, księgując 
kolejne punkty. Dla odmiany 
zupełnie jednostronny był 
pojedynek AZS UP z Trafem 
Oknoplast, który „Studenci” 
wygrali różnicą aż 5 goli. 

Rywalizacja pań zmieniła 
formułę w trakcie sezonu i od 
poniedziałku rozgrywane 
mają już być po 3 mecze.  
Innymi słowy – mini turnieje 
„każdy z każdym”. Pierwszy  
z nich najlepiej ułożył się dla 
żeńskiej drużyny Wilków, 
która pokonała zarówno AZS 
UP, jak i IILO. Dwa dublety 
ustrzeliła Oksana Osękow-
ska. Natomiast mecz pokona-
nych zespołów zakończył się 
dość pewnym zwycięstwem 
„Studentek”. 

Mężczyźni 
BESCO – JOKER KOSMETYKI 5:4 k. (2:1) 
Bramki: Janik 3 (w tym decydujący karny), Karnas 2 
– Filipek, Bukowski, Piotrowski, Sienkiewicz. 
FOREST – WILKI 1:3 (0:0) 
Bramki: Zygmunt – Skrabalak, Sawicki, Januszczak. 
T�F OKNOPLAST – AZS UP 1:6 (1:3) 
Bramki: Podstawski – Ziemba 2, Kowalski, Ginda, 
Kobylarski, Wolanin. 

Kobiety 
AZS UP – WILKI 0:4 
Bramki: Osękowska 2, Czubek, Sitarz. 
WILKI – IILO 3:2 
Bramki: Osękowska 2, Czubek – Grzyb, 
Zagórska. 
IILO – AZS UP 2:5 
Bramki: Grzyb, Gołda – Rakoczy 2, 
Dzierlat 2, Bielecka.

W ostatni poniedziałek rozegrane zostały aż trzy mecze kobiet 

Patryk Sawulski w „tańcu” ze sztangą 

Janusz Wojnarowski rozegrał dwa mecze, pierwszy kończąc zwycięsko 

Sanoczanka wygrała pierwszy mecz w sezonie 

Drużyna LeSanu (w głębi) objęła prowadzenie w tabeli SLS 
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TENIS STOŁOWY

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Walka była zacięta, trzech za-
wodników miało po porażce, 
więc decydował bilans setów. 
Wygrał Dobosz (19:2), przed 
Januszem Stępkowskim (18:4)  
i Markiem  Serwińskim (19:6). 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 

IV Liga 

Sanocka Liga Sokoła 

Zacięta walka 
W kolejnym turnieju zwycięstwo odniósł Piotr Dobosz. 

Nie startowali najlepsi  
zawodnicy rozgrywek, więc  
klasy�kacja łączna bez zmian: 
1. Bolesław Bartkowski (147),  
2. Bogdan Szałankiewicz (140), 
3. Paweł Motyka (132). 

V Liga 

Zwycięstwo do zera 
SKT ILO WIKI III SANOK – 

KTS II WOLA KOMBORS� 10:0
SKT III: Dydek 2,5, Wdowin 2,5, J. Piróg 2, Wanielista 2,  
Nowak 0,5, Jaszczor 0,5, 

Pewne zwycięstwo nad zespołem zamykającym tabelę, 
który w Sanoku ugrał zaledwie 7 setów. 

Spotkanie od początku toczyło 
się pod dyktando gospodarzy, 
którzy szybko wygrywali kolej-
ne pojedynki. Drużyna gości 

dwa razy miała szansę na zdoby-
cie honorowego punktu, ale Mi-
łosz Wanielista i Jakub Piróg wy-
grywali zacięte pięciosetówki. 

TG SOKÓŁ SANOK – KS NAGÓRZANY 0:10 
Sokół: Bartkowski, Dobosz, Serwiński, Fal. 

Sokół bez szans w starciu z wiceliderem. 

Cztery ugrane sety...  

SKT ILO WIKI II SANOK – UKS ISK� ISKRZYNIA 7:10
SKT II: Łącki 3, Wojciechowski 3, P. Piróg 1, Wronowski. 

Przykra porażka z zespołem zajmującym niższe miejsce  
w  tabeli.  Choć  początkowo  nic  na  nią  nie  wskazywało. 

Pierwszą serię pojedynków 
singlowych nasza drużyna 
wygrała 3:1, ale potem domi-
nowali rywale. Iskra odrobiła 
straty już po deblach, w dal-

szej części pojedynku sku-
tecznie budując przewagę.  
W ekipie SKT punktowali 
głównie Mateusz Łącki  
i  Robert  Wojciechowski. 

Miłe złego początki 

Wygrana rzutem na taśmę 
KTS GOSIR II KROŚCIENKO WYŻNE – 

SKT ILO WIKI I SANOK 8:10 
SKT I: Witka 4,5, Pytlowany 3,5, Gratkowski 1, Morawski 1. 

Punkty zdobyte klasycznym rzutem na taśmę – przed �na- 
łową serią rywale prowadzili 8:6. Mimo zwycięstwa drużyna 
SKT straciła pozycję lidera grupy krośnieńskiej, bo Strażak 
Bratkówka wyprzedził ją o… jednego seta. 

Bohaterem naszego zespołu 
okazał się Dawid Witka, zdo-
bywca kompletu 4,5 punktu. 
Od drugiej serii gier pojedyn-
czych kroku dotrzymywał  
mu Piotr Pytlowany, zaś  
w ostatniej przebudzili się 
również Marcin Morawski  
i Artur Gratkowski. W samą 
porę, bo Strażak prowadził 
już 8:6, będąc o punkt od wy-
walczenia remisu. Końcówka 
meczu okazała się jednak po-
pisowa w wykonaniu ping-
pongistów SKT. 

Tenisiści z Nagórzan przyjechali 
do Sanoka jak po swoje, tracąc 
zaledwie 4 sety. Szansę na hono-

rowy punkt dla Sokoła miał  
Marek Serwiński, jednak prze-
grał pięciosetowy pojedynek. 

SHORT-TRACK 

Julita Krawiec za szybka dla rywalek 
Panczeniści Górnika zainaugurowali kolejny sezon Ogólnopolskich Zawodów Dzieci  
„I Ty Zostaniesz Mistrzem”. Pierwsze wyścigi rozegrane zostały na 250-metrowym torze 
w Lubinie, gdzie najlepiej spisała się Julita Krawiec, odnosząc bezapelacyjne zwycięstwo 
w kategorii D1. Na podium stawali również Olaf Podczerwiński i Oliwia Dydek, jak  
również sztafeta dziewcząt. 

Krawcówna nie dała rówieśnicz-
kom żadnych szans, wszystkie 
biegi wygrywając z bardzo  
dużymi przewagami. Na 500 m 
jej czasy – 46,04, 45,69 i 46,06 
– sprawiły, że „zapas” zawsze 
wynosił przynajmniej sekundę. 
Natomiast na dystansie 1000 m 
podopieczna Grzegorza Kudły 
�niszowała z wynikiem 1.34,11,
ponad 4 sekundy przed kolejną 
zawodniczką. Rywalki mogły  
co najwyżej oglądać plecy naszej 
łyżwiarki. 

Podczerwiński i Dydkówna 
zajęli 2. miejsca w wielobojach 
swoich grup, odpowiednio E1/
F2 i E2. Nieco lepiej prezento-
wał się bilans Olafa, do końca 
walczącego o zwycięstwo. Sumę 
lokat na 250 m – dwa razy  
2., 1. i 3. (rezultaty: 28,30, 27,85, 
27,95 i 31,72) miał nawet lepszą 
od zwycięzcy, ale przegrał przez 
wyraźnie słabszy czas w ostat-
nim wyścigu. Natomiast Oliwia 
była dwa razy 3. na 500 m (52,47 
i 53,63) oraz 5. i 4. na 250 m. 

Medalową pozycję przy-
niósł Górnikowi też sztafetowy 
wyścig na 4 okrążenia w kat.  
12-13 lat. Krawiec, Maja Pytlo-
wany, Emilia Zając i Aleksandra 
Lip zajęły 2. miejsce z czasem 
3.15,02. 

W klasy�kacji klubowej
dziewczęta z Górnika wywal-
czyły 3. lokatę, a chłopcy uplaso-
wali się na 6. pozycji. 

– Przed zawodami w dale-
kim Lubinie, do tego na 250-
-metrowym torze, nasze wyniki 
były wielką niewiadomą. Tym 
bardziej, że do walki przystępo-
waliśmy praktycznie bez odpo-
wiednich treningów. Starty po-
kazały jednak, że jesteśmy do-
brze przygotowani do sezonu. 
Mamy nadzieję, że w drugich 

D2: 1. Julita Krawiec (trzy razy 1. na 500 m oraz 1. na 1000 m), 
11. Maja Pytlowany (m.in. 6. i 10. na 500 m oraz 10. na 1000 m), 
miejsca w drugich dziesiątkach – Emilia Zając i Aleksandra Lip. 
D1: 10. Tomasz Synowiec (9. i trzy razy 10. na 500 m); miejsca 
w drugich dziesiątkach – Justyna Czwerenko. 
E2: 2. Oliwia Dydek (dwa razy 3. na 500 m oraz 5. i 4. na 250 m). 
E1/F2: 2. Olaf Podczerwiński (dwa razy 2., 1. i 3. na 250 m). 

zawodach – już w najbliższy 
weekend w Warszawie – będzie 
dużo lepiej. Zwłaszcza że mamy 
już zamrożony tor i wreszcie  
nasze przygotowania do zawo-
dów będą niemal optymalne – 
powiedział trener Kudła. 

Podwójne podium juniorek F 
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe są już po czwartej run-
dzie rywalizacji. Z Białegostoku ekipa UKS-u MOSiR przy- 
wiozła blisko dziesięć medali, a na podium stawały juniorki F  
Lena Tokarska i Wiktoria Abako oraz sztafeta juniorek C i D. 

Trzeba jednak uczciwie zazna-
czyć, że w kat. juniorek F ścigały 
się tylko trzy łyżwiarki, więc me-
dale były pewne już na starcie. 
Wielobojowe zwycięstwo od-
niosła Lena Tokarska, wygrywa-
jąc wszystkie wyścigi – na 500 m 
(czas 59,840), 222 m (27,129)  
i 333 m (40,356). Natomiast 
komplet 2. miejsc miała Wikto-
ria Abako. Jej wyniki: 1.02,704, 
29,743 i 44,070. 

Wśród juniorek C dwie  
zawodniczki Romana Pawłow-
skiego zamknęły czołową dzie-
siątkę klasy�kacji łącznej. Miej-
sce 9. zajęła Julia Kogut (10. na 
1500 m, 7. na 500 m i 8. na  
1000 m), a 10. Maja Dąbrowska 
(odpowiednio 9., 9. i 7.). Na dal-
szych pozycjach klasy�kowano
Patrycję Szałajko. 

Pozostałe short-trackistki  
MOSiR-u także kończyły walkę 
daleko od czołówek. Odnotuj-
my jeszcze wyniki Aleksandry 
Jagniszczak w juniorkach E – 
m.in. 9. na 500 m i 10. na 333 m. 

Słabszy start na trzecim dystan-
sie sprawił jednak, że nie zmie-
ściła się w wielobojowej dzie-
siątce, podobnie jak Aleksandra 
Szałajko, a także Martyna Tar-
gowska w kat. juniorek D. 

W wyścigu drużynowym 
juniorek C i D na 2000 m nasze 
zawodniczki zajęły 3. miejsce  
z czasem 3.35,880. 

WROTKARSTWO 

Mikołajkowe ściganie w UP
Po ostatnim starcie o�cjalnego sezonu, czyli Halowych 
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, rolkarze Sprintu 
zamknęli rok wewnętrzną rywalizacją podczas Zawodów 
Mikołajkowych w hali Uczelni Państwowej. 

Około 60 wrotkarzy z wszyst-
kich grup wiekowych naszego 
klubu pokonywało tor przesz-
kód, ósemkę, jedną rundę, czy 
też slalom na czas. Grupa 
ścigająca pokazała młodszym 

zawodnikom, z jaką prędkością 
jeżdżą na zawodach. 

– Tym razem nie było wy-
granych i przegranych, wszyscy 
okazali się  zwycięzcami – 
podkreślił trener Piotr Bluj. 

Julita Krawiec (w środku) nie dała najmniejszych szans rywalkom z kategorii D2 
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Lena Tokarska 

Dawid Witka zdobył 4,5 pkt 
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