
TYGODNIKSANOCKI.PL PISMO SAMORZĄDOWE /TYGODNIK.SANOCKI

7Fotografia ma ten szczególny dar przenoszenia nas w czasie. Porządkowanie rodzinnych archiwów

17 GRUDNIA 2021 R.  |  NR 50 (1557)  |   CENA: 2,70 zł,  w tym 5% VAT   |   nr indeksu 338907   |   ISSN 1232-6534  |  PKWiU 58.14.11.0   |  Nakład 1200 egz.

8-9

33

Radni nie przyjęli 
deklaracji o porozumieniu 
samorządów

Sanok w granicach

7
20-lecie Powiatowego 
Centrum Wolontariatu

Wolontariusze docenieni

15
Piotr Michalski
i dwa rekordy Polski

Sport: Łyżwiarstwo szybkie

Jarmark w zimowej odsłonie



POZOSTANĄ W PAMIĘCI

 

17 grudnia 2021 r.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i poprawiania tekstów, własnych tytułów i śródtytułów. W sprawie reklam i ogłoszeń 
zapraszamy do biura ogłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo 
do odmowy przyjęcia ogłoszenia. Objętość listów nie powinna przekraczać trzech czwartych strony maszynopisu. Teksty opracowane na komputerze przyjmujemy jedynie 
na nośnikach cyfrowych lub pocztą elektroniczną. Numery archiwalne do nabycia w redakcji. Prenumerata – tel. 13 463 16 34 lub oddziały „Ruch” SA. 

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku | Adres redakcji: 38-500 Sanok, ul. Rynek 10, tel. 13-463-16-34, kom. 697 979 971
Redaktor naczelna: Emilia Wituszyńska | Redaguje zespół: Bartosz Błażewicz – b.blazewicz@tygodniksanocki.pl, 
Dominika Czerwińska – czerwinska-d@wp.pl, Edyta Wilk  – edytawilk@tygodniksanocki.pl
Współpracują:  Tadeusz Krotos, Lidia Tul-Chmielewska, Szymon Jakubowski
Redakcja techniczna: Andrzej Borowski | Korekta: Teresa Nater

Biuro Reklam i Ogłoszeń: 
tel. 13-463-16-34

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

„Tygodnik Sanocki” 
Pismo samorządowe

 redakcja@tygodniksanocki.pl

tygodniksanocki.pl

/tygodniksanocki

2 | Z MIASTA  |  

Janusz Szuber urodził się 10 grudnia 1947 roku. W rocznicę 
urodzin poety w auli Państwowej Szkoły Muzycznej dwoje 
młodych recytatorów czytało fragmenty „Mojości” – poetyc-
kiej opowieści o miejscu, które nadaje życiu sens.

Pani Halinie Folcik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MATKI

składają
Starosta i pracownicy

Starostwa Powiatowego w Sanoku

Mojość Poety. W 74. rocznicę 
urodzin Janusza Szubera

„Coś się kończy, nowe się za-
czyna:/ moje „było” wraca 
znowu w „jest”./ Z nimi, ze 
mną, który o nich opowia-
dam” – napisał Janusz Szuber 
w wierszu „Narracje”, za-
mieszczonym na początku 
„Mojości”.

Czym jest „mojość”? Prze-
strzenią, w której żyjemy 
i którą wybrali do życia nasi 
przodkowie. Janusz Szuber 
wypełnia tę przestrzeń wspo-
mnieniami i zasłyszanymi 
opowieściami, zaludnia ją, 
przywołuje postaci z dawno 

minionych lat. „Mojość” to 
historia miejsca, dzieje rodzi-
ny, zdarzenia dramatyczne 
i wesołe anegdoty. To także 
język – narzędzie, bez którego 
nie można by było „mojości” 
wysłowić i zde�niować.

Janusz Szuber wrósł w Sa-
nok – swoją biogra�ą i swoją 
poezją. De�niując „mojość”, 
pisał o mieście, które z roku 
na rok było „coraz bardziej 
jego”.

W 74. rocznicę urodzin 
Janusza Szubera młodzi re-
cytatorzy ze „Sceny Słowa” 
Jasielskiego Domu Kultury 
czytali fragmenty prozy po-
etyckiej, wydanej po raz 
pierwszy w 2005 roku, zaty-
tułowanej „Mojość”. Oprawę 
muzyczną przygotowali Mar-
ta Bartkowska i Maciej Har-
na.

red.

Burmistrz Miasta Sanoka oraz Młodzieżowa Rada Miasta 
informują, że w poniedziałek 20 grudnia w godzinach od 
13.00 do 15.00 będą rozdawane paczki świąteczne dla osób 
potrzebujących. Paczki można odbierać przy wejściu do 
„starej” części urzędu miasta. W tym dniu na Rynku będzie 
także wydawany ciepły posiłek.

Paczki dla potrzebujących
Urząd Miasta Sanoka

Miu Miu to kotka o wyjątkowym imieniu. Koteczka ma ok. 
5 miesięcy. Korzysta z kuwety, jest odrobaczona i zaszczepiona. 
Do szczęścia potrzebuje tylko kochającego opiekuna. 
Kontakt w sprawie adopcji: 695 273 839

Rudawka, Wisłoczek, Sienia-
wa, Rymanów…opowiadałeś 
o swoich wyprawach z kolega-
mi, wracałeś pamięcią do wspo-
mnień, szukając swoich tere-
nów…Następny nasz wyjazd 
miał być do Przysuchy – gdzie 
się urodziłeś…jakbyś przeczu-
wał…

Zawsze byłeś związany ze 
sportem. Jako bramkarz mia-
łeś ogromny talent, który za-
uważyli też inni. Nie wiado-
mo, jakby potoczyły się nasze 
losy, gdyby Twój tato pozwo-
lił Ci odejść ze Startu Ryma-
nów do drugoligowej wtedy 
’’Resovii’’. Potem, jako trener, 
byłeś bardzo wymagający, ale 
sprawiedliwy i z ogromnym 
poczuciem humoru. Zawsze 
pomagałeś swoim zawodni-
kom. Gdy nie było pieniędzy, 
sam lub z innymi chodziłeś 
po �rmach i zbierałeś na 
sprzęt, wyjazd, obóz. Wszy-
scy Twoi zawodnicy, koledzy 
niezwykle ciepło Cię wspo-
minają, a rywale darzą wiel-
kim szacunkiem…

To jedno z naszych 
ostatnich zdjęć Tato…

WSPOMNIENIE

Byłeś także moim pierw-
szym trenerem. Zawsze mnie 
wspierałeś, doradzałeś i broni-
łeś…– Zbyt nisko ugiąłeś nogi, 
mało zdecydowanie w tej sytu-
acji, więcej na nich krzycz, mu-
simy nad tym popracować…
I szliśmy od poniedziałku na 15 
godz. na nasz trening, żeby zdą-
żyć przed Twoim lub swoim 
treningiem zespołowym. Byłeś 
także ze mną i bardzo mi poma-
gałeś, gdy zaczynaliśmy przy-
godę z piłką dziecięcą, a trzeba 
pamiętać, że 3-4 latki trenowały 
wtedy tylko w bardzo dużych 
miastach. Bez Twojej fachowej 
pomocy, rad i ogromnej cier-
pliwości do maluchów nie był-
bym tym, kim teraz jestem…

Zostajesz w mojej pamię-
ci, jako świetny bramkarz, 
znakomity trener, wspaniały 
człowiek i kochany Tato….

W imieniu swoim i rodzi-
ny bardzo wszystkim dziękuję 
za słowa pełne otuchy i otrzy-
mane wsparcie.

Syn Bernard

Odszedł Zbigniew Sołtysik (1942 – 2021)

Prosiłeś, aby zabrać Cię w Twoje ulubione tereny z młodości.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Sanoku

Miu Miu szuka domu
Zaadoptuj zwierzaka
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o porozumieniu samorządów
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Tylko część Trepczy
Projekt deklaracji przedstawił 
zastępca burmistrza Artur 
Kondrat:

– Rada Miasta Sanoka do-
strzega pilną i niezwykle do-
niosłą dla miasta Sanoka i ca-
łego subregionu Bieszczad 
potrzebę ścisłej współpracy 
pomiędzy władzami gminy 
Sanok i gminy miasta Sanoka 
w zakresie ustalenia zmiany 
granic administracyjnych 
miasta Sanoka. Dialog mię-
dzy naszymi gminami powi-
nien odbywać się z poszano-
waniem zasad partnerstwa, 
przy rozstrzyganiu spraw �-
nansowych, majątkowych, 
gospodarczych i wszystkich 
innych, które wynikną ze 
zmiany granic. W świetle po-
wyższej deklaracji za zasadną 
należy uznać mody�kację
projektu zmiany granic Sano-
ka określoną w wystąpieniu 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji  polegającą na: 
pozostawieniu w granicach 
gminy Sanok obrębu ewiden-
cyjnego sołectwa Bykowce  
o powierzchni 553 ha oraz 
obszaru ewidencyjnego so-
łectwa Zabłotce o powierzch-
ni 211 ha oraz włączeniu  
w granice miasta Sanoka czę-
ści obszaru ewidencyjnego 
Trepcza o powierzchni 93 ha. 

Ponadto Rada Miasta  
Sanoka oświadcza, że w toku 
trwania kadencji 2018–2023 
zawiesi działania w sprawie 

Podczas LI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni dyskuto-
wali na temat deklaracji w sprawie zmiany granic Sanoka, wy-
pracowanej przez przedstawicieli samorządów Miasta i Gmi-
ny Sanok. W deklaracji znalazł się zapis dotyczący włączenia 
w granice Sanoka tylko części Trepczy o powierzchni 93 ha. 
Radni jednak nie poparli wypracowanego kompromisu.

zmian granic miasta Sanoka 
dotyczących obszaru gminy 
Sanok. 

Radni mówią: „Nie”
Po wystąpieniu wiceburmi-
strza Kondrata rozpoczęła się 
dyskusja. Rozpoczął Jakub 
Osika:

– Improwizacja jest do-
bra, kiedy jest dobrze przygo-
towana. Poszerzenie Sanoka 
trwa już blisko dwa lata.  
Zaczynaliśmy od 10 sołectw, 
zmniejszając ich liczbę.  
W moim przekonaniu próbu-
je się rękami radnych tę po-
rażkę jakoś udokumentować 
– powiedział radny.

Grzegorz Kozak stwier-
dził, że radni powinni pod-
trzymać swoje wcześniejsze 
stanowisko i głosować za 
przyłączeniem trzech so-
łectw.

Artur Kondrat tłumaczył, 
że minister spraw wewnętrz-
nych i administracji zobowią-
zał obie gminy do wypraco-
wania porozumienia w spra-
wie zmian granic administra-
cyjnych. Takie porozumienie 
zostało wypracowane po wie-
lu rozmowach i jego wyrazem 
jest przedłożona Radzie Mia-
sta deklaracja. Radna Wanda 
Kot krytycznie odniosła się 
do tekstu deklaracji: 

– Nie widzę ani uległości, 
ani woli kompromisu ze stro-
ny władz gminy wiejskiej. Czy 
gmina wiejska nie przekracza 

swoich kompetencji i upraw-
nień, wymuszając na gminie 
miasta Sanoka taki zapis?  
Nie możemy ulegać presji – 
powiedziała przewodnicząca 
klubu radnych PiS.

Zo�a Kordela-Borczyk
była podobnego zdania: 

– Wójt Anna Hałas układa 
granice miasta według wła-
snych koncepcji, które nie  
są czymkolwiek poparte.  
W moim przekonaniu w gmi-
nie wiejskiej niewiele się dzie-
je w ostatnich latach. 

Agnieszka Kornecka-Mi-
tadis dopytywała, czy treść 
deklaracji jest wypracowa-
nym kompromisem obydwu 
stron. Artur Kondrat wyja-
śnił, że podobny dokument 
ma przyjąć gmina sanok pod-
czas swojej sesji nadzwyczaj-
nej. 

– To próba ratowania twa-
rzy burmistrza. Burmistrz nie 
potra� prowadzić dialogu, nie
ma wyczucia politycznego. 
Mnie to przypomina pływa-
ka, którego wrzucono na głę-
boką wodę i pływa stylem 
rozpaczliwym – perorował 
radny Roman Babiak.

 
Rozważyć współpracę
Do dyskusji włączył się  
Andrzej Romaniak, przewod-
niczący Rady, który wskazał, 
że uchwały, które zostały 
wcześniej podjęte nie zostają 
uchylone, podejmowana jest 
tylko deklaracja, która mówi 
o potrzebie ścisłej współpra-
cy między samorządami.

– Nie uwłacza to w żaden 
sposób naszemu honorowi, 
naszym zasadom. Jest szansa, 
że przynajmniej na razie przy-
łączymy do naszego miasta 

ten teren, gdzie znajdują się 
strategiczne dla nas obiekty: 
oczyszczalnia ścieków i ujęcie 
wody. Musimy zrobić pierw-
szy krok w kierunku powięk-
szenia Sanoka apelował prze-
wodniczący.

Tomasz Matuszewski, 
burmistrz Sanoka, przypo-
mniał, że wcześniej podjęta 
uchwała w sprawie poszerze-
nia granic jest dokumentem 
nadrzędnym. Natomiast de-
klaracja została wypracowana 
po wielu spotkaniach i jest 
formą ugody i ustępstwa. 

Kompromis  
„wart jest mszy”?
Beata Wróbel zapytała, o ile 
zwiększy się liczba mieszkań-
ców Sanoka po włączeniu  
w jego granice części sołectwa 
Trepczy. Wiceburmistrz Kon-
drat odpowiedział, że na  
tym obszarze znajdują się 
dwie nieruchomości, a teren  
w większości przeznaczony 
jest pod instalacje Sanockie-
go Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej. 

– Po przeczytaniu tego 
porozumienia wysuwa się 
smutny wniosek. Tu nie cho-
dzi o dobro mieszkańców 
wiosek, które miały być przy-
łączone do Sanoka, nie cho-
dzi o dobro mieszańców Sa-
noka, chodzi tylko o to, aby 
burmistrzowi nie udało się 
poszerzyć miasta – dodała 
Katarzyna Sieradzka.

Grzegorz Kozak zgodził 
się z wypowiedzią radnej. 

– To jest celowa gra, aby 
się nie udało. Dla niektórych 
byłoby to sukcesem – stwier-
dził wiceprzewodniczący 
Rady.

Sanok w granicach

Nie będzie kompromisu…
Po dyskusji nastąpiło głoso-
wanie, w którym wzięło udział 
18 radnych. Dziewięciu było 
„za” przyjęciem deklaracji  
i tyle samo radnych było 
„przeciw”. Deklaracja nie zo-
stała przyjęta.

… Sanok się nie powiększy
Następnego dnia po nadzwy-
czajnej sesji – 14 grudnia – 
wojewoda Ewa Leniart ogło-
siła w mediach społeczno-
ściowych:

„Na przestrzeni ostatnich 
kilku miesięcy wielokrotnie 
spotykałam się z przedstawi-
cielami miasta Sanoka oraz 
gminy Sanok. Celem tych 
spotkań było wypracowanie 
porozumienia, które uwzględ-
niałoby interesy obu samo-
rządów oraz doprowadziło  
do zgodnej zmiany granic  
pomiędzy nimi. 

Zmiana granic dałaby 
miastu możliwość pozyskania 
nowych obszarów inwesty-
cyjnych, które stałyby się im-
pulsem rozwojowym dla tej 
części województwa. Chodzi 
o realizację projektu powsta-
nia Podkarpackiej Doliny 
Wodorowej, która w założe-
niu wykorzysta potencjał  
regionu (w tym subregionu 
sanockiego) w zakresie nowo-
czesnych technologii.

Jednak kluczem do zmia-
ny granic jest porozumienie 
pomiędzy samorządami, któ-
rego oczekuje polski rząd.  
Ze względu na jego brak, 
Rada Ministrów nie podejmie 
w tym roku decyzji, która 
uwzględni poszerzenie granic 
miasta Sanoka w jakimkol-
wiek zakresie”. 

A może jednak…
Czy Sanok w przyszłości się 
powiększy? Rada Ministrów 
nie zgodzi się na powiększe-
nie granic miasta  w bieżącym 
roku. Powodem jest brak  
porozumienia pomiędzy sa-
morządami – tak w swoim 
komunikacie podała wojewo-
da Ewa Leniart.

Co przemawia za powięk-
szeniem Sanoka? Wojewoda 
Ewa Leniart, opiniując wnio-
sek Rady Miasta o posze-
rzenie granic, najważniejsze  
argumenty sformułowała  
w swojej opinii. W większości 
wniosków o poszerzenie gra-
nic, jakie składają samorządy 
w Polsce, fakt przyłączenia do 
miasta terenu, na którym jest 
zlokalizowane ujęcie wody,  
to argument kluczowy.

Czy faktycznie jedynie 
„brak porozumienia” pomię-
dzy miastem a gminą Sanok 
zatrzymał miasto w dotych-
czasowych granicach? A może 
– jak sugerowało kilku rad-
nych podczas sesji nadzwy-
czajnej – było w tym wszyst-
kim bardzo wiele politycznej 
gry?

Faktem jest, że urucho-
mienie procedury, złożenie 
wniosku o poszerzenie granic 
rozbudziło zainteresowanie 
sprawami, o których nie mó-
wiono w Sanoku od pół wie-
ku. Coraz więcej sanoczan 
jest przekonanych do zasad-
ności takiego pomysłu – szko-
da tylko, że to zainteresowa-
nie przebudziło się dopiero 
teraz,  a nie wcześniej, kiedy 
trwały konsultacje społeczne.

Cóż…

dcz
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19 grudnia w godz.11.00–13.30 na Rynku Galicyjskim w Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku odbędzie się X Jarmark Bożonarodzeniowy.  Poniżej w punktach szcze-
gółowy opis atrakcji, jakie będą na nas czekać.

X Jarmark Bożonarodzeniowy 13 grudnia 2021 r. do Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku zawitali 
uczniowie z SP nr 8 w Sanoku. Wizyta szóstoklasistów miała 
przede wszystkim na celu wspólną edukację na gruncie umie-
jętności gastronomicznych. „Uczymy się od siebie nawzajem 
poprzez działanie” – to hasło, które przyświecało spotkaniu 
uczniów dwóch szkół: Zespołu Szkół nr 1 i SP nr 8 w Sanoku. 

Grudzień to czas, kiedy Mikołaj odwiedza małych i dużych. 
Mikołajowi pomagają często urocze Śnieżynki. I tak było 
tym razem. Dzięki pomocy  studentek kierunku Praca  
Socjalna, Mikołaj wylądował w Herbaciarni  Klubu Cacao  
i rozdał prezenty podopiecznym Pedagogicznego Centrum 
Rozwoju w Sanoku. Prezenty były wspólnym działaniem stu-
dentek i rodziców dzieci, którzy bardzo chętnie współpracu-
ją z terapeutami z Centrum.  

Wspólne pieczenie pierniczków
Uczniowie SP nr 8 i Gaja Suchocka w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku

Uczennica SP nr 8 – Gaja Su-
chocka, zwyciężczyni Master-
Chefa Junior, znowu wcieliła się 
w rolę szefa kuchni i uczyła swo-
ich rówieśników, jak zrobić 
pachnące, świąteczne piernicz-
ki. Wszyscy uczniowie z jej klasy 
upiekli pierniki według przepisu 
Gai i pięknie ozdobili. Zostaną 
one przeznaczone na kiermasz 
świąteczny w SP nr 8.

Uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 przygotowali dla swoich 
młodszych kolegów prezentację 
na temat zasad racjonalnego ży-
wienia i błędów żywieniowych, 
połączoną z kwizem z nagroda-
mi. Nauczyli ich, jak przygoto-
wać oraz efektownie podać na-
poje gorące (czekolada, kakao, 
herbata) oraz koktajle owoco-
wo-warzywne. Wszystko to było 
połączone z degustacją.

– Połączyliśmy siły i podzie-
liliśmy się wiedzą oraz umiejęt-
nościami między uczniami tech-
nikum żywienia i usług gastro-
nomicznych i młodą osóbką 
– Gają, która ma już swój sukces 
w zakresie gastronomii. Nasza 
szkoła dała do dyspozycji dwie 
pracownie: salę technologii ga-
stronomicznej i  salę obsługi 
konsumenta, dzięki temu 
uczniowie SP 8 mogli zdobywać 
swoje pierwsze kulinarne do-
świadczenia w profesjonalnych 
warunkach. Dzieci opuściły 
mury naszej szkoły nie tylko  
z uśmiechami na twarzy, ale tak-
że z własnoręcznie wykonanymi 
pierniczkami. Warto podkreślić, 
że taka integracja między ucznia-
mi w różnym wieku daje wielo-
wymiarowe korzyści, jakie uzy-
skują uczestnicy takiej inicjaty-
wy – skomentowała słodkie wy-
darzenie Renata Gromek. 

Opiekunami uczniów bio-
rących udział w wymianie do-
świadczeń byli nauczyciele:   
Wacław Bojarski (SP nr 8) oraz  
Krzysztof Indyk (ZS nr 1).

ew

Mikołajkowa 
Paczka Radości

Mikołaj w Herbaciarni Klubu Cacao

Nie obyło się również bez 
smacznego poczęstunku, któ-
ry zapewnili właściciele klu-
bu. 

Dzięki studentkom, dzie-
ci miały zorganizowany regu-
larny bal mikołajkowy. Na co 
dzień nie mają możliwości 
korzystać z „dorosłego” miej-
sca, więc tym bardziej dla ma-
luchów to była wielka frajda. 
Klub był na ten czas udekoro-
wany i świątecznie rozświe-
tlony. Światełka, które dla nie-
których są tylko bodźcem  
estetycznym, dla tych dzieci  

były elementem usprawniają-
cym  sensorykę. Dzieci tań-
czyły, śpiewały i próbowały 
zgadnąć, który pomocnik  
Mikołaja się pojawił, ale to 
akurat maluchom nie udało 
się i tożsamość Mikołaja nadal 
pozostaje słodką tajemnicą.  
Gościem specjalnym była  
dyrektor Zarządu Rejonowe-
go PCK w Sanoku  Ewa Ra-
dwańska. Dzieciom tak się po-
dobało, że nie miały ochoty 
wracać do domów. Nieśmiało 
pytały, kiedy następny bal. 

ew

• W postacie Świętej Rodziny i otaczają-
cych ją aniołów wcielą się uczniowie  
z I Liceum Ogólnokształcącego w Sano-
ku. Będą też zwierzęta, które tradycyjnie 
są kojarzone z szopką bożonarodzeniową.

• W samo południe na rynek wkroczy Gór-
nicza Orkiestra Dęta z Sanoka, rozpoczy-
nając w ten sposób koncert kolęd.

• Jadło regionalne możesz kupić u gospo-
dyń z  Kół Gospodyń Wiejskich z: Nie-
bieszczan, Poraża, Zahutynia, Mokrego, 
Tarnawy Górnej.

• Nadleśnictwo Brzozów – Lasy Państwo-
we przygotowało 20 ciętych naturalnych 
choinek, które będzie można wygrać  
w konkursie  wiedzy o regionie.

• Innymi nagrodami w tym konkursie będą 
kalendarze z ilustracjami obrazów Zdzisła-
wa Beksińskiego oraz teka artystyczna Mu-
zeum Historycznego w Sanoku – Muzeum 
Sztuki. 

• Żurek i grochówkę, aż do opróżnienia  
kotła, będą serwować druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Jaćmierza.

• Artyści i rzemieślnicy z całej ziemi sanoc-
kiej przygotowali wyroby, które będą 
mogły być prezentami pod choinkę  
w każdym domu.

• Każdy, kto będzie miał czas i wolę, będzie 
mógł spróbować własnych sił w wyrobie 
ozdób choinkowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez pracowników skanse-
nu.

• O godzinie 13.00 na Jarmarku pojawi się 
święty Mikołaj z upominkami dla naj-
młodszych. Po jego wizycie przewiduje-
my zakończenie Jarmarku.

Podczas Jarmarku będą obowiązywać 
aktualne zalecenia sanitarne. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają

19 grudnia MBL i Powiat Sanocki zapraszają na:
Nasz 
patronat
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Uroczysta gala odbyła się 8 grudnia 
w Auli Uczelni Państwowej w Sano-
ku. Galę prowadził wyjątkowo zaba-
wy duet: Artur Andrus oraz Wojtek 
Pajestka. Artur Andrus jest honoro-
wym wolontariuszem od kilku lat. 
Jubileuszową galę prowadził już  
po raz drugi, pierwszą na 10-lecie 
istnienia PCW. Jako pierwsza głos 
zabrała Renata Gromek, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, a zara-
zem gospodyni gali.

– Wolontariusze to szczególni 
ludzie, gdyż każdego dnia zmieniają 
świat na lepszy. Łączy ich wspólny 
cel – pomoc potrzebującym. To 
wspaniale, że tak wielu ludzi działa 
w wolontariacie. Szczególną rolę 
spełnia wolontariat w środowisku 
szkolnym, będąc ważnym elemen-
tem w realizacji procesu wychowaw-
czego. W ciągu osiemnastu lat nasze 
szkolne koło wypracowało wiele 
wspaniałych rzeczy, przewinęło się 
przez nie kilkuset młodych ludzi. 
Siedmiokrotnie nasi uczniowie zdo-
bywali zaszczytny tytuł „wolonta-
riusza roku”. Jesteście wyjątkowi. 
Dziękuję, że jesteście – powiedziała 
dyrektorka, oddając głos założyciel-
ce sanockiego wolontariatu Czesła-
wie Kurasz.

– 20 lat to piękna karta historii. 
Teraz ze wzruszeniem wracam 
wspomnieniami do 2001 roku, gdzie 
razem z kilkoma osobami powołali-
śmy Powiatowe Centrum Wolonta-
riatu, pierwsze tego typu stowarzy-
szenie w województwie podkarpac-
kim. Z czasem działalnością wolon-
tariuszy zainteresowała się młodzież. 
W szkołach,  świetlicach i  warszta-
tach terapii zajęciowych zaczęły po-
wstawać  koła wolontariatu. Udało 
się założyć Uniwersytet III Wieku, 
wolontariat seniorów, wolontariat 
pracowniczy w Starostwie Powia-
towym, wolontariat medyczny  
w Instytucie Pielęgniarstwa, a nawet 
wolontariat muzyczny w sanockiej 
szkole muzycznej. Razem zbudowa-
liśmy wspaniałą strukturę, wchodzi-
liśmy w nowe środowiska, zjedno-
czyliśmy wiele grup, przeprowadzi-
liśmy tysiące szkoleń, zorganizowa-
liśmy wiele wspaniałych akcji, 
zbiórek i koncertów charytatyw-
nych. Współtworzyliśmy ogólnopol-
skie akcje – wspomina Czesława  
Kurasz.

W ciągu 20 lat przez organizację 
przewinęło się ponad 2 tysiące zare-
jestrowanych wolontariuszy. Wolon-
tariusze udzielili wsparcia tysiącom 
ludzi – osobom starszym, niepełno-
sprawnym, dzieciom czy osobom 
potrzebującym.

– Tej pomocy nie da się przeli-
czyć na żadne pieniądze czy tytuły. 
Dla jednych wolontariat to przygo-
da, a dla innych lekcja pokory.  
Wolontariusze nie szukają poklasku 
i zaszczytów. Nie pytają o oceny  
i nagrody. Wolontariusze to skrom-
ne i dobre anioły, które codziennie 
spotykamy na swojej drodze – do-
daje. – Wiele osób mówi, że wolon-
tariat to moje siódme dziecko i zga-
dzam się z tym. Wolontariat jest dla 
mnie darem, siłą i motywacją. To 
droga budowania wspólnoty między 
ludźmi. Wolontariat przezwycięża 
egoizm i rozprasza mrok samotno-
ści. Podsumowując, chciałabym 
podkreślić, że swoją pracę na rzecz 
bliźniego mogę zamknąć w trzech 
krótkich słowach –  czyn, słowo, mo-
dlitwa – kontynuowała.

Na koniec swojego wystąpienia 
Czesława podziękowała wszystkim 
wolontariuszom, nauczycielom, opie-
kunom kół wolontariatu oraz wła-
dzom miasta i powiatu za życzliwość 
i sympatię skierowaną w stronę  
wolontariatu, za wspieranie spo-

łecznych działań, pomoc i populary-
zację tej szlachetnej idei w środowi-
sku lokalnym i w samorządzie. Przy-
jaciołom z różnych organizacji  
i stowarzyszeń działających w regio-
nie, anonimowym dobroczyńcom  
i sponsorom.

– Pragnę podkreślić, że tylko 
zintegrowane działania i współpraca 
pokazują, że jeszcze wiele dobrego 
możemy razem zrobić. Jeszcze wiele 
radości i uśmiechów na nas czeka. 

Wszystkim dziękuję za obec-
ność, za każde miłe słowo, za  gratu-
lacje z okazji tak wspaniałego jubile-
uszu – podsumowała Czesława.

Powiatowe Centrum Wolonta-
riatu w Sanoku skupia wokół siebie 
dziewięć kół: Koło Wolontariatu  

w Zespole Szkół nr 1 im. Karola 
Adamieckiego w Sanoku; Koło Wo-
lontariatu w Zespole Szkół nr 2 im. 
Grzegorza z Sanoka w Sanoku; Koło 
Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 3 
w Sanoku; Koło Wolontariatu  
w Zespole Szkół nr 5 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Sanoku; Koło Wo-
lontariatu w II Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Sanoku; Koło Wolontariatu w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II st. 
im. Wandy Kossakowej w Sanoku; 
Koło Wolontariatu w Uczelni Pań-
stwowej w Sanoku; Koło Wolontaria-
tu przy Sanockim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku im. Jana Grodka; 
Pracownicze Koło Wolontariatu Sta-
rostwa Powiatowego w Sanoku.

Pod adresem jubilatów zapro-
szeni goście skierowali wiele cie-
płych słów oraz życzeń. Galę uświet-
niły występy przygotowane przez 
uczniów sanockich szkół oraz pod-
opiecznych placówek i instytucji, 
które działają na terenie powiatu sa-
nockiego. Podopieczni Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „PROGRES” 
oraz Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wolicy zaprezentowali 
występy muzyczne oraz taneczne. 
Niestety, uczestnicy zagórskiego 
Domu Pomocy Społecznej nie mo-
gli być obecni podczas uroczystości, 
dlatego nagrali specjalny �lmik 
z układem tanecznym. Na scenie  
pojawiła się Konstancja Iwańczyk, 
wielokrotna mistrzyni Polski oraz 

medalistka świata w �tness. Ogłoszo-
no również wyniki konkursów:  
„My dla świata”, „Warto być dobrym”, 
„Ach ta dzisiejsza młodzież”, „Wolon-
tariat – współczesne wyzwanie cywi-
lizacyjne” oraz wręczono upominki  
wolontariuszom i opiekunom kół.  
Zaprezentowano �lm „20 lat minęło” 
 z działalności sanockiego wolonta-
riatu.

– Podczas gali wspominaliśmy 
wolontariuszy, którzy już odeszli,  
a którzy dużo wnieśli w rozwój  
wolontariatu: ks. Wiesław Siwiec, 
Paweł Habko, Tadeusz Pióro, Alfre-
da Słuszkiewicz, Marta Barnuś – 
prowadziła Koło Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, niestety 
po jej śmierci nikt nie kontynuował 
działalności tego pięknego stowa-
rzyszenia, które skupiało około 300 
dzieci – wymienia Iwona Słota, czło-
nek Zarządu PCW,  pierwsza sta-
żystka.

Uroczysta gala to również okazja, 
aby przypomnieć sylwetki wolonta-
riuszy roku. Przez  20 lat Kapituła wy-
biera wolontariusza roku – osobę, 
która najbardziej się wyróżnia.

– Bardzo ciężko jest wybrać jed-
ną osobę spośród tak wielu, które 
angażują się w działalność wolonta-
riacką na rożne sposoby. Co roku  
rejestrujemy około 250 wolontariu-
szy. Ponadto przypomniano także 
sylwetki honorowych wolontariuszy 
– osób, które wspierają naszą dzia-
łalność – dodaje Iwona.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 
wydano specjalny folder – książecz-
kę, która jest swoistym zapisem 
działalności Powiatowego Centrum 
Wolontariatu z ostatnich 10 lat.

– Nasi wolontariusze działają  
w rożnych środowiskach, w warszta-
tach terapii zajęciowej, pomagają  
w nauce, w ochronce, schronisku dla 
zwierząt, pomagają osobom star-
szym w hospicjach, dzieciom w ro-
dzinach zastępczych, chodzą do 
świetlic szkolnych oraz do świetlicy 
socjoterapeutycznej u Franciszka-
nów, organizują mikołajki, dzień 
dziecka, dzień chorego w szpitalu, 
zbiórki żywności wraz z Podkarpac-
kim Bankiem Żywności biorą udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, kwestują na cmentarzach, 
włączają się w szlachetną paczkę, 
uczestniczą w trzydniowych szkole-
niach w Zboiskach. Angażują się  
w lokalne akcje charytatywne jak 
zbieranie nakrętek, pieczenie ciastek 
i wielu innych. Ponadto prężnie 
działa wolontariat na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Sanoku. Wolon-
tariusze seniorzy odwiedzają cho-
rych w hospicjach, udzielają im 
wsparcia, rozmawiają, opiekują się 
nimi – wylicza Iwona.

 Działa także wolontariat pra-
cowniczy w Starostwie Powiatowym 
w Sanoku. Wolontariusze wspierają 
działania PCW, pomagają w zbiór-
kach, biorą udział w lokalnych dzia-
łaniach, konferencjach. Działają 
również wolontariusze – muzycy, 
kołem opiekuje się Irena Gil-Sta-
roszczuk. Koło  skupia dzieci ze Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Sano-
ku. Na zakończenie uroczystej gali 
na zaproszonych gości czekał poczę-
stunek przygotowany przez uczniów 
sanockiego Ekonomika. Aby zostać 
wolontariuszem wystarczy się zgło-
sić i wypełnić ankietę. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia ist-
nienia, życzymy wszystkim wolon-
tariuszom oraz całemu Zarządowi 
PCW  w Sanoku samych udanych 
projektów oraz satysfakcji. Redakcja 
Tygodnika Sanockiego.

Dominika Czerwińska

20-lecie istnienia 
Powiatowego Centrum Wolontariatu

-leciei istnienia sanockiego wolontariatu to z pewnością wyjątkowa rocznica. Lata działalności 
Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku połączyło w tym czasie kilka pokoleń, integrując 
rożne środowiska. Dobry duchem stowarzyszenia jest Czesława Kurasz, która od lat angażuje 
się w pomoc na rzecz potrzebującym, skupiając przy tym wiele osób oraz instytucji.20
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AUTORSKA RECENZJA

Wiedziona ciekawością sięgnęłam po pozycję wzbudzającą 
wiele emocji w czytelniczym środowisku. Całkiem niedawno 
swoją premierę miała autobiogra�a Dagmary Kaźmierskiej, 
znanej głównie ze swojego celebryckiego życia oraz jednego 
z emitowanych w tv programów. 

Atmosferyczna, wstrząsająca i potężna powieść Davida Dio-
pa zasłużenie znalazła się na długiej liście Międzynarodowej 
Nagrody Bookera w 2021 roku. Rzuca bardzo potrzebne 
światło na potęgi europejskie podczas I wojny światowej 
i wyzysk ludzi z kolonii powołanych do walki.

„Bratnia dusza” David Diop

„Prawdziwa historia Królowej Życia” 
Dagmara Kaźmierska

20-letni bohater Alfa Ndiaye 
i jego najlepszy przyjaciel chcą 
opuścić swoją małą, senegalską 
wioskę, aby zobaczyć świat. 
Mając ograniczone możliwo-
ści, postanawiają dołączyć 
do francuskiej armii i walczyć 
o władzę kolonialną. Niestety, 
jego przyjaciel z dzieciństwa 
umiera w powolny i szczegól-
nie makabryczny sposób, pod-
czas gdy Alfa patrzy bezradnie 
na to wszystko, obarcza się 
winą. Tuż po jego śmierci za-
czyna szukać i ranić niemiec-
kich żołnierzy w taki sam bole-
sny sposób, jak jego przyjaciel 
został zraniony przez jednego 
ze swoich rodaków. Obserwuje 
ich cierpienie, a następnie zabi-
ja ich, zabierając ze sobą jedną 
rękę. Pozostali francuscy żoł-
nierze zaczynają się bać czarne-
go mężczyzny, który jest zalany 
krwią i przynosi odcięte ręce 
do ich obozu. Alfa skonfronto-
wany z szaleństwem, samotny 
i zrozpaczony wymyka się spod 
kontroli. Jaki będzie �nał ze-
msty? Czy Alfa w końcu się 
opanuje i pogodzi się ze śmier-
cią? Tego musicie dowiedzieć 
się sami. 

Powieść dla koneserów lite-
ratury pięknej z wątkiem histo-
rycznym i teologicznym, ponie-
waż u podstaw narracji leżą licz-
ne aluzje biblijne, a na polach 
bitew autor wplótł do dialogów 
wiele metafor seksualnych. 
Kluczową koncepcją tekstu jest 
„podwójność”, jak to określa 
sam Alfa, więc radą dla czytelni-
ka będzie umiejętne czytanie 
pomiędzy linijkami o analogii 
i porównaniu, które zawierają 
ważne przesłania. Autor stawia 

Nie miałam wobec tej książki 
żadnych oczekiwań i z perspek-
tywy czasu i przebytej lektury 
myślę, że było to odpowiednie 
podejście. Autorka barwnie 
opowiada swoją historię sprzed 
medialnej kariery. Wspomina 
czasy, gdy była jeszcze nastolat-

ką i próbowała dorabiać poza 
granicami kraju. Następnie 
wspólnie przechodzimy przez 
każdy etap jej związku oraz życia 
– łącznie z pobytem w więzie-
niu, do którego tra�ła za sute-
nerstwo. Kaźmierska opowiada 
o tym, jak ciężko było jej wycho-
wywać syna, ile kosztowała ich 
rozłąka. Mimo przeciwności 
losu, przez całą historię prze-
chodzi z humorem. To jedna 
z tych lekkich opowieści, przy 
której nie potrzebujemy więk-
szego skupienia. Dagmara jest 
w niej niezaprzeczalnie sobą – 
taką jaką prezentuje na ekranie. 
W związku z tym bywa tu emo-
cjonalnie, a czasami padają też 
siarczyste przekleństwa, co 
warto wziąć pod uwagę przed 
lekturą. 

Polecam fanom programu.
Mariola M.

fundamentalne pytania odno-
śnie wojny oraz obnaża koszmar 
horroru, jakim jest zabijanie 
człowieczeństwa w narodowej 
psychice. W istocie francusko-
-senegalski autor David Diop 
opowiada historię rasizmu i woj-
ny, w której to Francja wysłała 
180 000 czarnych żołnierzy ze 
swoich kolonii na front I wojny 
światowej, popełniając rasistow-
skie stereotypy. Uzbrajali żołnie-
rzy w maczety i wysyłali ich na 
pole bitwy z krzykiem. Niemcy 
bali się „dzikich”, którzy sprowa-
dzili „barbarzyństwo” do Euro-
py. Główny bohater, Alfa, do-
strzega rasistowską dynamikę 
i cierpi z powodu tych nieludz-
kich rozkazów. Wielokrotnie za-
daje sobie pytanie, czy normal-
ną reakcją jest, by stracić rozum, 
gdy jest się świadkiem bezsen-
sownej rzeźni. Dopiero później 
dowiadujemy się, że tak napraw-
dę Alfa cierpiał na ciężki zespół 
stresu pourazowego, który oczy-
wiście nie był znanym stanem 
podczas I wojny światowej. 

 Polecam! Mariola P. 

W ciągu swojego 80-letniego życia, a zwłaszcza ponad 30-letniej posługi biskupiej kard. 
Stefan Wyszyński Prymas Polski w latach 1948-1981 na Podkarpaciu bywał rzadko, głównie 
w stolicy biskupiej w Przemyślu podczas ważnych uroczystości religijnych, jak 1000-lecie 
Chrztu Polski (1966) czy 600-lecie Diecezji Przemyskiej (1976). W kontekście przyjęcia re-
likwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przez jedną z podsanockich para�i warto wspomnieć 
pewne wydarzenie. Prawdopodobnie nie zostało odnotowane w para�alnych czy rodzinnych 
zapiskach, ale zapadło głęboko w pamięci młodego człowieka.

TREPCZA| Przedświąteczna radość spotkania z Prymasem Tysiąclecia

Niezłomny pasterz i mąż stanu
Podczas ostatniego roku 
uwięzienia Prymasa (1953-
-56) na miejsce odosobnienia 
wyznaczono klasztor Sióstr 
Nazaretanek w Komańczy. 
Gdy na szczytach władzy po-
litycznej padła decyzja o jego 
powrocie do Warszawy w od-
ległe Bieszczady wysłano  rzą-
dową limuzynę – radziecką 
„pobiedę” z odpowiednią 
delegacją. Do Komańczy do-
cierały informacje o politycz-
nej odwilży, której jednym 
z wyraźnych znaków miało 
być uwolnienie Prymasa. Te-
lefony ze stolicy dawały na-
dzieję na bliskie już odzyska-
nie wolności. Prymas do 
skromnej walizki spakował 
swoje rzeczy osobiste i był go-
towy wyruszyć w drogę. Po 
wyjeździe z Komańczy jeden 
z przystanków na uzupełnie-
nie paliwa wyznaczono w Sa-
noku. Wtedy sieć stacji paliw 
była rzadka, a samochody wy-
jątkowo paliwożerne. Starsi 
mieszkańcy naszego miasta 
zapewne pamiętają, że jedna 
z nich w tym czasie  znajdo-
wała się w centrum miasta 
w bliskości kościoła farnego. 
Fakt przyjazdu rządowej li-
muzyny zanotował w swojej 
pamięci liczący wtedy lat 19 
Jerzy Bartkowski. Interesował 
się motoryzacją, marzył 
o własnym junaku, samochód 
w tamtym czasie mogli po-
siadać nieliczni. Ten na war-
szawskich numerach wzbu-
dził jego zainteresowanie.  
Wśród elegancko ubranych 
świeckich zwracała uwagę po-
stać wychudzonego księdza 
w czarnej sutannie, który wy-
szedł z samochodu „rozpro-
stować kości” zmęczone po-
dróżą. Widok księdza spowo-
dował, że przerwał wykony-

waną pracę i głośno zawołał: 
„Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Tak od dzie-
ciństwa pozdrawiał każdego 
kapłana. Według Jerzego Bart-
kowskiego  delegacja warszaw-
ska skorzystała z krótkiej 
gościny proboszcza sanockiej 
Fary ks. Antoniego Podgór-
skiego, a potem udała się 
w dalszą drogę. Gdy już odje-
chali proboszcz miał powie-
dzieć  do młodego Jurka Bart-
kowskiego: „Synu, kapłan, 
którego pozdrowiłeś, to nie 
zwyczajny księżulek, lecz Pry-

mas Polski Stefan Wyszyński. 
Po 3 latach więzienia i tułaczce 
wraca do Warszawy.

Minęło już pół roku od  
śmierci Jerzego Bartkowskie-
go. Jako wieloletni kościelny 
podczas para�alnych piel-
grzymek miał szczęście ucało-
wać biskupi pierścień  wielu 
wybitnych Pasterzy; Ignacego 
Tokarczuka,  Stanisława Dzi-
wisza, Prymasa Józefa Glem-
pa, Jana Niemca z Łagiewnik 
i wielu innych. Jednak tamto 
wydarzenie z końca paździer-
nika 1956 roku  zapadło głę-

boko w jego pamięć i do końca 
swoich dni zawsze chętnie 
do niego wracał. Dziś, gdy reli-
kwie Prymasa zostaną uroczy-
ście wprowadzone do kościoła, 
w którym o�arnie posługiwał,  
tajemnica „Świętych Obcowa-
nie” stanie się jeszcze bliższa 
nie tylko nam – pielgrzymują-
cym, ale i tym, którzy przecho-
dzą stan oczyszczenia w drodze 
do wieczności, jak i tym, którzy 
jak bł. Prymas Tysiąclecia czy 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko dozna-
ją pełni chwały nieba.

(pr)

Takich budowanych na zewnątrz kościoła nie powstaje zbyt 
wiele. Potrzebują dużego nakładu pracy i zaangażowania wie-
lu ludzi. Maleńkie Międzybrodzie zachęcone do takiej inwe-
stycji odważnie podjęło to wyzwanie. To już nie tylko ambit-
ne plany, ale rzeczywistość, która realizuje się na naszych 
oczach. W bliskości cerkiewki powstaje niecodzienny dar 
świąteczny, głównie  z myślą o dzieciach – drewniana szopka 
pokryta gałązkami jedliny. 

Szopka pod gwiazdami w Międzybrodziu
Adwentowy dar dla najmłodszych

W poprzednich latach pomysł 
taki z powodzeniem realizo-
wany był po drugiej stronie 
Sanu w sąsiedniej Trepczy.  
W  tym roku zagości     w ma-
leńkiej miejscowości ziemi 
sanockiej. Samo tzw. wyposa-
żenie, czyli liczne �gurki: 
Świętej Rodziny, pasterzy, 
królów, zwierzątek domo-
wych i leśnych zostaną prze-
kazane w darze przez trep-
czan. W ostatnich latach 
„Trepczańskie Betlejem”,  
przygotowywane co roku od 
ponad 10 lat, nie budziło już  
tak wielkiego zainteresowa-
nia; zdążyło się „opatrzeć”, 
chociaż przysypane śniegiem 
w zimowej scenerii zawsze 
prezentowało się niezwykle 
uroczo. Przenosiny do Mię-
dzybrodzia staną się nową 
tutejszą atrakcją i świątecz-
nym prezentem nie tylko dla 
dzieci, ale również dla tych, 
którzy tu przybywając w cią-
gu całego roku, wspierają da-
rem serca prace konserwator-

skie. Po kilku latach zarówno 
ikonostas, jak i ołtarze boczne 
Świętej Trójcy i Matki Bożej      
z Dzieciątkiem odzyskały 
swój pierwotny blask.

W budowie stajenki, dzięki 
uprzejmości i zgodzie dyrek-
tora Muzeum Budownictwa 
Ludowego Jerzego Ginalskie-
go, o�arnie pomagają fachow-
cy w dziedzinie ciesielskiej 
z sanockiego skansenu pod 
kierunkiem Piotra Popiela 
z Dobrej. Niedawno uporali 
się ze wznoszeniem zagrody 
pasterskiej, tworząc nowy, 
atrakcyjny sektor MBL-u. 
Na ile uda się osiągnąć końco-
wy efekt w Międzybrodziu, 
ocenimy już wkrótce. W imie-
niu dzieci serdecznie dzięku-
jemy za ten adwentowy dar. 
To nie przypadek, że prace 
rozpoczęły się  w dzień św. 
Mikołaja. O ich postępie 
i uroczystym otwarciu poin-
formujemy w bliskości świąt.

(pr)
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Fotografia ma szczególny dar 
przenoszenia nas w czasie 
Nasza pamięć jest jednak zawod-
na,  teraz choć może pamiętamy, 
kiedy dane zdjęcie było zrobio-
ne, to za parę lat może już tak nie 
być. 

Może watro podczas rodzin-
nych spotkań uporządkować do-
mowe archiwum? 

Dzięki temu każdy z nas 
może zostać strażnikiem historii 
rodzinnej. Jak to zrobić? 

Jak zacząć dbać 
o rodzinne archiwum?
Jeśli podczas porządkowania sza-
fek znajdziesz dyplom ukończe-
nia przedszkola, starą tarczę 
szkolną albo wakacyjne zdjęcie  
z przyjaciółmi, to najlepszy mo-
ment na zorganizowanie własne-
go archiwum rodzinnego.

Każdy człowiek, bez względu 
na to kim jest, ile ma lat i czym się 
zajmuje, gromadzi świadectwa 
własnej przeszłości: dokumenty, 
zdjęcia, przedmioty. Wiele osób 
przechowuje pamiątki po przod-
kach – rodzicach, dziadkach, pra-
dziadkach – nie zawsze jednak  
pamięta imiona osób, daty zda-
rzeń, nazwy miejsc. Czas nieubła-
ganie biegnie i pozostawia luki  
w naszej pamięci, odciska również 
ślady w naszych zbiorach. Może 
się okazać, że dokumenty, które 
do nas tra�ły i zostały ułożone 
w segregatorach lub teczkach, za-
wierają informacje sprzed wielu 
lat. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby to, co zostało, ocalić od zapo-
mnienia – aby w późniejszych  
latach móc podzielić się własną 
historią z kolejnymi pokoleniami, 
z dziećmi, wnukami.

Właśnie taki jest cel groma-
dzenia i zabezpieczania doku-
mentów oraz pamiątek z naszej 
przeszłości, a także z przeszłości 
naszej rodziny. To one utworzą 
archiwum rodzinne i pozwolą 
utrwalić historię, która się z nimi 
wiąże.

Naczelna Dyrekcja Archi-
wów Państwowych wydała „Po-
radnik rodzinnego archiwisty”. 
Pozycja ta, w prosty i klarowny 
sposób może pomóc każdemu  
w uporządkowaniu rodzinnych 
zdjęć i pamiątek. 

Niniejszy poradnik przezna-
czony jest właśnie dla tych osób, 
które posiadają archiwum wła-
snego rodu bądź chcą je stwo-
rzyć. Możemy samodzielnie  
i w profesjonalny sposób zadbać 
o pamiątki przeszłości, które po-
siadamy lub odnajdujemy w mia-
rę rozwijania archiwalnej pasji. 

Wiedzę zawartą w poradniku 
podzielono na katalogi odnoszą-
ce się do rodzaju materiałów ar-
chiwalnych, z którymi możesz 
mieć do czynienia: dokumentów, 
albumów, fotogra�i, pamiątek.
Może się zdarzyć na przykład, że 
w archiwum rodzinnym zacho-
wały się jedynie zdjęcia. W takim 
wypadku informacje na temat 
ich porządkowania, konserwacji 
i digitalizacji znajdziesz w części 
dotyczącej fotogra�i.

Skupmy się na sposobie  
uporządkowania fotografii
 Przystępując do porządkowania 
materiałów, zapoznaj się ze sta-
nem archiwum – być może ktoś 
ułożył je według jakiegoś klucza, 
możliwe również, że zawiera ono 
obiekty kolekcjonerskie zgroma-
dzone przez któregoś z przod-
ków. Oryginalny układ należy 
u s z a n o w a ć , 
koncentrując się 
jedynie na za-
b e z p i e c z e n i u  
i opisaniu mate-
riałów. Jeżeli ar-
chiwum nie jest 
uporządkowane 
– trzeba to wy-
konać. 

N a j p i e r w 
musimy zdecydować, co będzie 
podstawą pojedynczego opisu  
w inwentarzu, czyli jednostką. 
Czy to będą pojedyncze osoby, 
miejsca, daty? To już zależy od 
nas, jakim kluczem chcemy się 
posługiwać, co dla nas będzie 
przejrzyste i wygodne. 

Podczas ustalania, które ele-
menty powinny znaleźć się  
w jednostce, miejmy na uwadze 
to, że:

• za fotogra�e uznaje się
wszelkie statyczne formy zapisu 
obrazu, niezależnie od techniki 
wykonania, inaczej mówiąc –  
fotogra�a to obraz, a nie jego 

nośniki (negatyw, kontrnegatyw, 
odbitka, itd.);

• do jednostki przyporządko-
wuje się wszystkie nośniki dane-
go obrazu;

• reprodukcji zabezpieczają-
cych innych materiałów, które 
zostały wykonane techniką foto-
gra�czną, np. fotokopii, nie trak-
tuje się, jak fotogra�i, tylko jak
materiały, które zabezpieczają; 

• zdjęcia wchodzące w skład 
kolekcji hobbystycznych powin-
ny być przechowywane osobno, 
nie łączy się ich w jednostkach  
z fotogra�ami rodziny;

• fotogra�e mogą być załą-
czone do dokumentów lub z nimi 
złączone – w takim wypadku  
nie należy tych materiałów roz-
dzielać, tylko postarać się je za-
bezpieczyć i pozostawić w takim 
stanie w jednostkach dokumen-
tów. 

Numerowanie serii,  
jednostek, fotografii
Numerowanie ma na celu utrwa-
lenie przyjętego porządku. Zale-
ca się wykorzystanie cyfr arab-
skich.

Zachowaj ciągłość:
• w obrębie archiwum, nadając 

kolejne numery seriom  
i jednostkom;

• w obrębie jedno-
stek, nadając kolejne nu-
mery fotogra�om.

***
To w wielkim skrócie, 
zasady jak segregować 
domowe archiwum, nie-
mniej analogicznie moż-

na zająć się dokumentami czy in-
nymi pamiątkami. 

Pamiętajmy, że w Sanoku przy 
ulicy Sadowej mieści �lia Państwo-
wego Archiwum. Pracownicy  
archiwum zawsze chętnie służą 
pomocą. Przemyślmy też, czy nie-
które z naszych pamiątek nie przy-
służyłyby się historykom? To co 
dla nas jest np. tylko zdjęciem pra-
dziadka na koniu, dla historyka 
może być bardzo istotną informa-
cjeą np. na temat munduru czy 
miejsca, w którym zdjęcie zostało 
wykonane. 

Edyta Wilk

Fotografia 
ma szczególny 
dar przenoszenia 
nas w czasie
Czas świąt to czas, kiedy chętniej i częściej sięgamy do rodzinnych albu-
mów. Żyjemy co prawda w dobie fotogra�i cyfrowej, jednak jeszcze spora 
grupa osób kolekcjonuje „prawdziwe” fotogra�e. Któż z nas nie miał zdję-
cia zrobionego przy choince, z Mikołajem czy z ciocią Gienią z wałkami na 
włosach. Z nostalgią patrząc na fotogra�e, wspominamy, jak to babcia soli
zamiast cukru do kompotu wsypała, wujek Staszek stwierdził, że nie zabi-
je karpia, bo akurat chce być jaroszem, a ciocia Ania ukradkiem zjadła  
pomarańcze, które miały być pod choinką…

Rodzinne archiwa

Poradnik jak archiwzować fotogra�e można znaleźć na stronie: 
h�ps://archiwarodzinne.gov.pl/domowe-archiwum/poradnik

lub dostać w sanockim archiwum. 

Ważne! 
W trosce o stan 

zachowania obrazu 
nie numerujemy 
fotogra�i tylko
opakowanie lub 

kartę albumu. 

AU
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R 
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Fotogra�a rodzinna. Czas i miejsce nieznane

Archiwum domowe autora

Archiwum domowe autora
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– Wydarzenie nie miało planowa-
nego rozmachu, ale sytuacja epi-
demiologiczna nakazywała po-
wściągliwość w tym względzie. 
Miejmy nadzieję, że w przyszłych 
latach będziemy cieszyć się okre-
sem przedświątecznym bez ogra-
niczeń – mówi Małgorzata Sien-
kiewicz-Woskowicz z Biura Bur-
mistrza Miasta.

Do udziału w Jarmarku Adwen-
towym zgłosiło się ponad sześć-
dziesięciu wystawców – nie tylko 
z Sanoka i regionu. Zrezygnowano 
z planowanych wcześniej koncer-
tów ze względu na zapowiadane 
przez rząd ograniczenia. Mimo 
tego kupujący chętnie odwiedzali 
jarmarkowe stoiska, zwłaszcza te 

z regionalnym jadłem. Aromatycz-
ne sery z „Leśnej serowarni” wy-
przedały się w ciągu jednego dnia. 
Wzięciem cieszyły się pachnące pie-
cem chleby i proziaki ze smalcem 
i kiszonymi ogórkami, serwowane 
do konsumpcji „od zaraz”, zapijane 
grzanym winem. Słodkości także 
rozchodziły się w okamgnieniu.

Nie brakowało świątecznych 
ozdób i oryginalnej ceramiki. Swoje 
stoisko miał kowal, który zapowie-
dział przyjazd do Sanoka na wakacyj-
ny Jarmark Ikon, proponując zorga-
nizowanie warsztatów. Kowalstwo 
nie jest popularnym dzisiaj zajęciem, 
jednak arkana tego zawodu mogą 
stać się przydatne niejednemu do-
morosłemu majsterkowiczowi.

Prowadzono akcje charytatyw-
ne. Jedną z nich zainicjowała Mło-
dzieżowa Rada Miasta. Wypraco-
wany w mroźnej scenerii dochód 
młodzi radni chcą przeznaczyć na 
świąteczną pomoc dla potrzebują-
cych.

W Biurze Burmistrza dowie-
dzieliśmy się, że przyszłoroczny 
Jarmark Adwentowy odbędzie się 
prawdopodobnie 17 i 18 grudnia, 
a organizatorzy przekonają wystaw-
ców, aby swój asortyment prezen-
towali przede wszystkim w godzi-
nach wieczornych, korzystając 
z atmosfery, jaką tworzy świątecz-
ne oświetlenie Rynku.

esw

Po raz drugi na sanockim Rynku 
zorganizowano Jarmark Adwentowy.
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nie jest popularnym dzisiaj zajęciem, 
jednak arkana tego zawodu mogą 
stać się przydatne niejednemu do-
morosłemu majsterkowiczowi.

Prowadzono akcje charytatyw-
ne. Jedną z nich zainicjowała Mło-
dzieżowa Rada Miasta. Wypraco-
wany w mroźnej scenerii dochód 
młodzi radni chcą przeznaczyć na 
świąteczną pomoc dla potrzebują-
cych.

W Biurze Burmistrza dowie-
dzieliśmy się, że przyszłoroczny 
Jarmark Adwentowy odbędzie się 
prawdopodobnie 17 i 18 grudnia, 
a organizatorzy przekonają wystaw-
ców, aby swój asortyment prezen-
towali przede wszystkim w godzi-
nach wieczornych, korzystając 
z atmosfery, jaką tworzy świątecz-
ne oświetlenie Rynku.

esw

Po raz drugi na sanockim Rynku 
zorganizowano Jarmark Adwentowy.
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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■ Stary motocykl, może być 
do remontu, tel. 536 315 
258■ Przyczepkę samochodo-
wą, 536 315 258

DYŻURY 
W RADZIE MIASTA

23 grudnia 2021 r. 
(czwartek) pokój nr 67

dyżur pełni radny

Roman Babiak
w godz. 17.00–18.00

APTEKI PEŁNIĄCE DYŻURY 

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

Od 20.12.2021 r. do 27.12.2021 r.
Apteka Farmacja 24,  ul. Traugutta 78/1

TEL 1346316 34Redakcja nie odpowiada 
za treść reklam i ogłoszeń

Szymona     Jakubowskiego gawędy o przeszłościGmina Miasta Sanoka 
uprzejmie informuje P.T. Podróżnych, 

że w okresie świąteczno-noworocznym autobusy komuni-
kacji miejskiej będą kursowały wg następujących rozkładów 
jazdy:

24 grudnia 2021 r. (Wigilia) 
– autobusy kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego na dni 
robocze do godziny 18.00 (wszystkie kursy rozpoczynające 
się przed godziną 18.00 zostaną dokończone).

25 grudnia 2021 r. (Boże Narodzenie – 1 dzień Świąt)
 – autobusy  komunikacji miejskiej nie kursują.

26 grudnia 2021 r. (Boże Narodzenie – 2 dzień Świąt)
 – autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy 
obowiązującego w niedziele i święta.

31 grudnia 2021 r. (sylwester) 
– autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy 
obowiązującego na dni robocze, po godzinie 20.00 wg. roz-
kładu na niedziele i święta.

1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok) 
– autobusy komunikacji miejskiej kursują  wg rozkładu jazdy 
obowiązującego w niedziele i święta.

6 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli) 
– autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy 
obowiązującego w niedziele i święta.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 roku (Wigilia) 
będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu 
Miasta Sanoka, z powodu obowiązku udzielenia pracow-
nikom (na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy) – dnia 
wolnego od pracy – za święto Bożego Narodzenia przypa-
dające w sobotę (25.12.2021 r.).

Powyższe dotyczy wszystkich punktów obsługi mieszkańców 
za wyjątkiem obsługi rejestracji bieżących zgonów i sporzą-
dzania aktów zgonu. Akty zgonów będą sporządzane w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, Rynek 16,  tel. 13 46 52 872. 

Obsługa osób zgłaszających zgon odbywać się będzie 
w godzinach od 9.00 do 13.00.

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe 
w Sanoku uprzejmie 
informuje, iż w dniu  

24 grudnia 2021 roku 
(piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy

W czerwcu 1944 roku zginął niemiecki 
agent, leśniczy o nazwisku Bobik. 
W raporcie kontrwywiadu AK z terenu 
obwodu sanockiego zanotowano, iż 
został zastrzelony przez „dwóch nie-
znanych osobników kon�dent gestapo 
leśniczy Bobik zamieszkały w Niebiesz-
czanach, pow. Sanok”. Miał on „wsypać” 
jednego z aresztowanych. W książce 
Andrzeja Brygidyna „Kryptonim San. 
Żołnierze sanockiego Obwodu Związ-
ku Walki Zbrojnej” znajduje się infor-
macja, iż Bobik (w książce ukryty pod 
inicjałem B.) wpadł na trop funkcjonu-
jącej w Niebieszczanach konspiracyjnej 
szkoły podo�cerskiej i rozpoznał trzech 
jej uczestników. AK-owcom udało się 
w porę ukryć. Bobik miał zostać przy-
muszony do współpracy z Gestapo 
w maju 1942 roku w czasie pobytu 
w więzieniu za malwersacje przy han-
dlu drzewem. Wyrok na groźnym agen-
cie został wykonany przez patrol pod 
dowództwem Zdzisława Waleriana 
Koniecznego ps. Grot.

Niemieckimi rękami
Jak pisze specjalizujący się w podziem-
nym sądownictwie dr Piotr Szopa 
(historyk z rzeszowskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej) niekie-
dy wyroki wykonywano rękami… nie-
mieckimi. Pozwalało to na uniknięcie 
stosowanej przez hitlerowców zbioro-
wej odpowiedzialności. Niezwykle cie-
kawa sytuacja miała miejsce w przy-
padku dwóch kon�dentów z Bażanów-
ki: Eugeniusza Niemca i Władysława 

Żyłki. Już po wojnie w tej sprawie 
zeznawali na UB granatowi 

policjanci z Zarszyna, współ-
pracujący z podziemiem.

Obydwaj kon�denci „specjalizowali 
się” m.in. w okradaniu miejscowej lud-
ności z nielegalnie hodowanego bydła. 
Do żandarmerii niemieckiej tra�ł  więc 
meldunek, iż obaj dokonali nielegalne-
go uboju, co było surowo zabronione, 
nawet pod karą śmierci. Zostali oni 
aresztowani, ale szybko wypuszczeni 
po interwencji sanockiego Gestapo. 
Wywołało to kon�ikt między niemiec-
ką żandarmerią a gestapowcami. Żan-
darmi postanowili ponownie obydwu 
złapać. Po zatrzymaniu na miejscowym 
dworcu obywaj mieli rzucić się do 
ucieczki, w czasie której zastrzelony 
został Żyłka. 

Postać Żyłki wiąże się z inną, nie-
zwykle ciekawą, opisywaną już na 
łamach „Tygodnika Sanockiego” posta-
cią Rudolfa Probsta, agenta Armii Kra-
jowej w miejscowym Gestapo. Nazwi-
sko kon�denta znalazło się na liście 
zdrajców, do której Probst uzyskał 
dostęp.  Przypomnijmy w skrócie 
postać tej niezwykłej osoby.

   Rudolf Probst urodził się 23 marca 
1923 roku w rodzinie o niemieckich 
korzeniach. Szybko związał się z kon-
spiracją. W 1940 roku Rudolf Probst 
został członkiem Związku Walki Zbroj-
nej, później przemianowanego na 
Armię Krajową. Przyjął pseudonim 
„Świt”. W domu Probsta konspiracyjnie 
słuchano audycji radiowych z Londy-
nu, zasłyszane informacje przekazywa-
no dalej. Młody chłopak uczestniczył 
m.in. w zbiórkach pieniędzy na rzecz 
podziemia, kolportażu prasy (jak póź-
niej, wspominał, zdarzało mu się aż 
z Rzeszowa wozić „bibułę” różnych 
ugrupowań, nawet PPR). Był także 
odpowiedzialny za transport broni, 

bywało, że kupował ją od Niemców, np. 
w restauracji w Krośnie.

   W 1942 roku sanockim podzie-
miem wstrząsnęła fala aresztowań, 
która mocno przetrzebiła szeregi miej-
scowych AK-owców. W organizacji 
zwrócono wówczas uwagę na koniecz-
ność posiadania w strukturach wroga 
„wtyczki”, umożliwiającej wgląd w pla-
ny hitlerowców.    Szukając odpowied-
niego kandydata, pomyślano o Rudol-
�e. Pasował idealnie. Doskonale znał 
język, miał niemieckie nazwisko i po-
chodzenie, a dodatkowo, by uniknąć 
wywózki, jego ojciec podpisał volksli-
stę.

   Probst nie miał większych proble-
mów z dostaniem się do pracy w Gesta-
po, zapewne jego rodzina uznana zosta-
ła przez okupacyjne władze za lojalną. 
Można przypuszczać, że była dyskretnie 
sprawdzana i jej stosunek do hitlerow-
skich porządków nie wzbudzał podej-
rzeń. Po złożeniu podania, w listopadzie 
1943 roku, został przyjęty do pracy 
w charakterze tłumacza.

 Probst złożył specjalną przysięgę 
obowiązującą żołnierzy AK wyznaczo-
nych do akcji specjalnych, jego praw-
dziwą rolę znała garstka konspiratorów. 
Dzięki jego pracy liczba aresztowanych 
konspiratorów wyraźnie się zmniejszy-
ła.  Pełne owoce jego pracy nie są znane. 
Pewne jest, że ocalił co najmniej dzie-
siątki osób przed aresztowaniem. Brał 
udział w tworzeniu list zbrodniarzy 
niemieckich, rozpracowywał funkcjo-
nariuszy aparatu okupacyjnego, jego 
informacje służyły do przygotowy-
wania wyroków śmierci na najbar-
dziej znienawidzonych funkcjonariuszy 
i kon�dentów. Służbę w Gestapo 

W imieniu Rzeczypospolitej. 
O podziemnym sądownictwie
Ważnym elementem działalności ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej było podziemne sądownictwo, wydające 
wyroki na zdrajców i szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy hitlerowskiego reżimu. Wyroki wydawano i wykony-
wano także na terenie ziemi sanockiej.

Wizyta generalnego gubernatora Hansa Franka w Sanoku
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RÓŻNE
Usługi

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

Korepetycje

■ Matematyka, tel. 516 032 448



1117 grudnia 2021 r. | HISTORIA |  

Autor: jest wydawcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Podkarpacka Historia”. 
Kontakt: redakcja@podkarpackahistoria.pl  

Fotogra�e.: archiwum/domena publiczna/ MH Sanok

Z  kalendarium 
podkarpackiej  historii 

17-23-23-
grudnia

Bartłomiej Fidler

porzucił w czerwcu 1944 roku, gdy 
przypadkiem odebrał telefon od 
nieznanego donosiciela informują-
cego o zakamu�owanym agencie 
podziemia (czyli o nim).

Jak wspomnieliśmy umieszcze-
nie Probsta w Gestapo było reakcją 
podziemia na tragiczne w skutkach 
wpadki z 1942 roku, które omal nie 
sparaliżowały działalności ZWZ. 
Wewnętrzne dochodzenie prowa-
dzone przez konspiracyjny kontr-
wywiad wykazało, że skuteczne 
uderzenie w podziemie to efekt pra-
cy świetnie zorganizowanej siatki 
co najmniej kilkunastu dobrze ulo-
kowanych agentów, od dłuższego 
czasu rozpracowujących Związek 
Walki Zbrojnej. Jednym z nich oka-
zał się Franciszek Gorynia.

Polowanie na hitlerowskiego agenta 
Ten przedwojenny o�cer rezerwy 
(porucznik) Wojska Polskiego, na-
uczyciel, kierownik szkoły po-
wszechnej w Długiem, był jednym 
z organizatorów konspiracji na tere-
nie Zarszyna, gdzie podziemny ruch 
niepodległościowy tworzony przez 
byłych wojskowych, którzy uniknęli 
niewoli, powstał już niemal w mo-
mencie wrześniowej klęski.   Gory-
nia był pierwszym dowódcą placów-
ki nr II Zarszyn wchodzącej w skład 
sanockiego Obwodu ZWZ „San”.

Gorynia, aresztowany przez 
Niemców, zgodził się na współpracę 
z Gestapo i inwigilację środowisk 
niepodległościowych. Jego działal-
ność na rzecz hitlerowców jest mało 
znana, z racji jednak pełnionej funk-
cji musiała być bardzo szkodliwa 
dla podziemia i skutkować groźny-
mi konsekwencjami, które dopro-
wadziły do czasowego rozbicia 
struktur sanockiego Związku Walki 
Zbrojnej oraz aresztowania prak-
tycznie całego sztabu sanockiego 
podziemia. Wiele osób wydanych 
przez Gorynię poniosło śmierć 
w męczarniach.

Według niektórych źródeł już 
w końcu 1940 roku został reichdeut-
chem. Był bardzo przebiegły, dzięki 
czemu przez długi czas mógł unikać 
podejrzeń o agenturalną działalność. 
W swych sprawozdaniach dla Gesta-
po unikał tematyki związanej z kie-
rowaną przez siebie placówką, sku-
piał się głównie na sanockim sztabie 
ZWZ, który w wyniku uderzenia 
Gestapo poniósł ogromne straty.

Po ujawnieniu prawdziwej roli 
Goryni sprawą zajął się w 1943 roku 
podziemny Wojskowy Sąd Specjalny 
krakowskiego Okręgu Armii Krajo-
wej. Zebrany materiał dowodowy 
nie pozostawiał żadnych wątpliwo-
ści. Na Gorynię wydano wyrok 
śmierci. Okazało się jednak, że jego 
wykonanie nie jest prostą sprawą.

Tragiczna wpadka
Zdrajca, świadomy dekonspiracji 
i ujawnienia swej działalności, za-
chowywał daleko posuniętą ostroż-
ność. Unikał ustronnych miejsc, 
przebywał w miejscach publicznych 
tylko w godzinach największego 
ruchu, nie rozstawał się z bronią. 
Bezwzględnie konieczna ze wzglę-
du na szkodliwość agenta i znajo-
mość terenu oraz ludzi jego likwi-
dacja nastręczała wiele trudności. 
Nie bez znaczenia były również 
obawy o ewentualne represje Niem-
ców za zabicie nie tylko zdrajcy, 
ale  formalnie już obywatela nie-
mieckiego.

Przeciwdziałając niemieckiemu 
terrorowi i inwigilacji konspiracyj-
nych struktur, władze podziemne 
zarządzały szereg  akcji mających na 
celu likwidację wyjątkowo szkodli-
wych funkcjonariuszy aparatu hitle-
rowskiego oraz kon�dentów, kola-
borantów i zdrajców. Najsłynniej-
szymi zmasowanymi akcjami były 
np. „C” („Czyszczenie”), „Kośba”, 
„Główki”, „Topiel”.

Zmarli

19.12.1889 zmarł Zygmunt 
Grotowski, właściciel niedużego 
folwarku w Jaćmierzu, zwanego 
„Chmurówką”. Pierwotnie został 
pochowany w grobowcu rodzin-
nym na miejscowym cmentarzu. 
Po pogrzebie, gdy otworzono 
testament, okazało się jednak, że 
jego ostatnią wolą jest, by jego 
szczątki złożyć na wzgórzu odle-
głym 1,5 kilometra od jego po-
siadłości, by mógł spoglądać 
na majątek. Zmarły zastrzegł, 
że jeżeli niespełniona zostanie 
jego wola, cały majątek ma zostać 
przekazany na cele dobroczynne. 
Rodzina przeniosła więc zwłoki 
we wskazane miejsca w Posadzie 
Jaćmierskiej i postawiła tu po-
mnik opiewający jego zasługi dla 
cmentarza. Dzisiaj grobowiec 
jest jedną z miejscowych atrakcji 
turystycznych. 

Wydarzyło się

17.12.2010 starostą powiatu 
sanockiego został wybrany Seba-
stian Niżnik. 

18.12.1872 oddany został do 
użytku odcinek torów kolejo-
wych z Komańczy do Łupkowa 
liczący sobie 13,7 km. Była to 
część trasy biegnącej ze Słowacji 
do Przemyśla.

18.12.1903 w Sanoku powoła-
no do życia Kasę Oszczędności, 
później nazwaną Komunalną 
Kasą Oszczędności Królewskie-
go Wolnego Miasta Sanoka.

18.12.2013 Rada Gminy Za-
rszyn przyjmuje „uchwałę w spra-
wie ustanowienia herbu, �agi, 
banneru, sztandaru i pieczęci 
Gminy Zarszyn oraz warunki 
używania herbu i barw Gminy 
Zarszyn”. W uchwale czytamy 
m.in. „Herb Gminy Zarszyn to 
w polu błękitnym pół lilii 
�orenckiej złotej, ze złotą prze-
wiązką, wyrastającej ze złotego 
serca. Herb Gminy Zarszyn jest 
herbem miejscowości Zarszyn, 
w stylizacji odpowiadającej naj-
starszej znanej pieczęci Zarszy-
na. Barwy godeł wywiedziono 
z barw herbowych ziemi sanoc-
kiej. Niezależnie od tego mają też 
ogólną symbolikę, oznaczają 
m.in.: złoto – szlachetność, błę-
kit – piękno, wzniosłość, pra-
wość. Znaczenie mają też kon�-
guracje barw: złota z błękitną 
oznaczają radość”. 

18.12.2013 sołectwo Besko 
zwyciężyło w konkursie „Piękna 
Wieś Podkarpacka” organizowa-
nym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2011-
-2016. 

19.12.1886 proboszcz sanocki 
Franciszek Salezy Czaszyński 
dokonał uroczystego poświęce-
nia nowo zbudowanego kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego 
przy placu św. Michała.

20.12.1893 posłem na galicyj-
ski Sejm Krajowy VI kadencji 
w miejsce zmarłego w październi-
ku tego roku Zygmunta Bolesty-
-Kozłowskiego z Kozłowa w kurii 
(okręgu) obejmującej Sanok 
został Jan Duklan Słonecki herbu 
Korab, ziemianin, właściciel dóbr 
m.in. w Jurowcach.

21.12.1904 skandal we wła-
dzach miejskich Sanoka. Czoło-
wy działacz tutejszych struktur 
„Sokoła” Adam Pytel publicznie 
stwierdził, powołując się na słowa 
delegata towarzystw gospodar-
czo-zarobkowych badającego 
księgi sanockiego Powiatowego 
Towarzystwa Zaliczkowego, że 
burmistrz Aital Witoszyński, bę-
dąc urzędnikiem tej instytucji, 
miał dopuścić się kradzieży. Część 
radnych zażądała też powołania 
komisji mającej zbadać rzekome 
nadużycia w Komunalnej Kasie 
Oszczędności. Efektem afery była 
dymisja Witoszyńskiego w lutym 
następnego roku. Burmistrz zło-
żył w sądzie przeciwko Pytlowi 
pozew o obrazę czci, który został 
jednak odrzucony.

21.12.2011 w Pakoszówce 
w gminie Sanok dokonano od-
bioru technicznego euroboiska, 
wybudowanego za kwotę 2.2 mln 
złotych, z czego ponad połowę 
środków uzyskano z dotacji ze-
wnętrznych.

21.12.2007 po jedenastu latach 
funkcjonowania zlikwidowane 
zostało polsko-słowackie przej-
ście graniczne Radoszyce-Palota. 
Był to efekt wejścia obydwu 
państw do grupy Schengen.

22.12.1898 po niespodziewa-
nej śmierci Cyryla Jaksa Ładyżyn-
skiego nowym burmistrzem zo-
staje Aital Witoszyński, adwokat, 
syn księdza greckokatolickiego. 
Jego zastępcą mianowano repre-
zentującego społeczność żydow-
ską Artura Goldhammera. W cza-
sie trwających do 1905 roku 
rządów Witoszyńskiego podjęto 
m.in. decyzję o budowie koszar 
wojskowych. Poszerzono granice 
miasta, otwarto Szkołę Wydziało-
wą, odsłonięto pomnik Tadeusza 
Kościuszki, powstała też fabryka 
rur betonowych, płyt chodniko-
wych i krawężników. 

22.12.1990 rozporządzeniem 
Rady Ministrów z części terenów 
(sołectwa Besko, Besko-Poręby 
i Mymoń) wchodzących dotych-
czas w skład gminy Zarszyn wy-
dzielono gminę Besko. 

23.12.1868 tytuł Honorowego 
Obywatelstwa Królewskiego Wol-
nego Miasta Sanoka otrzymał 
Erazm Łobaczewski. Został uhono-
rowany za pracę na stanowisku bur-
mistrza miasta w latach 1867-1868 
(uchwalenie j. polskiego jako urzę-
dowego dla Sanoka, wprowadzenie 
porządku w mieście, rozwój prze-
strzenny, powstawanie nowych ulic, 
samorządności, inicjatywy społecz-
ne i gospodarcze). 

 sj

Akcja likwidacji Franciszka Go-
ryni została podjęta najprawdopo-
dobniej w ramach akcji „C”. Nie znam 
zbyt wiele szczegółów, z dostępnych 
materiałów wynika, że powołano 
specjalną grupę likwidacyjną, w któ-
rej skład weszli: „Zenon Sobota 
(„Korczak”, „Świda”), Franciszek 
Płonka „Kubacki”, Józef Kurowski 
„Klon”,  Jan Witkowski „Jurand” 
i Władysław Michalski „Orlik”.

Najprawdopodobniej grupa pod-
ziemnych likwidatorów miała wyko-
nać po kolei szereg egzekucji na naj-
bardziej niebezpiecznych zdrajcach 
i kon�dentach.  Akcja rozpoczęła się 
wieczorem 25 czerwca 1943 roku. 
Najpierw konspiratorzy zdobycznym 
samochodem udali się do Osobnicy, 
gdzie mieli zastrzelić Jana Kwilosza, 
który miał być tzw. agentem celnym, 
tzn. aresztowany miał wyciągać od 
współtowarzyszy niedoli cenne dla 
gestapowców informacje. Skazanego 
nie zastano jednak w domu, grupa 
ruszyła więc do Jasła, gdzie mieszkał 
kon�dent Marian Waląg. Tu również 
nie udało się dokonać likwidacji. 
Zespół został więc skierowany tym 
razem do Krosna, gdzie celami mieli 
być niejaki Stanisław Urba i  Adolf 
Wilhelm Głowacki. Tu również 
zamiarów nie zrealizowano. Prawdo-
podobnie zawiodło przygotowanie 
wyjazdu i rozpoznanie, chociaż 
w kontekście późniejszych wydarzeń 
podejrzewać można również zdradę, 
o czym więcej będzie poniżej.

Jedynym skutecznie zlikwidowa-
nym w czasie tego wyjazdu (już na-
stępnego dnia) agentem był Gorynia. 
Likwidatorzy podjechali pod jego 
dom, wywabiając go na zewnątrz. 
Ten widząc parkujący samochód nie 
zachował dotychczasowej ostrożno-
ści, zapewne był przekonany, że 
przyjechali do niego Niemcy.

Niestety, po udanej likwidacji 
Goryni doszło do tragedii,  która 
wciąż owiana jest tajemnicą. O�cjal-
nie podawana w publikacjach jest 
wersja, że wracającym z egzekucji 
bojowcom w Przysietnicy zepsuł się 
samochód. W czasie naprawy awarii 
konspiratorzy mieli zostać zaskoczeni 
przez kilkudziesięcioosobowy od-
dział żandarmerii. Uratował się tylko 
„Korczak”.  Śmierć poniósł „Kubacki”, 
ciężko rannego „Orlika” zakatowano 
w śledztwie. „Jurand” i „Klon” wpadli 
w ręce Gestapo i zostali rozstrzelani 
w Warzycach. 

Fotogra�a przedstawia umundurowanych niemieckich urzędników i żołnierzy na Adolf Hitler Platz (obecnie Rynek) 
przed gmachem Starostwa. Widoczni funkcjonariusze gestapo. 

Rudolf Probst
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Dublet Gilarskiego 
Tym razem w SCB Lidze Amatorskiej roze-
grano tylko siedem meczów. Do tego aż dwa 
z udziałem Zbigniewa Gilarskiego, który po 
zaciętych pojedynkach wywalczył zwycię-
stwa, choć bez kompletu punktów. Pozosta-
łe spotkania też pod dyktando faworytów. 

„Trójka” ósma 
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 zajęła  
8. miejsce podczas Finału Wojewódzkiego 
Igrzysk Dzieci, który rozegrano w Leżajsku. 

Podopieczni Liliany Sabat rozpoczęli zmagania 
mocno stremowali, pierwsze trzy mecze prze-
grywając po 0:4. Potem było już dużo lepiej –  
w trzech kolejnych spotkaniach zespół „Trójki” 
remisował po 2:2 z miejscowym ZSP1 oraz  
SP Czudec i SP14 Przemyśl, następnie pokonu-
jąc jeszcze po 2,5:1,5 SP Myczków i SP3 Tarno-
brzeg oraz 4:0 SP Oleszyce. Nasza drużyna  
w 11 meczach zgromadziła 9 pkt, co dało jej  
8. miejsce w stawce 12 najlepszych szkół z Pod-
karpacia. Tytuł mistrzowski dla ekipy SP2 Rud-
nik nad Sanem. Warto podkreślić, że szachiści 
SP3 wyprzedzili m.in. drużynę z Myczkowa, 
najlepszą w zawodach rejonowych. Nasz zespół 
wystąpił w składzie: Wojciech Matiaszowski, 
Anna Ligęza, Wiktoria Pietrzak (po 4 wygrane 
partie) i Antonina Nazarko (3 zwycięstwa). 

Małopolskie ligi młodzieżowe 

Trzy gole w... 24 sekundy! 
Ostatni weekend drużyny Niedźwiadków spędziły na własnym lodzie, 
rozgrywając mecze z Podhalem Nowy Targ i Cracovią Kraków. Bilans 
czterech spotkań okazał się korzystny dla gospodarzy, którzy odnieśli 
trzy zwycięstwa. Warto zwrócić uwagę na drugi pojedynek żaków młod-
szych z ekipą spod Wawelu; nasi zawodnicy przegrywali już 0:3, jednak 
losy spotkania udało im się odwrócić na początku ostatniej tercji, gdy 
strzelili aż 4 gole w 2 minuty, w tym trzy pierwsze w odstępie zaled-
wie… 24 sekund! Dzięki dwóm zwycięstwom zawodnicy Mateusza  
Kowalskiego awansowali na 1. miejsce w tabeli. 

Młodzicy 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

MMKS PODHALE NOWY TARG 5:4 d. (0:1, 3:1, 1:2, d. 1:0) 
Bramki: Karnas 2 (31, 65), Burczyk 2 (32, 60), Stabryła (28). 

Żacy starsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

MMKS PODHALE NOWY TARG 3:9 (1:2, 0:4, 2:3) 
Bramki: J. Myćka 2 (10, 49), Wojnar (42).

Żacy młodsi 
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 

C�COVIA K�KÓW 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)
Bramki: K. Suchecki 2 (17, 60), S. Robel 2 (43, 52), Sroka (21),  
M. Myćka (59). 

UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK – 
C�COVIA K�KÓW 6:4 (1:3, 0:0, 5:1)

Bramki: Ł. Burczyk 2 (41, 41), K. Suchecki (41), Kurek (19), Sroka (42), 
Bator (57). 

Nowy trener Ciarko STS? 

Kolejny Fin w drużynie, tym razem „za kierownicą” 
Wprawdzie nie jest to jeszcze do końca o�cjalna informacja, ale
wszystko wskazuje na to, że po rezygnacji Marka Ziętary nowym tre-
nerem STS-u zostanie 44-letni Miika Elomo z Finlandii. Obowiązki 
miałby przejąć od 1 stycznia 2022 roku. 

Na razie skandynawski szkoleniowiec 
jest członkiem sztabu trenerskiego 
�ńskiej kadry młodzieżowej, która
wkrótce wyleci na Mistrzostwa Świata 
Juniorów, rozgrywane w Kanadzie.  
Po powrocie zza oceanu Elomo ma 
pojawić się w Sanoku, przejmując ze-
spół STS-u. Naszą drużynę widział 
już w akcji, oglądając z trybun m.in. 
zwycięskie mecze z Cracovią Kraków 
(7:3) i GKS-em Tychy (7:2). 

– Zgadza się – nowy trener 
obejmie naszą drużynę zaraz po 
nowym roku, zresztą został już 
przedstawiony zawodnikom. Jego 
zatrudnienie jest koniecznością ze 
względu na brak licencji Marcina 
Ćwikły, który dostał od krajowej 
centrali tylko tymczasowe pozwo-
lenie na prowadzenie zespołu –  
powiedział Michał Radwański,  
prezes Ciarko STS. 

Elomo to były hokeista, który 
grał jako napastnik. Na koncie ma 
nawet epizod w NHL; w sezonie 
1999-2000 zaliczył dwa mecze  
w Washington Capitals, notując 
asystę. Po zakończeniu kariery roz-
począł pracę szkoleniową w TPS, 
występującym  w Liidze; najpierw 
jako asystent, a potem pierwszy tre-
ner. Następnie przez cztery sezony 
prowadził TUTO Hockey, a ostat-
nio norweski Storhamar. W dorob-
ku trenerskim ma srebrny i brązowy 
medal ligi Mestis oraz wywalczony  
z �ńską kadrą brąz poprzednich 
Mistrzostw Świata Juniorów. 

Najpierw Gilarski różnicą dwóch frejmów  
pokonał Wojciecha Stawarczyka, by nazajutrz 
skrzyżować kije ze Zbigniewem Resiem.  
Potyczka miała dość podobny przebieg, osta-
tecznie kończąc się wynikiem 7:6, więc obaj 
zawodnicy zaksięgowali punkty. 

Pozostałe mecze były jednostronne,  
a faworyci nie dali rywalom żadnych szans. 
Najwyżej, bo do zera, zwyciężył Krzysztof  
Kadubiec. Po 7:1 wygrywali otwierający tabe-
lę Grzegorz Jarocki i Tomasz Skóra oraz plasu-
jący się nieco niżej Paweł Kocan. Natomiast 
dwa frejmy stracił Marcin Lubieniecki. 

W ligowej tabeli status quo: 1. Jarocki  
(44 punkty), 2. Skóra (37), 3. Kadubiec (35). 

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

Rewanżu nie było… 
CIARKO STS SANOK – ENERGA TORUŃ 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Bramki: Mocarski (15) – Szkrabow (29), Vasjonkin (57), Arrak (59). 
Ciarko STS: Spěšný – Rąpała, Jekunen; Hen�onen, Hämäläinen, Bukowski – Marva, Olear-
czyk; Sawicki, Tamminen, Mokszancew – Piippo, Bar; Strzyżowski, Wilusz, Biały – Wróbel, 
Łyko; Bielec, Mocarski, Filipek. 

Po spektakularnych zwycięstwach nad Craco-
vią Kraków i GKS-em Tychy liczyliśmy na to, 
że STS pójdzie za ciosem, rewanżując się Ener-
dze za dwucyfrową porażkę z pierwszej rundy. 
I do 57. min był to całkiem realny scenariusz. 
Niestety, końcówka meczu należała do rywali, 
którzy zdobyli decydujące gole. 

Ekipa z Torunia od początku prezentowała się  
nieco lepiej od gospodarzy, jednak brakowało jej 
skuteczności. Bądź też odrobiny precyzji i szczę-
ścia, jak w 13. min, gdy Aleksander Rodionow ato-
mowym strzałem tra�ł w słupek. Zmarnowane
okazje, m.in. podczas gry w podwójnej przewa-
dze, wkrótce zemściły się na przyjezdnych, bo 
uderzenie Macieja Bielca celnie dobił Krystian 
Mocarski, otwierając wynik na korzyść STS-u.  
W końcówce pierwszej tercji była szansa na pod-
wyższenie rezultatu, ale tym razem to nasi zawod-
nicy nie wykorzystali gry trzech na pięciu. 

Po zmianie stron Energa dążyła do zdobycia 
wyrównującej bramki, co udało jej się w 29. min, 
gdy z bliska tra�ł Aleksandr Szkrabow. Chwilę
później mogliśmy odzyskać prowadzenie, jednak 
w sytuacji sam na sam z bramkarzem Sami Tam-
minen zbyt długo zwlekał ze strzałem, ostatecznie 
marnując doskonałą szansę. 

Ostatnia odsłona toczyła się pod dyktando  
torunian, którzy przede wszystkim mieli przewa-
gę szybkości. Mimo tego wynik remisowy widniał 
na świetlnej tablicy jeszcze równe 4 minuty przed 
końcem, więc nadal można było mieć nadzieję na 
zwycięstwo zawodników Marcina Ćwikły. Nieste-
ty, właśnie wtedy rywale zadali drugi cios, bo  
podanie zza bramki pewnie wykorzystał Vadim 
Vasjonkin. A chwilę później losy meczu de�ni-
tywnie rozstrzygnął Robert Arrak, skutecznie 
poprawiając strzał odbity od bandy. Hokeiści STS-u znów przegrali z Energą Toruń, już trzeci raz w obecnym sezonie... 

Miika Elomo 

W meczach z Cracovią najskuteczniejszym zawodnikiem żaków młodszych 
był Kacper Suchecki (na zdjęciu), łącznie strzelając 3 bramki 

Zbigniew Gilarski wygrał dwa mecze 

Kadr z �nałowego turnieju w Leżajsku

TO
M

AS
Z 

SO
W

A

HO
KE

J.
NE

T

AR
CH

. P
RY

W
AT

NE

AR
CH

. P
RY

W
AT

NE
AR

CH
. S

P3



1317 grudnia  2021 r. | SPORT |

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ 

TENIS STOŁOWYUNIHOKEJ
Sanocka Liga Mężczyzn 

Igrzyska Dzieci – Półfinał Wojewódzki Chłopców 

„Jedynka” bezkonkurencyjna we własnej hali 
Turniej w Szkole Podstawowej nr 1 zakończył się bezapelacyj-
nym zwycięstwem gospodarzy, którzy wysoko wygrali wszyst-
kie mecze, dwa razy nawet w dwucyfrowych rozmiarach. 

Drużyna Dariusza Fineczki 
nie tylko rozpoczęła rywaliza-
cję od dwucyfrówki, ale i tak 
zakończyła, pokonując rywali 
z Krościenka Wyżnego i Starej 
Wsi. W międzyczasie były nie-
co skromniejsze, choć też pew-
ne zwycięstwa nad kolegami  
z SP8 oraz ekipą SP7 Krosno. 

Nic zatem dziwnego, że „Je-
dynka” wygrała zawody z im-
ponującym bilansem bramko-
wym 35:3. Kolejne miejsca  
zajęły zespoły z Krosna i Kro-
ścienka, a na 4. pozycji uplaso-
wała się „Ósemka”. Trzy naj-
lepsze szkoły awansowały do 
zawodów wojewódzkich. 

SP KROŚCIENKO WYŻNE – SP STA� WIEŚ 2:0
SP7 KROSNO – SP8 SANOK 6:2 
SP KROŚCIENKO WYŻNE – SP1 SANOK 0:10 
SP STA� WIEŚ – SP7 KROSNO 1:2 
SP1 SANOK – SP8 SANOK 7:1 
SP KROŚCIENKO WYŻNE – SP7 KROSNO 1:2 
SP STA� WIEŚ – SP8 SANOK 0:2 
SP1 SANOK – SP7 KROSNO 5:1 
SP KROŚCIENKO WYŻNE – SP8 SANOK 3:2 
SP1 SANOK – SP STA� WIEŚ 13:1

Sanocka Liga Kobiet 

Kolejny dublet zawodniczek „Watahy” 
Drugi miniturniej po zmianie formuły rozgrywek znów 
przyniósł zwycięski dublet unihokeistek Wilków, które 
najpierw ograły II Liceum Ogólnokształcące, a potem 
Uczelnię Państwową. W bezpośrednim meczu pokonanych 
drużyn górą były „Studentki”. 

Żeńska „Wataha” nie zwalnia 
tempa i jak tydzień wcześniej 
zaksięgowała punkty w potycz-
kach z IILO i AZS UP. Walki 
jednak nie brakowało, zwłasz-
cza w pojedynku z zespołem 
uczelni, który pierwszy strzelił 
bramkę. Odpowiedzią były  

jednak dwa tra�enia, w tym 
to decydujące Kingi Sitarz, któ-
ra zwycięskiego gola zdobyła 
chwilę przed końcem meczu. 
Pokonanym o tyle łatwiej było 
przełknąć porażkę, że nieco 
wcześniej wygrały zacięty poje-
dynek z licealistkami. 

IILO – WILKI 0:2 
Bramki: Pałys, Kanciak. 
AZS UP – IILO 2:1 
Bramki: Bielecka, Kocik – Zagórska. 
WILKI – AZS UP 2:1 
Bramki: Osękowska, Sitarz – Sokołowska. 

Same pogromy, blisko dwucyfrówek 
Piąta kolejka stała pod znakiem wyjątkowo jednostronnych spotkań, dwa razy niewiele  
zabrakło do dwucyfrówek. Drużyny AZS UP i Wilków wygrywały po 9:2, pokonując Jokera 
Kosmetyki i Traf Oknoplast, a prowadzące w tabeli Besco nie dało szans Forestowi. 

Pierwsze dwa pojedynki, 
choć z identycznymi wynika-
mi, miały jednak różne scena-
riusze. Zespół „Studentów” 
do przerwy mocno walczył  
z Jokerem, dopiero po zmia-
nie stron rozwiązując worek  
z bramkami. Tra�ali głównie
Kamil Ziemba i Piotr Zady-
lak, autorzy odpowiednio 
„podwójnego dubletu” i hat-
-tricka. Dla pokonanych oba 
gole zdobył Jakub Sudyka. 

Dla odmiany potyczka 
„Watahy” z ekipą �rmy Okno-
plast rozpoczęła od kanonady 
byłych ekstraligowców, któ-
rzy już po pierwszej połowie 
mieli... 6 bramek przewagi. 
Potem mecz się wyrównał,  
a drugą część spotkania Wilki 
wygrały już tylko 3:2. Bohate-
rem tego meczu okazał się 
Michał Ambicki, trzykrotnie 
pokonując golkipera Trafu. 

Nieco skromniejsze zwy-
cięstwo odniósł lider, choć  
i w tym przypadku rywale nie 
mieli za wiele do powiedze-
nie, bo stać ich było tylko  
na honorowego gola. Do zdo-
bycia kompletu punktów 
„Beszczan” poprowadził zna-
komicie tego dnia dyspono-
wany Hubert Popiel, aż cztery 
razy tra�ając do siatki uniho-
keistów Foresta. 

AZS UP – JOKER KOSMETYKI 9:2 (3:1) 
Bramki: Ziemba 4, Zadylak 3, Mielniczek, Wolanin – Sudyka 2. 
WILKI – T�F OKNOPLAST 9:2 (6:0)
Bramki: Januszczak 3, Ambicki, Sujkowski, Brichaczek, P. Sokołowski, Leś, Skrabalak – Kinel, Mańko. 
BESCO – FOREST 6:1 (3:0) 
Bramki: Popiel 4, Marcin Cybuch, Warchoł – Hydzik. 

IV Liga Krośnieńska 

Liga Sanocka 

Po walce i gładko 
Rywalizacja znów w dwóch grupach, a zwycięstwa odnieśli 
Bogdan Szałankiewicz (A) i Miłosz Zarzyczny (B). 

Grupa A: 1. Bogdan Szałankiewicz, 2. ex aequo Bolesław Bart-
kowski i Daniel Kozioł (po jednej porażce, decydowały sety). 
Grupa B: 1. Miłosz Zarzyczny (komplet zwycięstw bez straty 
seta), 2. Czesław Tere�nko, 3. Stanisław Wituszyński.

Orły Temidy II Domaradz – TG Sokół Sanok 10:3 
Sokół: Stępkowski 2, Bartkowski 1, Perschke, Tere�nko.

Przy grze w mocno rezerwo-
wym składzie ciężko było  
liczyć choćby na pierwszy 
punkt w sezonie. 

Mimo tego sokolnicy nie wypa-
dli najgorzej, zwłaszcza debiutu-
jący w rozgrywkach Janusz  
Stępkowski (na zdjęciu obok), 
który wygrał dwa pojedynki. 
Jedno zwycięstwo odniósł też 
Bolesław Bartkowski. 

Dwie wygrane w debiucie 

V Liga Krośnieńska – grupa wschodnia 

Rywale za mocni 
Pionier Średnia Wieś – SKT ILO Wiki III Sanok 10:4 

SKT: Bednarczyk 2,5, Kozioł 1,5, Jaszczor, Wanielista. 

Niemal kalka meczu drugiej drużyny SKT i porażka w podob-
nych rozmiarach. 

I w tym przypadku po deblach 
było 3:3, a potem punktowali 
już praktycznie tylko rywale.  

W naszej drużynie na miarę 
oczekiwań zagrał tylko Andrzej 
Bednarczyk (2,5 pkt). 

SKT ILO Wiki II Sanok – LUKS Burza Rogi 5:10 
SKT: Łącki 2,5, Wojciechowski 2, Wronowski 0,5, P. Piróg. 

Mecz planowany na najbliższy weekend rozegrano awan-
sem, niestety – bez powodzenia. 

Dobry tylko początek 

Początek był wyrównany, bo 
do drugiego rzutu singli gra-
no na remis. Potem jednak 

goście wrzucili wyższy bieg, 
w dalszej części pojedynku 
tracąc już tylko 2 punkty. 

Miało być zwycięstwo... 
LKS Parnas Stara Wieś – SKT ILO Wiki II Sanok 10:7

SKT: Wojciechowski 3, Łącki 2,5, Piróg 1, Wronowski 0,5. 

Porażka z drużyną, która wcześniej zapunktowała tylko 
jednym remisem... 

To był wyjazd po punkty, tym-
czasem gracze SKT wrócili  
z niczym. Pojedynek rozstrzy-

gnął się w ostatniej serii singlo-
wej, gdy od stanu 7:7 goście nie 
zdobyli już choćby jednego seta. 

SKT ILO Wiki I Sanok – LUKS Burza Rogi 10:4 
SKT: Witka 3,5, Poliniewicz 3, Gratkowski 2, Pytlowany 1,5. 

Lider nie zwalnia tempa 

Kolejne zwycięstwo lidera. Świetnie zagrali Dawid Witka  
i Grzegorz Poliniewicz – komplety punktów singlowych. 
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Drużyna Wilków (ciemne stroje) pewnie wygrała z Trafem Onkoplast, strzelając aż 9 bramek 

Po zmianie formuły rozgrywek rywalizacja kobiet nabiera tempa 
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Gracze SKT od początku zaczęli 
budować przewagę, w każdej  
serii oddając rywalom tylko po 

punkcie. Z kompletem zwy-
cięstw nasza drużyna umocniła 
się na prowadzeniu w tabeli. 
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Kolumnę opracował: 
BARTOSZ BŁAŻEWICZ

I Liga Podkarpacka 

PŁYWANIE 

BADMINTON 
Podkarpackie ligi młodzieżowe 

Juniorzy TSV w dobrej formie
Świetny weekend juniorskich drużyn TSV. Starsza wygrała na wyjazdach  
z Gamratem Jasło i Karpatami Krosno, zapewniając sobie awans z 1. miej-
sca w tabeli do turnieju �nałowego i praktycznie rzecz biorąc udział w luto-
wych ćwierć�nałach Mistrzostw Polski. Natomiast juniorzy młodsi po
zwycięstwie nad Karpatami Krosno wskoczyli na pozycję wicelidera. 

Juniorzy starsi 
GAM�T-MOSiR JASŁO – TSV SANOK 1:3 (-16, -13, 20, -23)
�RPATY MOSiR KROSNO – TSV SANOK 0:3 (-11, -24, -19)

Juniorki starsze 
SANOCZAN� SANOK – SAN-PAJDA JAROSŁAW/VLO RZESZÓW

0:3 (-22, -18, -21) 

Juniorzy młodsi 
TSV SANOK – �RPATY MOSiR KROSNO 3:1 (-21, 23, 19, 21)

Twardy bój na boisku lidera 
WISŁOK STRZYŻÓW – TSV SANOK 3:1 (23, -25, 19, 25) 
TSV: Krochmal, Czurczak, Chudziak, Wójcik, Gierula, Kondrat, Baran (libero) 
oraz Więch, Florek i Sokołowski. 

Początek rundy rewanżowej więcej niż obiecujący – wprawdzie druży-
na TSV doznała porażki na boisku lidera, jednak po bardzo zaciętym 
pojedynku, który powinien był jej przynieść przynajmniej punkt. 

Dość powiedzieć, że aż trzy z czterech 
setów kończyły się minimalną różnicą, 
co najlepiej świadczy o dramaturgii 
meczu. Ostra walka rozpoczęła się już 
od pierwszej partii, którą zespół go-
spodarzy wygrał 25:23. Po zmianie 
stron siatkarze TSV zrewanżowali się 
tym samym, zwyciężając 27:25. Jedy-
nie trzecia odsłona była bardziej jed-
nostronna, za to w czwartej wszystko 
wróciło do wcześniejszego porządku. 
Szkoda tego seta, w którym nasza 
drużyna prowadziła już 24:21, mając 
kilka piłek setowych. Ostatnie słowo 
należało jednak do Wisłoka. 

– Mimo porażki zagraliśmy bar-
dzo dobry mecz. Przede wszystkim 

przerwa w rozgrywkach została przez 
nas wykorzystana na solidny trening  
i efekty było widać. W końcu dobrze 
funkcjonował atak, przyjęcie stało na 
niezłym poziomie, także relacja bloku 
z obroną funkcjonowała jak należy. 
Wprawdzie po przegranej spadliśmy 
na 9. miejsce w tabeli, ale przy jednym 
meczu zaległym strata do 4. Klimy 
Błażowa to tylko 5 punktów, więc nie 
rezygnujemy z walki o czołową czwór-
kę – powiedział Piotr Sokołowski,  
grający trener TSV. 

W sobotę nasz zespół zagra u sie-
bie z Siarką Tarnobrzeg. Początek 
meczu wyjątkowo o godz. 18. 

Rekordowa frekwencja! 
Rewelacyjną frekwencję miały jubileuszowe, XXX Zawody o Puchar Solidarności, które rozegrano na  
basenie Centrum Rehabilitacji i Sportu. Do rywalizacji przystąpiło blisko 200 uczestników, co jest  
rekordem tej imprezy. Wszystkie wyścigi rozgrywano stylem dowolnym: starsze dzieci – do rocznika 2011 
– ścigały się na 50 m, a młodsze na 25 m. Poniżej wykaz medalistów we wszystkich grupach wiekowych. 

Roczniki 2007 i 2008: dziewczęta – 1. Paula Doskowska, 2. Blanka Banasiewicz, 3. Hanna Szala; 
chłopcy – 1. Dawid Michałek, 2. Franciszek Kielar, 3. Norbert Starejki. 
Rocznik 2009: dziewczęta – 1. Maja Rachalska, 2. Kalina Grzesiak, 3. Oliwia Grygiel; 
chłopcy – 1. Filip Carkowski, 2. Nikodem Wójtowicz, 3. Gabriel Tylka. 
Rocznik 2010: dziewczęta – 1. Lena Skoczypiec, 2. Weronika Reizer, 3. Antonina Nazarko; 
chłopcy – 1. Maksymilian Kucharski, 2. Szymon Janusz, 3. Piotr Bonarski. 
Rocznik 2011: dziewczęta – 1. Maja Wilk, 2. Natalia Futryk, 3. Kaja Sroka; 
chłopcy – 1. Mateusz Markowicz, 2. Bartosz Biłas, 3. Bartosz Ryba. 
Rocznik 2012: dziewczęta – 1. Maria Menet, 2. Pola Andrzejewska, 3. Iga Pytlowany; 
chłopcy – 1. Adam Oleniacz, 2. Dawid Knurek, 3. Piotr Burnat. 
Rocznik 2013: dziewczęta – 1. Róża Kameczura, 2. Łucja Przygórzewska, 3. Zo�a Dziadak;
chłopcy – 1. Marcel Woźniak, 2. Igor Sąsiadek, 3. Mikołaj Stodolak. 
Rocznik 2014: dziewczęta – 1. Karolina Kos, 2. Nikola Kłodowska, 3. Łucja Gawlewicz; 
chłopcy – 1. Tomasz Orzech, 2. Jacek Nazarko, 3. Aleksander Doskowski. 
Rocznik 2015: chłopcy – 1. Alan Skubiński, 2. Karol Duślak. 

Srebro chłopców, brąz dziewcząt 
Podczas Finałów Wojewódzkich 
Licealiady, które rozegrano w No-
wej Dębie, świetnie wypadły nasze 
drużyny, zdobywając dwa medale. 
Chłopcy z I Liceum Ogólnokształ-
cącego wywalczyli tytuł wicemi-
strzowski, a dziewczęta z Zespołu 
Szkół nr 2 sięgnęły po brąz. 

W fazie grupowej decydującego turnie-
ju męski zespół „Jedynki” pokonał 
wszystkich trzech rywali, co dało mu 
awans z 1. miejsca. Natomiast zawodni-
cy Zespołu Szkół nr 3 wygrali tylko je-
den mecz, ostatecznie kończąc zmaga-
nia na 5. pozycji. Zwycięska passa ILO 
podtrzymana została w pół�nale, jed-
nak decydujący pojedynek z ZS2 Dębi-
ca zakończył się triumfem rywali. Skład 
naszego zespołu tworzyli Michał To-
karz, Piotr Mackiewicz i Krystian Jajko 
(rezerwowym był Gabriel Czuchry). 

W rywalizacji dziewcząt obie  
nasze drużyny zajęły 2. lokaty w gru-
pach, przechodząc do pół�nałów. 
W nich lepsze okazały się rywalki, 
więc naszym badmintonistkom po-
została bezpośrednia walka w meczu 
o 3. miejsce. Ostatecznie zawodnicz-
ki ZS2 pokonały ILO, zdobywając 
brązowy medal. Skład „Mechanika” 
tworzyły Katarzyna Płaziak, Gabrie-
la Marcinik i Natalia Jaworska, a ich 
opiekunką była Izabela Łożańska. 
Natomiast obie drużyny ILO pro-
wadziła Edyta Dubiel-Jajko. 

CHŁOPCY 
Mecze grupowe: ILO – ZS2 Nowa Dęba 5:0, ILO – IILO Mielec 3:2, ILO – LO 
Dynów 5:0. ZS3 – ZS2 Dębica 0:5, ZS3 – ILO Przemyśl 2:3, ZS3 – ILO Rze-
szów 5:0. Pół�nał: ILO – ILO Przemyśl 3:1. Finał: ILO – ZS2 Dębica 0:3.

DZIEWCZĘTA 
Mecze grupowe: ILO – ZS2 Nowa Dęba 3:2, ILO – ZS2 Dębica 1:4, ILO – 
ILO Przemyśl 5:0. ZS2 – LO Lubaczów 4:1, ZS2 – ZSE Dębica 1:4, ZS2 – 
IIILO Rzeszów 5:0. Pół�nały: ZS2 – ZS2 Dębica 1:3, ILO – ZSE Dębica
0:3. Mecz o 3. miejsce: ZS2 – ILO 3:1. 

Podczas jubileuszowego Pucharu Solidarności padł rekord frekwencji, bo startowało blisko 200 dzieci 

Srebrna drużyna  badmintonistów ILO wraz z opiekunką Edytą Dubiel-Jajko 

Siatkarze TSV powalczyli z Wisłokiem, ale nie udało się zdobyć choćby punktu 

Zespół juniorów TSV przypieczętował awans z 1. miejsca w tabeli 
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PIŁKA NOŻNA

Kolumnę opracował: BARTOSZ BŁAŻEWICZ

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Puchar Świata III Turniej Niepodległości o Puchar Starosty Sanockiego 

I Liga Futsalu Młodzików 

Dobra inauguracja 
Akademii Piłkarskiej Wiki 
Zespół Akademii Piłkarskiej Wiki udanie zainaugurował 
wojewódzkie rozgrywki, w pierwszych dwóch meczach 
zdobywając 4 punkty. A rywale byli mocni. 

Na dobry początek drużyna 
prowadzona przez trenera 
Marka Węgrzyna zremisowa-
ła z SMS-em Jarosław, co na-
leżało uznać za niezły wynik. 
Pierwsze koty za płoty, za to 
już drugi pojedynek okazał 
się popisem akademików, 
którzy nie dali szans Stali 
Mielec, odnosząc zwycięstwo 
różnicą aż 3 bramek. 

– To był debiut drużyny  
w tego typu rozgrywkach, 
które traktujemy jako uzupeł-
nienie treningu piłkarskiego. 
Dlatego jedną jednostkę  
w mikrocyklu przeznaczamy 
na futsal, który nieco różni  
się od zwykłych rozgrywek, 
ale daje kompleksowe przy-
gotowanie zawodnika –  
czytamy na stronie AP Wiki. 

AP WIKI SANOK – SMS JAROSŁAW 1:1 
Bramka: Bochnak. 

AP WIKI SANOK – STAL MIELEC 4:1 
Bramki: Koczera 2, Filipczak, Cichecki. 

Zwycięstwo drużyny ILO 
Po roku covidowej przerwy zmagania szkół ponadpodsta-
wowych wróciły do kalendarza lokalnych imprez sporto-
wych. Tym razem najlepsi okazali się zawodnicy I Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Zawody w Zespole Szkół nr 3 
rozegrano z udziałem sześciu 
drużyn. Grano systemem 
„każdy z każdym”, więc wy-
szło 15 meczów, łącznie kilka 
godzin halowego futbolu. 
Turniej był zacięty i dopiero 
przedostatnie spotkanie  
zadecydowało o kolejności na 
podium. Po zwycięstwo  
sięgnęła prowadzona przez 
Dariusza Gaździka drużyna 
ILO, mająca w składzie kilku 

juniorów Ekoballu Stal. Ko-
lejne miejsca zajęli gospoda-
rze i Zespół Szkół nr 2, najlep-
szy w dwóch poprzednich 
edycjach Pucharu Starosty. 

Zwycięski skład ekipy ILO: 
Kacper Słuszkiewicz, Miłosz 
Wójcik, Mateusz Błażowski, 
Mateusz Gawlewicz, Mikołaj 
Nycz, Filip Karczyński, Kac-
per Sumara, Jakub Ho�, 
Mikołaj Gawlewicz, Maksy-
milian Pluskwa i Jakub Rysz. 

Ogólnopolskie Zawody Dzieci 

Tym razem wielobojowy dublet 
Drugą rundę zmagań rozegrali też najmłodsi panczeniści, 
ścigając się w Warszawie. Dla Górnika był to jeszcze lepszy 
start niż tydzień wcześniej w Lubinie, bo wielobojowe zwycię-
stwo odniosła nie tylko Julita Krawiec, ale i Oliwia Dydek.  
Na podium ponownie stanął też Olaf Podczerwiński. 

Krawcówna dała klasyczny  
replay – znów komplet zwy-
cięstw w kat. 13 lat, i tym razem 
z wyraźnymi przewagami.  
Czasy podopiecznej Grzegorza 
Kudły: 44,72, 44,65 i 45,55 na 
500 m oraz 1.31,36 na 1000 m 
(na pół kilometra dwa razy biła 
„życiówkę” z hali). Jedno miej-
sce w dziesiątce zajęła też Maja 
Pytlowany – 10. na 1000 m. 

W kat. 11-latek najlepsza 
okazała się Dydkówna, choć 

bez kompletu zwycięstw. A to 
przez pierwszy bieg na 300 m 
– pozycja 2. z czasem 32,32. 
Kolejne wyścigi już wygrywała: 
drugi na tym dystansie (32,29) 
i dwa razy na 500 m (51,96  
i 52,48). Drugą dziesiątkę wie-
loboju otworzyła Julia Stec, 
m.in. 10. na 300 m. 

Dalsze lokaty zajmowały: 
Aleksandra Lip i Zuzanna  
Łagodzic (13 lat), Justyna 
Czwerenko, Nikola Gaworec-

Puchar Polski 

Piotr Michalski i dwa rekordy Polski! 
Kapitalny start Piotra Michalskiego na �nałowych zawodach 
w kanadyjskim Calgary. Wychowanek Górnika – obecnie  
w AZS AWF Katowice – pobił rekordy Polski na 500 i 1000 m. 
To znakomity prognostyk przed olimpiadą w Pekinie. 

Najpierw była poprawa najlep-
szego krajowego wyniku na pół 
kilometra. W wyścigu grupy A 
nasz panczenista zajął świetne 
8. miejsce z jeszcze lepszym 
czasem 34,189. A skoro apetyt 
rośnie w miarę jedzenia, to dwa 
dni później Michalski poszedł 

za ciosem, na 1000 m bijąc  
rekord Polski rezultatem 
1.07,135. Do tego w wygranym 
biegu grupy B. Warto przy tym 
zaznaczyć, że był to 5. wynik 
całych zawodów. 

– Jestem bardzo szczęśliwy 
i dumny. Dziękuję nie tylko  

trenerom, ale całej grupie, bo 
bez niej nic bym nie osiągnął. 
Po kilku latach jazdy w jej skła-
dzie mogę śmiało powiedzieć, 
iż jesteśmy jedną z najlepszych 
sprinterskich grup na świecie – 
podkreślił wychowanek Górni-
ka, który z taką dyspozycją 
może nieźle namieszać na olim-
piadzie. Jeżeli forma jeszcze 
pójdzie w górę, to walka o czo-
łowe dziesiątki będzie planem 
minimum... 

Medal Hostyńskiego i komplet Husaka 
Drugą rundą krajowych zmagań były Zawody Barbórkowe na torze „Błonie”. Walka na wła-
snym lodzie okazała się udana dla panczenistów Górnika, zwłaszcza Szymona Hostyńskiego, 
który pierwszy raz stanął na pucharowym podium, zajmując 3. miejsce w drugim wyścigu  
na 500 m. Wśród mastersów znów bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Husak. 

W wieku zaledwie 15 lat  
Hostyński już może pochwa-
lić się medalową pozycją  
w pucharowych zmaganiach. 
A to dzięki drugiej gonitwie 
na „pięćsetkę”, którą wycho-
wanek Marka Drwięgi zakoń-

czył z czasem 39,92, co dało 
mu 3. lokatę. W pierwszym 
biegu na pół kilometra też 
wypadł nieźle, �niszując 
z 5. wynikiem. Natomiast  
na dystansie dwa razy dłuż-
szym sklasy�kowano go na

10. miejscu. Dwa razy w czo-
łowych dziesiątkach plasował 
się też Oskar Podczerwiński 
– 8. na 5000 m i 10. na  
3000 m. Startowali jeszcze 
Przemysław Zając i Mikołaj 
Stabryła – dalsze lokaty. 

Wśród mężczyzn rozegrano 
6 wyścigów, w których po dwa 
zwycięstwa odnieśli: 1. Mateusz 
Kania z Fundacji ŁiSW Legia 
Warszawa na 500 i 1000 m  
(czasy 38,72 i 1.17,07), Dawid 
Burzykowski ze Stoczniowca 
Gdańsk na 500 i 1500 m (37,20 
i 1.57,71) oraz Mateusz Śliwka  
z UKS 3 Milanówek na 3000  
i 5000 m (4.11,33 i 7.33,36). 

W rywalizacji kobiet nie 
było medalu Górnika, za to aż 
trzy nasze zawodniczki plasowa-
ły się w dziesiątkach. Nikola  
Maślanka aż trzy razy – 7. na 
3000 m, 9. na 1500 m i 10. na 
1000 m. Do tego na najkrót-
szym dystansie Jagoda Kopczak 
była 7. i 9., a Anna Stapińska –  
9. Dalsze pozycje zajmowały 
Maja Bodnar i Julia Kalityńska. 

Wszystkie wyścigi padły  
łupem panczenistek Stegien 
Warszawa. Ze zwycięskim  
hat-trickiem walkę zakończyła 
Maja Płończyk, najszybsza na 
500 m (42,50), 1000 m 
(1.25,02) i 1500 m (2.12,97). 
Pozostałe dwa wyścigi to wygra-
ne Zo�i Braun – na 500 m
(43.41) i 3000 m (5.02,35).  

W zmaganiach mastersów 
jeńców nie brał Husak – kom-
plet czterech zwycięstw, do tego 
bardzo wyraźnych. Weteran 
Górnika odniósł zwycięstwa  
na 500 m (44,19), 1000 m 
(1.28,05), 1500 m (2.18,62)  
i 3000 m (5.11,10). 

ka, Lena Dziewińska i Maja 
Maślak (12 lat), Ashley Doroc-
ka-Jach (11 lat) oraz Izabela 
Potocka (10 lat). Dla kilku  
z nich był to debiut w OZD. 

Wśród 10-latków powal-
czył Podczerwiński, ostatecz-
nie tuż za podium klasy�kacji
łącznej, choć z medalową pozy-
cją w drugim wyścigu na 300 m 
– 3. z czasem 32,83. W pozosta-
łych biegach był 4. 

W wyścigach sztafeto-
wych dziewcząt wystartowały 
trzy składy Górnika. Jeden  
w kat. 10-11 lat, gdzie 5. miej-
sce zajęły Dydek, Stec,  
Dorocka-Jach i Potocka. Na-
tomiast dwa w kat 12-13 lat, 
efektem 5. lokata pierwszej 
drużyny (Krawiec, Pytlowa-
ny, Lip i Czwerenko) oraz  
11. drugiej (Łagodzic, Gawo-
recka, Dziewińska i Maślak). 

Zwycięski zespół ILO wraz z opiekunem Dariuszem Gaździkiem  

Zawody Barbórkowe na torze „Błonie” były zarazem drugą rundą Pucharu Polski 

Oliwia Dydek wygrała kat. 11 lat 
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