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W Dzień Bożego Narodzenia
Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały, jak opłatek...
Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy błogosławiony grudzień!...
„W żłobie leży - któż pobieży...”
POCZTÓWKA ZE ZBIORÓW B. ŁAPISZCZAKA

Zdzisław Kunstman

Niech ciepło wigilijnej świecy ogrzeje Wasze serca,
By zagościła w nich miłość, zrozumienie i wybaczenie.
Niech Boże Dzieciątko błogosławi Waszym rodzinom,
Niosąc nadzieję na spełnienie marzeń w Nowym Roku.
Czytelnikom, Kontrahentom i Sympatykom
życzy
Zespół redakcyjny
„Tygodnika Sanockiego”
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Następny „TS”
już w 2012 roku
To ostatnie już nasze spotkanie
z Państwem w tym roku. Cieszymy się, że możemy gościć w Państwa domach w świąteczny czas.
Następny raz spotkamy się już
w Nowym, 2012 roku i to nietypowo, bo w czwartek 5 stycznia.
W piątek bowiem będziemy świętować Trzech Króli. Zdążymy zapewne zatęsknić za sobą. My na
pewno! Żegnając się na dwa tygodnie mamy nadzieję, że ten
numer, świąteczny, o zwiększonej objętości, wynagrodzi Państwu czas oczekiwania na kolejne
wydanie „TS”.

Tradycyjnie, wraz z pierwszym numerem, otrzymacie Państwo od nas noworoczny prezent w postaci kalendarza na rok 2012. Jego ozdobą będą
obrazki wyjęte z najpiękniejszego
miejsca w naszym mieście, ze skansenu. Chcemy w ten sposób jeszcze
raz uczcić wielkie wydarzenie, jakim
było otwarcie Rynku Galicyjskiego.
Jeśli możemy pomarzyć, to bardzo
pragniemy, aby ten właśnie kalendarz
zawisł na ścianach wielu domów
i mieszkań, aby przypominał Państwu
nasz „Tygodnik” i skansen, aby odmierzał same dobre i szczęśliwe dni.
Redaktor Naczelny
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Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Sylwester na Rynku

Z każdym dniem przybliża się chwila nadejścia Nowego Roku.
Jedni powitają go na balach, drudzy na prywatkach, jeszcze inni
przed ekranem telewizora. Sporo osób wybierze się też pewnie
na Rynek, gdzie odbędzie się tradycyjna impreza sylwestrowa,
na którą zaprasza burmistrz Sanoka. Jakie atrakcje czekają nas
tym razem?

Sylwester na Rynku rozpocznie się o godz. 21.45 dyskoteką
multimedialną z wykorzystaniem
ekranu typu led (po raz pierwszy
w Sanoku!). W roli gwiazdy wieczoru wystąpi zespół „Chrząszcze”,
którego koncert rozpocznie się
o godz. 23. Wywodząca się z Gliwic
grupa jest jednym z najlepszych
w Polsce zespołów grających muzykę lat 60. Podczas sylwestrowego
koncertu na Rynku „Chrząszcze”
przypomną największe hity „The
Beatles”, „The Shadows” oraz rodzimych „Czerwonych Gitar”.
Tuż przed północą noworoczne życzenia dla mieszkańców Sanoka złoży burmistrz Wojciech Blecharczyk, po których w niebo
poszybują kolorowe fajerwerki
przygotowane przez rmę Progres.
Imprezę zakończy dyskoteka multimedialna, która potrwa do godz. 1.
Jak co roku, nie zabraknie
też
konkursu
butelkowego
z atrakcyjnymi nagrodami.
/k/

W minionym tygodniu policjanci
sanockiej KPP przeprowadzili 180
interwencji, w tym 34 publiczne,
20 domowych, 8 dotyczących kradzieży, 4 – włamania, 4 – uszkodzenia mienia, 3 – oszustwa,
2 – przywłaszczenia, 1 – pożaru,
2 związanych z wypadkiem drogowym oraz 9 – z kolizjami. W PdOZ
osadzono 21 osób.

Sanok

* Nieznany sprawca włamał się
(13 bm.) do volkswagena zaparkowanego na ul. Dworcowej,
z wnętrza którego wymontował radioodtwarzacz o wartości 200 zł.
* Na 1400 zł oszacował straty
20-letni właściciel audi, w którym
nieustalony wandal przebił dwie
opony oraz uszkodził powłokę lakierniczą. Do zdarzenia doszło
13 bm. na ul. Wąskiej.
Sylwester na Rynku to świetna okazja do spotkania się ze
* 25 litrów paliwa ukradł złodziej,
znajomymi.
który włamał się (14 bm.)
do volkswagena stojącego na ul.
Szkolnej. 45-letni właściciel poZiemowit Borowczak, wiceburmistrz Sanoka:
jazdu wycenił straty na 240 zł.
* Kierujący oplem 19-letni sano– W pamięci szczególnie utkwił mi smak kluczanin nie ustąpił pierwszeństwa
sek z makiem. To typowa wielkopolska
pieszemu
znajdującemu
się
potrawa wigilijna, którą robiła moja mama.
Wielkim powodzeniem wśród sanoczan
Andrzejem Słuszkiewiczem kilkadziesiąt lat temu na oznakowanym przejściu,
Były to kluski kładzione, mieszane z mai mieszkańców okolicznych miejscowości
chodziliśmy z taką zrobioną przez siebie szopką po w wyniku czego 36-letni mężczykiem, tym samym, który był używany do piecieszył się zorganizowany w ubiegłą niedzielę
mieście. Ludzie chętnie otwierali drzwi domów, zu- zna trafił do szpitala z urazem
czenia makowca – słodki z bakaliami. Do tej
Jarmark Bożonarodzeniowy na terenie Rynku
pełnie inaczej niż teraz – rozrzewnił się Adam Przy- kolana oraz otarciami naskórka.
pory robię tę potrawę, jest niezwykle prosta
Galicyjskiego. Największym hitem okazała się
bysz, znany sanocki plastyk.
Wypadek miał miejsce 16 bm.
do przyrządzenia, zwłaszcza teraz, gdy goszopka, odrobinę egzotyczna – bo ze strusiem
na ul. Lipińskiego.
tową masę makową można kupić w każdym
nandu – oblegana tłumnie przez dzieci. Mimo
* Do dyżurnego sanockiej KPP
sklepie. Przyrządzenie tego dania zajmuje
chłodu skansen tętnił życiem i śpiewem kolęd.
zgłosił się (17 bm.) 24-letni
15 minut, a jest to świetna przekąska
– Mamusiu, mogę go dotknąć? Naprawdę jest
mieszkaniec powiatu sanockiego,
na wszelkie przyjęcia, o wiele smaczniejsza
który podczas przybywania w loniż ciasto. Ze wspomnień towarzyszących przyrządzaniu tej potrawy prawdziwy? – piszczała czteroletnia Zosia, zachwykalu gastronomicznym przy ul.
pamiętam jeszcze mielenie maku. To zajęcie wymagające użycia spo- cona „najprawdziwszym” osiołkiem. Zauroczone
dzieciaki krążyły od boksu do boksu, próbując głaMickiewicza został uderzony burej siły, gdyż mak miele się o wiele trudniej niż inne produkty.
telką w głowę. Do zatrzymania
Drugim, niezwykle aromatycznym smakiem, jaki kojarzy mi się skać i karmić sianem zwierzaki. A użyczył je: Instysprawcy w istotny sposób przyze świętami, a w zasadzie z zimową porą, jest surówka z jarmuża, tut Zootechniki w Odrzechowej, Augustyn Goc
czyniły się zeznania świadków
który w moich stronach cieszy się dużym powodzeniem. Ta roślina i Robert Pieszczoch, który w swoim gospodarstwie
zdarzenia. Okazał się nim 18-letni
o mocno poskręcanych liściach jest dobra do spożycia dopiero po w Nadolanach hoduje ptactwo ozdobne i różne
mieszkaniec powiatu brzozowpierwszych przymrozkach, które pozbawiają ją twardości. Kiedy inne zwierzęta. – Przywieźliśmy tu strusia, lamę, kury,
skiego.
warzywa zbiera się dużo wcześniej, to jarmuż właśnie na święta jest gęsi tuluskie, owce – wyliczał z dumą jego jedenaOsiołek z gospodarstwa pana Goca robił furorę. * Policja szuka wandala, który
najlepszy i świeżo zerwany stanowi zielony akcent na świątecznym stoletni syn Hubert, właściciel zwierząt.
Oprócz szopki odbywały się też koncerty
Pomysłodawca imprezy starosta Sebastian Niżnik rozbił szybę w drzwiach wejściostole. Bardzo aromatyczny, z jabłkiem, selerem, marchewką – to
naprawdę świetne dopełnienie zimowego obiadu. Szkoda, że ta rośli- zespołów muzycznych – wystąpiło ich aż dziesięć nie krył satysfakcji: – Obserwując frekwencję wych domu 56-letniej mieszkanki
na nie jest zbyt popularna, ale pewnie wynika to z faktu, że ludzie nie w tym dwie orkiestry dęte, z Beska i Jaćmierza i atmosferę, zastanawiamy się, czy nie powinna to być Sanoka. Pokrzywdzona wyceniła
– degustacja jadła regionalnego, przygotowanego impreza cykliczna – powiedział Tygodnikowi. Zadowo- straty na 1500 zł. Do zdarzenia
bardzo wiedzą, jak ją przyrządzić.
przez panie z KGW. Młodzież z I i II LO wcieliła się lony był też współorganizator, dyrektor Jerzy Ginalski doszło 18 bm. na ul. Kenara.
w rolę Świętej Rodziny, aniołków i Mikołajów. Du- z MBL: – Cieszymy się, bo rynek ma mieć nie tylko * Telefon komórkowy Sony Ericsżym powodzeniem cieszyła się wystawa szopek ze wymiar muzealny, ekspozycyjny ale też być miejscem son o wartości 500 zł padł łupem
zbiorów MBL. – Przypomniało mi się, jak z kolegą spotkania sanoczan i tętnić życiem – podkreślał. (z) sprawcy, który przywłaszczył sobie aparat. Do zdarzenia doszło
19 bm. na ul. Wolnej.
Tu nasza akcja „Podziel się z drugim”, skierowana z jednej strony do
tych, którzy potrzebują rzeczy na które ich nie stać, z drugiej zaś do
tych, którzy chcieliby się z kimś podzielić.
Oto kolejne zgłoszenie;
- Dywan wełniany 4 x 3 m (w dobrym stanie) – tel. 13 46 35 189
Równocześnie zachęcamy do dokonywania kolejnych zgłoszeń.
I przypominamy, że zgłaszane przedmioty mają być rozdawane i nie
można żądać za nie pieniędzy.
ARCHIWUM T

Moje świąteczne
(przy) smaki

JOLANTA ZIOBRO

JOLANTA ZIOBRO

Szopka z osiołkiem i strusiem nandu

Podziel się z drugim

Zginęli
na miejscu
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Policjanci sanockiej KPP ustalają przyczyny i okoliczności
tragicznego wypadku, jaki miał
miejsce w sobotę nad ranem w
Zarszynie. Zginęło w nim
dwóch mężczyzn, mieszkańców Krosna.
Do wypadku doszło o godzinie 4.30 na drodze krajowej nr 28,
łączącej Sanok z Krosnem. Ford
mondeo, kierowany przez 54-letniego mężczyznę, na łuku drogi
w Zarszynie wypadł z trasy i zatrzymał się na drzewie, w które
uderzył dachem. Auto było tak
zmasakrowane, że przybyli na
miejsce zdarzenia strażacy z sanockiej PSP musieli użyć sprzętu
hydraulicznego, aby dostać się
do poszkodowanych. Niestety, na
ratunek było za późno – i kierowca, i jego 62-letni pasażer zginęli
na miejscu. Ich zgon potwierdził
obecny na miejscu lekarz.
/jot/
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MIASTO I LUDZIE

Sanok w czołówce
krajowej
kacji Samochodowej, budowę
boisk przy sanockich szkołach,
modernizację obiektów przy torze lodowym.
Miasto systematycznie pozyskuje środki na kolejne zadania,
które mają poprawić warunki życia mieszkańców. Obecnie prowadzone są takie zadania jak
będąca sztandarową inwestycją
komunalną o wartości ponad
100 mln modernizacja oczyszczalni ścieków i ujęć wodnych
oraz rozpoczęta właśnie rewitalizacja placu św. Michała i okolicznych ulic sanockiej starówki.
W najbliższym czasie rozpoczną
się modernizacje kolejnych dróg
miejskich, budowa parkingu wielopoziomowego i budowa 11 boisk sportowych w mieście. Realizacja wszystkich tych inwestycji
byłaby niemożliwa, gdyby nie wywalczone środki unijne.
A warto wiedzieć, że Miasto
Sanok zdobywa także środki
na realizację przedsięwzięć pozainwestycyjnych, na przykład
przeciwdziałających wykluczeniu
społecznemu, cyfrowemu czy zawodowemu swoich mieszkańców.
Są to również projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii i szeroko rozumiaPoprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok to projekt, do którego Unia Europejnej prolaktyki. Wszystkie te
ska dopłaci nam ok. 63 mln. złotych. To największa inwestycja komunalna w dziejach Sanoka.
starania władz miasta o środki
– Powyższy ranking i tak wy- szych inwestycji i planowanych
Warto przypomnieć, że sa- zewnętrzne mają odbicie w cysoki wynik wśród stolic 379 po- przedsięwzięć – komentuje pozy- morząd Miasta Sanoka zrealizo- frach. Starczy przypomnieć tylko,
wiatów w Polsce, to nie tylko moja cję Sanoka w rankingu burmistrz wał ze środków pomocowych że przez ostatnie 4 lata samorząd
osobista satysfakcja, ale także Wojciech Blecharczyk.
wiele projektów m.in.: budowę miasta Sanoka pozyskał ze środpotwierdzenie, że prowadzona
Źródłem danych, na podsta- sali tańca, termomodernizację ków pomocowych ponad 130 miprzez nas polityka wykorzystywa- wie których oceniano samorzą- budynków oświatowych, prze- lionów złotych donansowania.
nia środków unijnych jest właści- dy, była baza wszystkich projek- budowę i budowę dróg miej- I to właśnie pozwoliło mu zająć
wa. Kierunkiem naszych działań, tów, które dostały donansowanie skich, modernizację Gminnego w rankingu Wspólnoty jedno
jako władz Sanoka, jest szukanie ze środków unijnych w perspek- Punktu Zbiórki Odpadów Segre- z najwyższych miejsc w kraju.
i maksymalne wykorzystanie tywie nansowej 2007-2013. gowanych, doposażenie w tabor Tak trzymać!
emes
możliwości donansowania na- Brano pod uwagę projekty już autobusowy Miejskiej KomuniMiły prezent dla Sanoka pod choinkę. W ogólnopolskim
rankingu zorganizowanym przez WSPÓLNOTĘ – pismo
samorządu terytorialnego – miasto nasze znalazło się
na znakomitym 12 miejscu w Polsce pod względem wartości
realizowanych projektów unijnych i 15 miejscu w zakresie
wartości pozyskanych dotacji unijnych. Są to wyniki, które dają
autentyczne powody do satysfakcji.

zakończone, jak i te znajdujące
się w trakcie realizacji, według
stanu na kwiecień 2011 rok.
Wskaźnikiem
stosowanym
w rankingu było przeliczenie
wartości
uzyskanej
dotacji
na 1 mieszkańca.

Na pomoc pogorzelcom
Przed tygodniem byli całkowicie załamani nieszczęściem, które
ich spotkało. W wyniku pożaru stracili dach nad głową i cały
dorobek życia. Dziś są w szoku z innego powodu – skali
pomocy, jaka nieprzerwanie płynie w ich stronę od kilku dni.
Pospieszyło z nią mnóstwo ludzi, poruszonych dramatem
czteroosobowej rodziny z Wolicy.

Symboliczny srebrny sygnet
z herbem towarzystwa dr. Czerwińskiemu wręczył dr Jerzy Maciej Siekludzki, prezes oddziału wojewódzkiego PTL w Rzeszowie. – Jestem
zaszczycony, że to właśnie mnie
przypadła przyjemność przekazania tytułu, który jest prawdziwą rzadkością. To wydarzenie niezwykle
ważne i doniosłe – swego rodzaju
tytuł szlachecki wśród medyków.
Wprawdzie, drogi Henryku, nie będziemy do ciebie mówili „hrabio”, ale
tak właśnie będziemy o tobie myśleli – żartował dr Siekludzki.
Także burmistrz Wojciech Blecharczyk poświęcił sporo ciepłych
słów laureatowi, nazywając go postacią wybitną, nie tylko w skali lokalnej.
– Wiem, co mówię, bo pana doktora
Czerwińskiego znam jeszcze z czasów naszej wspólnej działalności
w Lidze Ochrony Przyrody – tak w zarządzie wojewódzkim, jak i głównym.
Nasze miasto zawdzięcza mu bardzo
wiele, by wspomnieć choćby wkład
w budowę nowego szpitala, czy popularną „sztuczną nerkę”. Pan Henryk to
postać szanowana przez kilka pokoleń
sanoczan – podkreślał burmistrz.

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Jeden z najbardziej znanych sanockich lekarzy, doktor Henryk
Czerwiński, otrzymał zaszczytny tytuł „Medicus Nobilis”,
nadany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. Wydarzenie to
było głównym punktem wtorkowej Sesji Rady Miasta.

Dr Czerwiński od razu przymierzył otrzymany sygnet z herbem PTL.
Niezwykłym momentem uroczystości było telefoniczne połączenie z prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim, prezesem zarządu
głównego PTL, który dr. Czerwińskiego nazwał „jednym z naszych
najwspanialszych członków”: – Drogi Heniu, masz już medal „Gloria
Medicine”, a dziś wręczamy ci nasz
najbardziej zaszczytny tytuł, czyli
„Medicus Nobilis”. Nazywając cię
lekarzem szlachetnym, chcę ci po-

– mówił dr Woy-Wojciechowski.
Bo wiedzieć trzeba, że Henryk
Czerwiński pracuje na rzecz PTL
już ponad ćwierć wieku, do czego
zresztą podchodzi z humorem.
– Jak mnie po raz kolejny wybierali
prezesem oddziału rejonowego, to
powiedziałem, że jeżeli dożyję końca kadencji, to pewnie będę jednym z niewielu w Polsce, którzy
działają 60 lat. Dodałem, że już
czas na młodszych, ale chyba

JOANNA KOZIMOR

WOJCIECH KONIECZKO

Arystokrata wśród medyków

nadal mnie potrzebują. Dopóki
starczy sił, nadal będę działał
na rzecz PTL – obiecał laureat, który na uroczystość przybył wraz
dziękować za te wszystkie lata, któ- z rodziną i przyjaciółmi.
re poświęciłeś nie tylko na pracę
– To zaszczyt dla nas, że tak
dla poprawy zdrowia społeczeń- wyjątkowy tytuł wręczony został
stwa, ale i dla naszego towarzystwa właśnie podczas sesji. Bo przez te
wszystkie lata pan dr Czerwiński
leczył nie tylko nas, ale także naszych rodziców czy nawet dziadków – powiedział na zakończenie
uroczystości Jan Oklejewicz, przewodniczący rady Miasta Sanoka.
(bart)

W pomoc dla pogorzelców zaangażowało się mnóstwo osób.
Każdego dnia GOPS w Bukowsku odbiera paczki dla rodziny Nowaków. Mają już meble, pralkę, lodówkę, wannę i telewizor. Do tego
odzież i sporo żywności. Jeden
z darczyńców przekazał farbę do
malowania ścian. W sanockim
Transbudzie szykowany jest kolejny
transport rzeczy zebranych podczas
spontanicznej zbiórki przez mieszkańców Sanoka. Przybywa też pieniędzy – na uruchomionym przez
GOPS specjalnym koncie udało się
zgromadzić 10 tys. złotych.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wiele ludzi chce
pomóc tej rodzinie. To wręcz niesamowite! – mówi Dorota Brejta,
kierowniczka GOPS. – Codziennie odbieramy mnóstwo telefonów z pytaniami, czego jeszcze
potrzebują. Trzy osoby gotowe
były nawet przygarnąć ich pod
swój dach! Takie propozycje
otrzymaliśmy z Błażowej, Iwonicza i spod Przeworska.

Znalezienie nowego lokum dla
pogorzelców jest priorytetową sprawą. Na razie mieszkają u szwagierki, u której spędzą święta. Po Nowym Roku przeprowadzą się
do nieużytkowanego mieszkania
w Karlikowie. – Skontaktowaliśmy
się z właścicielem. Zgodził się je
wynająć. Umowa została już podpisana – uzupełnia Dorota Brejta.
Mieszkanie składa się z pokoju
z kuchnią i łazienką. Wymaga pewnych prac remontowych i zamontowania c.o. Na razie musi Nowakom
wystarczyć, ale jego wynajęcie jest
rozwiązaniem tymczasowym. Prędzej czy później potrzebny im będzie własny kąt. Rodzina obiecała
im działkę. GOPS też deklaruje pomoc. Może przy wsparciu innych
uda się wybudować niewielki domek? Na razie nawet o tym nie marzą. Próbują się pozbierać po przeżytej tragedii. Każdy życzliwy gest
skierowany w ich stronę z pewnością w tym pomoże.
/joko/

23 grudnia 2011 r.

POWIAT I GMINY

Droga oświata
kie to pieniądze rzecz idzie, odnotujmy, że w 2012 roku miasto
marian-strus@wp.pl
i gmina Zagórz na oświatę wyda
blisko 15 mln złotych, z czego
Pójścia z torbami uniknąć subwencja wyniesie ok. 8,5 mln zł.
chce zdecydowanie samorząd Aż 6,5 miliona będzie musiała doZagórza, toteż od pewnego cza- łożyć z własnej kasy. Należy też
su prowadzi konsultacje społecz- zaznaczyć, że lepiej było w bieżąne w tej kwestii. – Rozmawialiśmy cym roku, kiedy to subwencja była
już z pracownikami oświaty, o 1 milion złotych większa. Poz radnymi, teraz do podzielenia wód? Wprost niewiarygodny: liczsię swoimi przemyśleniami za- ba mieszkańców miasta przekro-

MARIAN STRUŚ

Oświata nie może
być „świętą krową”
Na hasło „konsultacje w sprawie oświaty” środowisko nauczycielskie zareagowało z dystansem, nie podejmując dyskusji.
Postawie takiej towarzyszyło przekonanie, że władze „majstrują”
w sieci, próbując przygotować
grunt do zaplanowanych zmian.
Z czasem jednak zaczęło przyjmować inne założenie: – a może
wcale nie chcą? Może chcą, abyśmy pomogli im szukać jakichś
oszczędności? Bo kto ma lepiej
o tym wiedzieć jak nie my! – stwier-

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

W zagórskiej oświacie wiele dzieje się dobrego. Choćby ta nowa piękna hala sportowa, jakże długo oczekiwana przez młodzież. Ale problemem Zagórza są wysokie koszty oświaty, które trzeba
ciąć, a to jest bolesna operacja.
chęcamy mieszkańców – mówi
burmistrz Ernest Nowak. Wiele
z tych rozmów zaczynało się od
zarzutu: – To które szkoły skazaliście na likwidację? Odpowiadając nań, burmistrz stanowczo
odrzuca posądzenia – to społeczność miasta i gminy zdecyduje,
czy dojdzie do tego typu zmian –
stwierdza, dodając: – Naszym
celem nie jest likwidacja jakiejkolwiek
placówki,
lecz
taka
racjonalizacja wydatków budżetowych, żeby utrzymać oświatę.
Ale nie kosztem zatrzymania rozwoju gminy.
Problem dużych dopłat do
oświaty nie jest ani nowym, ani
lokalnym, czyli zagórskim. Jest
on problemem ogólnokrajowym,
szczególnie mocno uderzającym
w małe środowiska o niewielkich
budżetach. Aby uzmysłowić, o ja-

czyła 5 tysięcy, a to ma wpływ
na wyliczenie należnej subwencji.
– Gdyby nie ten 1 milion i gdyby
nie zaplanowane na rok 2012
„rządowe” podwyżki wynagrodzeń
dla nauczycieli, z powodzeniem
dalibyśmy sobie radę. A tak musimy dokonać racjonalizacji wydatków. I to nie tylko w oświacie, ale
w całej administracji – podkreśla
burmistrz Nowak.
Jest też dodatkowy hamulec,
który nie pozwala w nieskończoność dotować oświaty z budżetu
gminy. Mowa o wprowadzonym
w 2011 roku przepisie mówiącym,
iż wydatki bieżące nie mogą być
wyższe od dochodów bieżących
gminy, a te w gminie Zagórz
na 2012 r. oscylują wokół kwoty
30 mln zł. Co pozostaje w takiej
sytuacji? I tu wracamy do punktu
wyjścia: racjonalizować wydatki!

dzono i od tego momentu rozmowy
zaczęły przypominać dialog. Generalnie jednak szerokim łukiem
omijano w nim słowa „likwidacja”.
Zupełnie inaczej wyglądały
konsultacje z radnymi. O ile
w rozmowach z dyrektorami szkół
i nauczycielami zawsze na koniec
padał argument: „inwestowanie
w młode pokolenie to nasz obowiązek”, o tyle w wykonaniu radnych
brzmiał on: „oświata jest bardzo
ważna, ale oświata to nie wszystko. Mieszkańcy gminy oczekują od
nas czegoś więcej. Nie możemy
ich tego czegoś pozbawiać. Nie
możemy dopuścić do regresu, do
zapaści nansów gminy!”
Tutaj zaczęły pojawiać się konkretne propozycje. – Czy w Zagórzu
potrzebne są dwie podstawówki
i dwa gimnazja? Z powodzeniem
można by to ograniczyć do jednej

szkoły podstawowej i jednego gimnazjum! – pada powtarzający się
dość często wniosek. Inny mówi
z kolei o uczynieniu z nich dwóch
zespołów szkół. – Zawsze co dwie
dyrekcje, to nie cztery… – brzmi argument. Ktoś inny proponuje ten
sam manewr w Tarnawie, co też powinno dać trochę oszczędności.
Poproszony o komentarz do tych
propozycji burmistrz E. Nowak
stwierdza, że w przypadku Tarnawy
byłyby to oszczędności rzędu kilku
tysięcy rocznie, w przypadku dwóch
zespołów szkół w Zagórzu – około
80 tysięcy łącznie – stwierdza.
Ale są też inne, jeszcze dalej
idące, przekształcenia. Jednym
z nich jest likwidacja szkoły podstawowej w Wielopolu (klasy 1-3)
i przeniesienie ich do podstawówki w Zagórzu. Zysk byłby tu podwójny, gdyż obiekt w Wielopolu
znakomicie można by wykorzystać na utworzenie jedynego
w gminie przedszkola, którego
w Zagórzu bardzo brakuje. Innym
pomysłem jest zlikwidowanie jednego z zagórskich gimnazjów.
Jeszcze innym, zmniejszenie
stopnia organizacyjnego do klas
1-3 szkół w Mokrem, z przeniesieniem klas 4-6 do szkoły w Porażu.
To samo proponuje się zrobić
w Zahutyniu. – Nie może tak być,
żeby szkoła podstawowa (w Mokrem) liczyła… 26 uczniów, a dopłata do jednego ucznia z budżetu
gminy wynosiła ponad 10 tys. zł,
przy średniej gminnej dopłacie
w wysokości 3.200 złotych. Pada też
inne pytanie: – Czy rozsądnym jest
utrzymywanie pełnej podstawówki
w Zahutyniu, do której uczęszcza
57 dzieci, a średnia dzieci w klasie
jest mniejsza niż 10 uczniów? Nad
tym naprawdę powinniśmy się zastanowić – mówi jeden z radnych.
Jedno wydaje się być pewne:
zmiany są niezbędne. Nie tylko
w Zagórzu, gdyż problem dopłat
samorządów do oświaty jest
powszechny. Potrzebne jest tylko
zrozumienie i mądre, przemyślane, autentycznie przekonsultowane ze społeczeństwem decyzje.
W Zagórzu robi się wiele, aby te
wszystkie
warunki
spełnić.
W działaniach władz samorządowych widać troskę o wychowanie
młodego pokolenia, jak też o środowisko nauczycielskie. Bo jak
inaczej zrozumieć słowa burmistrza, który mówi: – Nie można
pozbawić tych ludzi warunków
do życia i zapewniam, że nie
zostawimy nikogo na lodzie.
To jest dobry punkt wyjścia
do koniecznych zmian.

Walczyli z żywiołem

Ubiegły weekend wyjątkowo mocno dał się we znaki sanockim
energetykom. W wyniku piątkowej wichury i niedzielnych opadów mokrego śniegu doszło do 24 awarii linii średniego napięcia
i wyłączenia ponad 160 stacji transformatorowych.
Bez prądu było około 5 tys. odbiorców! Pełne ręce roboty
mieli też strażacy.
Wiejący w piątek wiatr, który
w porywach przekraczał prędkość
100 km/h, wyłamywał drzewa z korzeniami i łamał konary, które zrywały linie energetyczne. Spowodowało to 10 awarii na liniach
średniego napięcia i brak zasilania
dla 74 stacji transformatorowych.
– W kulminacyjnym momencie bez
zasilania było ok. 3000 odbiorców

przy których pracowały wszystkie
brygady i zespoły RDE, trwało
do godz. 16 w poniedziałek.
W pocie czoła pracowali też
strażacy, którzy kilkanaście razy
wzywani byli do usuwania skutków piątkowej wichury. Najczęściej dotyczyło to powalonych
na drogę drzew. W Sanoku dotyczyło to m.in. ul. 800-lecia, Wit-

ARCHIWUM PRYWATNE

Kryzys ekonomiczny rozpycha się łokciami coraz mocniej,
wciskając się także do kas samorządowych. A te ostrzegają: jak
nie znajdziecie oszczędności w oświacie, pójdziecie z torbami!

energii elektrycznej, głównie na terenie gmin Ustrzyki Dolne, Lesko,
Komańcza, Cisna, Sanok i Bukowsko – informuje Tadeusz Szałankiewicz z Rejonu Dystrybucji Energii w Sanoku.
Ledwo energetycy uporali się
ze skutkami wichury, gdy zaczął
padać mokry śnieg, pod ciężarem
którego drzewa przewracały się,
powodując zwarcie i zrywanie
przewodów. Bilans niedzielnej
nawałnicy to 14 awarii, 90 uszkodzonych stacji transformatorowych i około 2000 odbiorców bez
prądu, głównie w gminach Olszanica, Komańcza, Cisna, Lutowiska, Czarna. Usuwanie awarii,

kiewicza, Lipińskiego, Szczudliki,
Przemyskiej. W powiecie – Bukowska, Czaszyna, Zarszyna,
Zagórza, Posady Jaćmierskiej,
Komańczy, Załuża. Najbardziej
ucierpiały Markowce, gdzie nawałnica zerwała część dachu
na budynku mieszkalnym oraz
stodole. Na ratunek poszkodowanym ruszyli sąsiedzi oraz strażacy miejscowej OSP, wspierani
przez kolegów z Kostarowiec
i PSP. Z pomocą pospieszył też
wójt Mariusz Szmyd, który zapewnił, że poszkodowani otrzymają wsparcie z GOPS, zabezpieczające
ich
najpilniejsze
potrzeby.
/jot/

Moje świąteczne
(przy) smaki
Sebastian Niżnik, starosta sanocki:
– Święta Bożego Narodzenia, mimo pory roku, od dawna uważam
za najcieplejsze. Kiedy wspominam dzieciństwo i okres młodzieńczy... te wszystkie dźwięki, zapachy i smaki, które otulały mnie
zaraz po przekroczeniu progu domu dziadków w Wigilię – grzybów,
smażonej ryby, gotowanego kompotu z suszu, dźwięki – rozgardiaszu w kuchni, skwierczących na patelni ryb, smaki – wykradzionego spod przykrywki uszka z grzybami czy pieroga, odszukanej
skrzętnie przez babcię ukrytej kutii czy raz do roku przygotowanego ze specjalnego przepisu czerwonego barszczu, na który czekałem przez cały rok... troszkę tęsknię. Teraz w swoim domu pracujemy nad podobną atmosferą, aby nasze dzieci miały również co
wspominać za kilka lat. Wigilia to magiczny czas, gdy wszystko
może się zdarzyć...

ARCHIWUM TS
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Flamenco w Austrii
Tuż przed świętami powróciła z Austrii dziecięca grupa FTT
„Flamenco” z SDK. Przyczynkiem wyjazdu był Europejski Festiwal
Formacji Tanecznych w Wiedniu, na którym młodzi sanoczanie
wystąpili w towarzystwie najlepszych europejskich zespołów.
W wiedeńskim festiwalu, który Nie przestraszyli się konkurencji
jest drugim pod względem wielko- – chwali swych podopiecznych
ści w Europie, zaprezentowało się Wiesława Skorek.
26 najlepszych formacji taneczKończący się rok był dla sanych z 7 krajów, m.in. Niemiec, nockich tancerzy bardzo pracowity.
Austrii, Wielkiej Brytanii. Wyjazd W maju grupy dziecięca i młodzie-

ARCHIWUM FTT FLAMENCO

żowa prezentowały się na Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów
Tanecznych w Kielcach, skąd przywiozły dwa puchary. W październiku grupa dziecięca uczestniczyła
w Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych, co wiązało się z poświęceniem połowy wakacji na treningi
w sali baletowej. – Wyjazdy były
możliwe dzięki sponsorom, którym
pięknie dziękujemy
za otrzymaną pomoc
nansową – podkreśla
pani
Wiesława.
– Mamy też zaproszenia na Międzynarodowe Festiwale Taneczne
na Węgrzech i w Czechach, ale czy pojedziemy na któryś
z nich, jeszcze nie
wiem. Na razie żyjemy
wspomnieniami
z Wiednia. Występ
na tak prestiżowym
festiwalu i możliwość
zobaczenia na żywo
najlepszych europejskich formacji tanecznych dostarczył nam
mnóstwa emocji. /k/

Swoje 6 minut wykorzystali znakomicie.
na tak znaczący festiwal to efekt
ciężkich, kilkumiesięcznych treningów. Spotkanie na parkiecie
z dużo starszymi formacjami, które w dodatku są w swoich krajach
mistrzami znanymi z ekranów tv
czy Internetu, było dla dzieci niesamowitym doświadczeniem. Sanoczanie, podobnie jak pozostali
uczestnicy, zatańczyli wiązankę
latynoamerykańską. – Zaprezentowali się bardzo dobrze i pewnie.

Składam serdeczne podziękowanie dla Prezesa
„Stomilu Sanok” SA Marka Łęckiego, Renaty
Pietryki, Wiesława Pietryki, Eweliny Pacholskiej,
Edwarda Winiarza oraz Barbary Kopackiej za wsparcie
finansowe wyjazdu Formacji Tańca Towarzyskiego
FLAMENCO na turniej taneczny do Austrii.
Dyrektor Sanockiego Domu Kultury
Waldemar Szybiak

Z przepustką do Będzina Sceniczny żywioł
Każdy fan folku słyszał o grupie
ŻYWIOŁAK. Od kilku lat koncertuje, odnosząc sukcesy na różnych festiwalach. Ostatnio odwiedziła Klub „Pani K”,
prezentując bogatą ofertę muzyczną,
połączoną z promocją nowej płyty.
W kategorii „Najbardziej pozytywnie
zwariowany zespół” można przyznać
ŻYWIOŁAKOWI pierwsze miejsce.
Na scenie muzycy tworzą niesamowity
klimat baśniowej opowieści, w której narratorem są ich utwory. O ile zwykle widzimy normalne instrumenty, to sprzęt grupy lekko odbiega od normy – chociażby
„bezgłowa” gitara basowa. Na nowej płycie muzycy prezentują nowe oblicze
– odchodzą od folkowych korzeni, pokazując że gatunki pochodne od metalu
czy rocka nie są im straszne. Potraą też
poruszyć problemy powszechne, jak
choćby wypalanie traw (utwór „Mój miły
rolniku”). Koncert przyciągnął liczną publikę, zespół dwa razy bisował.
(kd)

macji, uczyli się rysować na celuloidzie, wreszcie kręcili własny
lm, jeszcze inni zagłębiali się
w świat teatru – od tradycyjnego
przez komedię po etniczny
– uczyli się wyrażać gestem i mimiką emocje, pracowali z zapałem nad etiudami.
Doceniony przez minister- plastycy, aktorzy, reżyserzy, ani– Wykładowcy byli zaskoczestwo kultury i donansowany matorzy kultury oraz twórcy l- ni otwartością i pomysłowością
kwotą 30 tys. zł projekt, wymyślo- mów
animowanych,
którzy uczestników oraz zaangażowany i napisany przez Sławomira w większości przygotowali autor- niem nauczycieli. Po raz kolejny
Woźniaka z BWA, okazał się skie zajęcia, bardzo wysoko oce- okazało się, że mamy mnóstwo
zdolnych dzieci, brakuje
tylko
systematycznej
pracy. W szkołach kulturę zredukowano do absurdalnych rozmiarów, a
to, co robi się w domach
kultury, to kropla w morzu – podkreśla Sławomir Woźniak. – Takie
zajęcia
uwrażliwiają,
uruchamiają wyobraźnię, uczą czytania sztuki. Dają możliwość kontaktu z dobrą kulturą,
a nie telewizyjną bylejakością. Uczą też lepiej
funkcjonować w społeczeństwie i otwierają na
świat.
Zachęceni sukcesem projektu realizatorzy
już
myślą
I uczestnicy, i wykładowcy byli zadowoleni z zajęć.
o następnej edycji pn.
Provincja Art2. Wniostrzałem w dziesiątkę. Miarą jego nione przez uczestników. Nie- sek, którego wartość opiewa na
sukcesu jest ogromne bogactwo rzadko wykraczały one znacznie 56 tys. zł, został już złożony do
i różnorodność zajęć, profesjona- poza planowy grak czasowy.
ministerstwa. – Jeśli przejdzie,
lizm i kreatywność prowadzących
Kiedy jedni malowali na pod- spróbujemy objąć nim jeszcze
oraz niebywałe zaangażowanie obraziach, budowali instalacje większą liczbę dzieci z różnych
uczestników. W plastycznych, te- plastyczne i przenosili sceny ba- szkół. Jeśli nie – będziemy wspoatralnych i lmowych warsztatach talistyczne z obrazów w plener, minać – konkluduje pan Sławek.
– wzbogaconych spektaklami drudzy poznawali techniki ani- Trzymamy kciuki!
/joko/
i kinowymi pokazami – uczestniBWA Galeria Sanocka dziękuje następującym rmom
czyło prawie 1000 uczniów sanockich szkół (SP1, SP2, SP3,
i instytucjom, za wsparcie udzielone w 2011 r.:
SP4, G1, G4, I i II LO) oraz dzieci
PBSBank, PGNiG o/Sanok, Firma HERB, Urząd Miasta
z gminy Bukowsko, która wsparła
Sanoka, Starostwo Powiatowe w Sanoku, Firma DEF, Bank
projekt nansowo. Jego sponsoBGŻ, Firma DRUMMONDS, Nafta-Gaz-Serwis, Klub „Pani K”,
rem był również Podkarpacki
Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej,
Bank Spółdzielczy, który przedłuFirma Centurion, IMPREXRUR, PASSPOL Sanok, Centrum
żył umowę sponsorską na 2012
Handlowe „Ryś”, Agenda 2000, Restauracja pod Zgarem,
r., za co bankowcom należą się
NOBO Cafe, ELCOM, Kwiaciarnia Michenko W. – Nocuń M.
wielkie brawa. W roli wykładowców wystąpili znakomici artyści
25 bloków warsztatowych z zakresu plastyki, teatru i lmu,
kilkudziesięciu wykładowców i prawie 1000 uczestników – to
bilans zakończonego w połowie grudnia interdyscyplinarnego
projektu Provincja ART zrealizowanego przez BWA i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. By przekonać się o jego wartości,
wystarczy obejrzeć podsumowującą wystawę, otwartą właśnie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

ARCHIWUM BWA

Sanok jest jednym z 32 polskich miast, w których odbyły
się eliminacje rejonowe XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Ciężar ich organizacji wzięła
na swe barki Państwowa Szkoła Muzyczna, gdzie
w połowie grudnia przeprowadzono przesłuchania.
W tym roku – to już czwarta edycja sanockich eliminacji
– do walki o przepustkę do Będzina przystąpiło13 solistów oraz
6 zespołów chóralnych z całego regionu. – Poziom był wysoki
i – zwłaszcza w grupie solistów – bardzo wyrównany. Widać
było, że każdy z uczestników ma obycie z mikrofonem i zdaje
sobie sprawę z tego, że festiwal w Będzinie stawia duże wymagania – mówi Monika Brewczak, która wraz z Tomaszem Tarnawczykiem i Moniką Śliwką zasiadła w jury (co warte podkreślenia, wszyscy pracowali społecznie!).
Mimo przeważającej liczby solistów, uznanie jurorów zyskały
chóry – „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie oraz chór młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. – Oba zaprezentowały się
znakomicie, ale na szczególne wyróżnienie zasłużył chór z Haczowa. Tak wysoki poziom u tak maleńkich dzieci nie zdarza się
nawet w szkołach muzycznych. Ich występ zrobił na nas duże
wrażenie – podkreśla przewodnicząca jury.
/jot/

Czym skorupka za młodu...

Rock i reggae

i wystąpią w swoich pierwotnych składach. Wtorkowy koncert w „Ruderze” rozpocznie się o godz. 19,
bilety po 7 zł.
Kolejne imprezy muzyczne zaraz po świętach
Dzień później Świąteczne Reggaeparty
– we wtorek w „Ruderze” rockowy Koncert
z zespołem KILO STYLA CREW. Jego liderem jest
Charytatywny, a w środę w „Krańcu Świata”
selektor Ardo, znany z Sound System 3R Salam
– Świąteczne Reggaeparty.
Sound. Wraz ze swoim nowym składem pomysły
Koncert Charytatywny organizowany jest dla realizuje w domowym studio, ciągle poszukując
chorego na mukowiscydozę Łukasza Zadylaka, by- „lepszego dźwięku jakości”. Warto dodać, że zespół
łego perkusisty grupy PRYZMAT. Zagrają 4 zespo- będzie gościł w obecnej edycji Must Be The Music
ły: BUREK DOBRY PIES, OSC, POZOR POZOR I w Polsacie. Początek koncertu w „Krańcu Świata”
NO WŁAŚNIE. Warto podkreślić, że dwa ostatnie o godz. 21, wstęp – 10 zł.
zreformowały się specjalnie na tę szczytną imprezę
(bb)
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OKOLICE KULTURY
W podwodnej łodzi
Zdzisława Beksińskiego
– Owszem, ma to być takie „emocjonalne serce” galerii, przybliżające artystę jako człowieka.
A opowiadać będzie sam Zdzisław
Beksiński. Na ekranie telewizora
planujemy wyświetlanie „zapętlonego” lmu, zmontowanego z autentycznych materiałów, które
nagrywała jego żona i syn Tomasz. Będzie można zobaczyć,
jak artysta pracuje i posłuchać wypowiedzi na różne tematy.
Na skosach pod sutem już wiszą
fotograe – z mistrzem w tejże
pracowni – wykonane podczas
naszych pobytów w Warszawie
oraz przez znanego fotograka
Janusza Rosikonia. Może nawet
porozlewamy trochę „chemii”, aby

po zwiedzeniu całej galerii. Odbywać się tam będą również spotkania, lekcje muzealne.
* Myśli pan raczej o klasycznej ekspozycji, takiej w „starym stylu”?
– Tak – choć urządzeń multimedialnych będzie sporo – bo Beksiński był „w starym stylu” i nieraz
powtarzał, że nienawidzi manipulowania swoimi dziełami, niezgodnego z tym, co tworzył.
* Może jednak przydałoby się
trochę ekstrawagancji, coś
dla podkręcenia emocji wśród
publiczności…
– Nagie, zabalsamowane ciało artysty na zalanym krwią płótnie,
a dookoła jego obrazy – osierocone
dzieci, jak ktoś kiedyś mi propono-

ARCHIWUM MH W SANOKU

Okno robi niesamowite wrażenie, choć jest tylko na fotograi. Dzięki zastosowanemu przez
muzealników trikowi „podwodna łódź” Zdzisława Beksińskiego będzie bardziej przestrzenna.
Jest zresztą trochę większa niż w rzeczywistości, aby pomieścić widzów.
długie rozmowy, gdzie powstawały
kolejne prace i toczyła większa część
życia pana Zdzisława.
* Wszystkie sprzęty i przedmioty są autentyczne?
– Absolutnie, łącznie z parapetem
i podłogą zachlapaną farbą. W pracowni na linoleum leżała płyta pilśniowa, którą również zdemontowaliśmy i przywieźliśmy do Sanoka.
Jest dokładnie tak, jak było.
* Łącznie z oknem, z którego
roztaczał się widok na osiedle...
– Tak, jest to fotograa okna
w skali 1:1. Obok stały sztalugi,
a na parapecie słoiki z farbami
i „chemią”.
* Sądząc po meblach, Beksiński żył dość skromnie, choć
biedny przecież nie był.
– Zawsze wywoływało to zdziwienie. Na remont pracowni nigdy
się nie zdecydował, bo wykluczyłoby go to z pracy artystycznej
przynajmniej na miesiąc, a tego
nie mógł sobie wyobrazić. Pracownię urządził w 1977 roku, kupując dostępne wówczas meble
i sprzęt. Mieszkając w bloku, był
zmuszony wykorzystywać każdy
fragment, od podłogi po sut.
Pracownia była zaprojektowana
jak łódź podwodna – z zagospodarowaniem każdego centymetra. Wykazywał się przy tym niezwykłą pomysłowością!
* Do meblościanki będzie przytwierdzony testament artysty,
jak w Warszawie?
– Już jest i każdy może go przeczytać.
* Same sprzęty to jednak
za mało. Miejsce musi jakoś
żyć, przypominać swojego
gospodarza, coś opowiadać.

w pracowni unosił się zapach
farb, terpentyny, oleju lnianego.
Na sztalugach postawimy niedokończony obraz, a w słoiczkach
pędzle „wyrobione” i popaćkane farbą. Wszystko jak w dniu śmierci…
* Przed pracownią warszawską
ma być pomieszczenie przypominające dom i pracownię sanocką.
– Będzie to tylko sugestia, gdyż nie
zachowały się żadne sprzęty i rzeczy z Sanoka. Pomysł jest taki, aby
na ekspozycji odtworzyć układy
prac według dokumentalnych fotograi, reprodukowanych na ścianach – dużą część tych dzieł mamy
w naszych zbiorach i chcemy pokazać je właśnie w tym miejscu.
* To wszystko w zamku, a w dobudowanym skrzydle?
– W zamku, tam gdzie znajduje się
dziś ekspozycja Mariana Kruczka,
pojawią się jeszcze komputery dotykowe z materiałami lmowymi,
dźwiękowymi i fotogracznymi dotyczącymi artysty, z okresu sanockiego i warszawskiego.
Natomiast w nowej galerii powstanie m.in. pracownia dla studentów,
historyków sztuki i fanów. W gablotach z wysuwanymi szuadami
dostępne będą rysunki, graki,
szkice; w infomatach odnajdziemy
różne dokumenty, fotograe,
a w przyszłości pełne archiwum
rodziny Beksińskich. Powstanie
także Sala Arcydzieł z najlepszymi pracami. Zainstalujemy tam
50-calowy monitor do projekcji
multimedialnych. Mamy dosłownie
dziesiątki godzin nagrań z mistrzem,
m.in. przeprowadzony przeze
mnie wielogodzinny wywiad-rzekę, z których zostanie zmontowany lm, do obejrzenia na koniec,

wał? Powtórzę raz jeszcze: nie możemy manipulować dziełami i dorobkiem Zdzisława Beksińskiego.
* Słychać jednak głosy, że sanocka ekspozycja nie może trącić myszką i może warto podpatrzeć, jak prezentują prace
inne galerie?
– Beksiński przekazał do Sanoka
swoje dzieła dlatego, że bał się, aby
ktoś nie zrobił z wystawy jego prac
jarmarku, w stylu, który przeróżni
kuratorzy stosują nie po to, aby oddać myśl artysty, tylko aby zaskoczyć i zaszokować widza. Tego
właśnie bał się najbardziej! Jako
wykonawca jego testamentu chciałbym zrobić tę wystawę tak, jak by on
sam ją zrobił. Zaufał mi i nie mogę
zawieść tego zaufania.
* Czyli nie krakowski MOCAK
tylko Muzeum Narodowe?
– Wystawa akcjonistów wiedeńskich
w Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie jest obrzydliwa. To wręcz
promocja zła! Pozostała część ekspozycji jest pokazana raczej klasycznie. Zdecydowanie wybieram wystawę w Narodowym, Wiliama Turnera,
nota bene jednego z ulubionych artystów Beksińskiego. Proszę zwrócić
uwagę, że żadne muzeum europejskie nie manipuluje dziełami Rembrandta czy Tycjana, choć może
Beksiński to nie ten format.
* Słowem nie będzie na podłodze śladów krwi z wleczonego
przez zabójców ciała?
– Póki jestem dyrektorem, nie będzie. Rozstając się z galerią na
pierwszym piętrze będzie za to
można posłuchać ulubionej przez
Beksińskiego VIII Symfonii Malhera, która wzruszała mistrza do łez.
Rozm. Jolanta Ziobro

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lenartowicza 2, tel. 13-464-57-50
(sekretariat), 13-464-57-51 (czytelnia), 13-464-57-52 (wypożyczalnia).
www.biblioteka.sanok.pl
Czynna: pon. 9-15, wt.-pt. 9-17, sob.
– 9.30-14.

Świąteczny
zawrót polski

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kiczury 16, tel. 13-463-21-82
Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt,:
9-18, środa – nieczynne, sobota: 9-15.

TOMASZ CHOMISZCZAK
Święta, święta... Czyli także
– „święty spokój”. Ileż to owego
„święta” wkrada się w naszą codzienną mowę! Pomijam oczywiste nazwy świąt religijnych,
narodowych, państwowych, branżowych czy nawet tych zupełnie
nieocjalnych, zwyczajowych. Takoż zostawiam na boku wszelkie
określenia w stylu „świąteczny
nastrój”, „odświętny wygląd”, pomijam „Świętego Mikołaja” i zbitkę typu „niedziele i święta” oraz
powiedzenia takie jak „nie święci
garnki lepią” czy „każdy święty
ma swoje wykręty”. Okazuje się,
że nawet po ich przecedzeniu
wciąż zostaną nam na sitku dziesiątki innych naszych świętości
powszednich.
Wspomniany na początku
„święty spokój” pojawia się nie
tylko od – nomen omen – „wielkiego święta”. Ileż to bowiem razy
robimy coś w życiu „dla świętego
spokoju” w dni powszednie, ile
razy odkładamy „na po świętach”? Ale bywa i tak, że robimy
coś wyłącznie „od święta”. A nawet – „przy święcie”. Bo dla Polaka „nie ma nic świętego”, choć
lubi on wmawiać innym rodakom,
że i „rozkaz jest święty”, i jest
„święta ziemia”, w której spoczywają nasi „świętej pamięci” bliscy.
I że istnieje „święte prawo własności” – o „świętych więzach
małżeńskich” już nawet nie wspomnę (czemuż jedno z drugim
zbiegło mi się w tym samym zdaniu?). I w ogóle Polska – „to rzecz
święta”, nasz „najświętszy obowiązek”, prawda? „Święta prawda”! I równie „święta racja”.

Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej
ul. Rynek 15 (lokal RIG), tel. 13-463-04-44. Zaprasza codziennie: pon.-pt. 7.30-15.30.
Muzeum Historyczne (Zamek)
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
Czynne: pon.. 8-10, czw., pt. 8-15,
wt. i śr. 9-17, sob., niedz. 9-15. Ekspozycje stałe: ikony, malarstwo
Z. Beksińskiego

ARCHIWUM TS

Rozmowa z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego
* Właśnie podpisał pan umowę
z Urzędem Marszałkowskim
na nansowanie kolejnej wielkiej
inwestycji: rewitalizację Wzgórza Zamkowego. Równocześnie
w dobudowanym skrzydle zamku rozpoczęło się urządzanie
Galerii Zdzisława Beksińskiego.
– Roboty trwają dosłownie
na wszystkich „frontach”. Tak pracowitego, intensywnego i trudnego okresu w dziejach muzeum
jeszcze nie było.
* Odtwarzacie właśnie warszawską pracownię artysty...
– To najbardziej wzruszający moment w całym przedsięwzięciu, ponieważ jest to miejsce, w którym zawsze spotykaliśmy się i prowadziliśmy
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Podobnież – „święte słowa”.
Typowy Polak, przez długie
lata przyzwyczajany do zachowywania „świętej cierpliwości”, zmuszany do licznych „poświęceń”
bytowych tudzież patriotycznych,
ma teraz – w odwecie – „święte
prawo” do wyrażenia „świętego
oburzenia” przy każdej nadarzającej się okazji. Aż dziwne, że
jednocześnie wciąż toleruje on na
przykład te „święte krowy”, w które co wieczór wpatruje się przez
szklany ekran „jak w święty obrazek”. Czy ich jednak słucha?
„O, święta naiwności!”. Autorytety
u nas nie w modzie. Ktoś coś
każe zrobić, by zarobić?
„Na święty nigdy!” – nawet jeśli
jest się nansowo gołym „jak
święty turecki”. Tu chyba tylko jakieś zbiorowe „święto pasa” by
poskutkowało... „Święci pańscy”
z takim narodem!
Nie dziwi więc, że w tym
powszechnie odstawianym u nas
„tańcu świętego Wita” trzeba
zrobić sobie czasem przerwę.
Zatem – kończę. I „święto lasu”.
Oczywiście lasu świerkowego,
bo święta.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI
Serdeczne podziękowania lekarzowi – Panu
Wojciechowi Pałysowi oraz Paniom Marioli
Karbowskiej i Dianie Kocaj za pomoc medyczną
i wsparcie w ostatnim okresie życia naszej drogiej

śp. Kazimiery Dębiec

BWA Galeria Sanocka
tel. 13-463-60-30, ul. Rynek 14
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-17, sobota 10-14.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 14 tel. 13-464-45-33 lub
13-463-60-60, e-mail: citsanok@um.
sanok.pl Czynne: 1.05.-15.10 i ferie
zimowe. dni robocze: 9-17, soboty,
niedziele i święta: 9-13, pozostałe
dni robocze w roku: 9-17.
Stowarzyszenie Inicjowania
Przedsiębiorczości w Sanoku
ul. Rynek 15, tel. 13-464-34-15,
– bezpłatna pomoc w rozpoczęciu
lub prowadzeniu działalności gospod., doradztwo dla firm – codziennie w godz. 7.30-15.30.
Młodzieżowy Dom Kultury
plac św. Michała 6, tel. 13-463-09-15
Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”
ul. Kochanowskiego 25, tel. 13-464-50-50
Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek”
ul. Traugutta 9, tel. 13-464-61-35
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Podgórze 25, tel. 13-464-53-15
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, tel. 13-463-10-42
MOSiR w Sanoku
Basen kryty, informacja godzin otwarcia tel. 13-465-91-55.
Postój taxi tel. 13-463-03-33 – 24h
Postój taxi bagażowych
tel. 696-801-815.
Radio TAXI tel. 196-66 – 24h
Tele TAXI tel. 194-77 – 24h
San-TAXI tel. 196-69 – 24h

składa
Rodzina

Wszystkim, którzy tak licznie wzięli
udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Kazimiery Dębiec
serdeczne podziękowania
składa
Rodzina

Wyrazy głębokiej wdzięczności
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 „Mechanik”
Panu Marianowi Kuzickiemu,
gronu pedagogicznemu oraz pracownikom
za ciepłe słowa i udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Kazimiery Dębiec
składa

Muzeum Budownictwa Ludowego
tel. 13-463-09-04, 13-463-09-34
(dyrekcja), tel./fax. 13-463-53-81,
tel. 13-463-16-72 (skansen), www.
skansen.mblsanok.pl, e-mail: skansen.sanok@pro.onet.pl

Rodzina

Liga Ochrony Przyrody
oraz Społeczna Straż Rybacka
Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego przy
ul. Kościuszki 12, tel. 13-463-68-58,
dyżury pon.-pt. w godz. 8-16.
Nocne dyżury aptek
19-26 XII – apteka POGODNA
ul. Pogodna 1
26 XII - 2 I 2012 – apteka DOZ
ul. Lipińskiego 10a
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 16 (I piętro), sekretariat – tel. 13-463-16-71,rejestracja
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Problemów Alkoholowych UM
ul. Sobieskiego 1 (Zespół Gabinetów
Lekarskich), tel. 13-464-17-44, czynny: pon. i czw. 10-20, wt., śr., pt.
11.30-19.30.
Alkoholowy telefon zaufania: 13-463-01-00.
Straż Miejska – tel. 13-463-23-31.
Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1 – tel. 13-46-52-811
www.sanok.pl
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CO PRZYNIOSĄ KONSULTACJE?

Nie zabierajcie nam celników!

Jakiś czas temu nasza pełnoletnia córka wyprowadziła się
z domu. Cały czas namawiamy ją, żeby do niego wróciła, zapewniamy, że będzie miała pełne utrzymanie, co da jej możliwość
nauki, a także podjęcia jakiejś pracy. Czy w takiej sytuacji córka
może się domagać od nas alimentów?
Bożena W. z Sanoka
Pani sytuacja podlega wprost dyspozycji art. 1441 krio, który brzmi :
„Zobowiązany może uchylić się od
wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego,
jeżeli żądanie alimentów jest
sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich
małoletniego dziecka”. Dla powstania obowiązku alimentacyjnego nie wystarczy wykazanie istnienia określonej prawem relacji
rodzinno-prawnej oraz wykazanie
istnienia po stronie żądającej alimentów niezaspokojonych usprawiedliwionych potrzeb, a po stronie osoby zobowiązanej istnienia
możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb. Sąd Najwyższy w tezie z 1987 r. opowiedział
się za dopuszczalnością oddalenia powództwa o alimenty
ze względu na niezgodność żądania z zasadami współżycia społecznego, formułując pogląd
w następujący sposób : „ W razie
rażącego niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną
dezaprobatę, dopuszczalne jest
oddalenie powództwa w całości
lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego.
Od pewnego czasu nie budzi
wątpliwości zasadność oddalenia
powództwa o alimenty wytoczonego przez osobę, która w zawiniony sposób popadła w niedostatek. Powszechnie przyjmuje
się, że niedostatek jest przesłanką do powstania obowiązku alimentacyjnego, gdy jego przyczy-

Porad Prawnych udziela Radca
Prawny Marta Witowska
z Kancelarii Radcy Prawnego
Marta Witowska
38-500 Sanok,
ul. Kazimierza Wielkiego 3/20
tel. 13-464-51-13
www.witowska.com
Pytania prawne prosimy
kierować na adres
internetowy redakcji:
tygodniksanocki@wp.pl
ną są okoliczności niezależne od
woli osoby ubiegającej się o alimenty, a świadczenia alimentacyjne nie przysługują osobie
zdolnej do pracy, jeśli z własnej
winy nie wykorzystuje ona swoich
zdolności, albo bez uzasadnionej
przyczyny rezygnującej z dochodów. Także jeżeli córka wyprowadziła się z domu na „własne życzenie”, nie podejmuje żadnej
pracy, aby się samodzielnie utrzymać, mając możliwość mieszkania w domu, mogą się państwo
uchylić od płacenia alimentów.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. 1964 Nr 9 poz. 59).

Moje świąteczne
(przy) smaki
Czesława Kurasz,
prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu:
– Święta od pokoleń pachną i smakują w naszej rodzinie tak samo. Ja
przejęłam tradycje z domu rodzinnego, przygotowując te same – i w taki
sam sposób – potrawy jak moja babcia i mama. Teraz tradycję kultywują
moje dzieci mieszkające w Kandzie,
które urządzają wspólnie Wigilie
i święta. Kiedy jeszcze cała szóstka
była w domu, przygotowywałam obowiązkowo dwanaście potraw – z płodów naszej ziemi, z tego co urosło
na polu i w sadzie oraz z leśnych
grzybów, wierząc, że w przyszłym
roku urodzaj będzie jeszcze większy. Ulubioną przez wszystkich
potrawą jest barszcz z uszkami – naturalny, z buraków ukiszonych
w domu. Gołąbki, oczywiście, w dwóch wersjach: postne, z grzybami,
dwoma rodzajami kaszy i cebulką oraz z mięsem na święta. Z ciasta
pierogowego toczy się kluseczki zwane bobalkami podawane z makiem. Raz mój syn nawet dzwonił z Kanady, aby dopytać, jak się je
robi, choć wszystkie dzieci zaopatrzyłam w przepisy swojej kuchni!
Ja bardzo lubię kutię – z makiem, miodem i bakaliami. Pamiętam, jak
kiedyś mama i babcie specjalnie przygotowywały pszenicę, pozbawiając ją łusek poprzez ucieranie w makutrze. Pierwszą spożywaną
po opłatku potrawą jest obowiązkowo czosnek z chlebem. Wszyscy
go jedzą, więc zapach nikomu nie przeszkadza!
ARCHIWUM TS

na to, że stracilibyśmy pracę...
– mówi Maria Grata, właścicielka
Agencji Celnej „MG” – jednej
z dwóch działających przy sanockim oddziale. Zajmują się one
przygotowywaniem dokumentów
importowych i eksportowych.

AUTOR

czynszowe. Nadal jesteśmy
miastem przemysłowym, więc
punkt celny jest tu niezbędny.
Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, by go utrzymać w Sanoku
– mówi burmistrz Wojciech Blecharczyk. – W temat już zaangaUcierpią
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
żowaliśmy europesłankę Elżbietę
przedsiębiorcy
bb@fr.pl
Trzeba działać
Łukacijewską i wojewodę Małgoi agencje
Oczywiście sytuacją zaniepo- rzatę Chomycz oraz posłów z teDnia 14 grudnia z Izby Celnej
Ewentualna likwidacja pla- kojeni są też pracownicy Oddziału renu Podkarpacia. Oddział celny
w Przemyślu (jednostka zwierzch- cówki to dla Sanoka strata prawie Celnego w Sanoku, który w tym jest niezwykle potrzebny – dodaje
nia) do sanockiego oddziału 20 miejsc pracy. Wprawdzie sam roku świętował jubileusz 20-lecia. starosta Sebastian Niżnik.
wpłynęło pismo o prowadzonych oddział zatrudnia 7 osób, ale dru- – Nasza likwidacja z pewnością
Na razie
analizach odnośnie jego likwida- gie tyle pracuje w agencjach cel- byłaby wielkim problemem dla
„faza analiz”
cji. Wyznaczony został jedno- nych i biurze tłumaczeń, jest też miejscowych
przedsiębiorców.
dniowy termin na tzw. „konSama Izba Celna
sultacje społeczne”, co
w Przemyślu stara się stuzabrzmiało jak kiepski żart.
dzić nastroje. Na przesłane
Wieść o zamachu na odz redakcji pytania rzecznik
dział wywołała ogromny
prasowy Edyta Chabowska
niepokój lokalnych rm.
przysłała dość enigmatyczNiektórzy przedsiębiorcy od
ną odpowiedź, z której wyrazu skojarzyli analogiczny
nika jednak, że temat likwiprzypadek z Biłgoraja,
dacji oddziałów celnych
gdzie jednak na konsultacje
na terenie całego kraju jest
dano kilkanaście dni. Skuna razie w fazie analiz.
tek był taki, że miejscowa
– Ewentualna decyzja
posłanka miała czas, by inw sprawie likwidacji oddziaterweniować u Szefa Służłu nie należy do Dyrektora
by Celnej. Czyżby w przyIzby Celnej. Zmiany w tym
padku sanockim chciano
zakresie następują w wynitemat załatwić zanim jeszku zmiany rozporządzenia
cze podniesie się ferment?
Ministra Finansów w spraurzędów celnych. Nie
Akcja wywołała Stali klienci bardzo chwalą sobie pracę naszych celników. Likwidacja wie
chcemy, by jakakolwiek dereakcję
oddziału byłaby wielką stratą dla Sanoka.
cyzja dotycząca oddziału
sanockiego miała negatywNiektóre podmioty gospodarcze zareagowały natych- kilka osób wydelegowanych Obsługujemy teren trzech powia- ny wpływ na lokalne podmioty
miast, wysyłając protesty do Izby z Izby Celnej w Przemyślu – funk- tów – sanockiego, leskiego gospodarcze. Dlatego też w przyCelnej w Przemyślu. – Jako eks- cjonariusze sekcji dozoru oraz i bieszczadzkiego, a zdarza się padku likwidacji rozważana jest
porter towarów na Ukrainę i Bia- poborca skarbowy. O ile celnikom też, że przyjeżdżają ludzie z Brzo- możliwość funkcjonowania tam
łoruś od kilkunastu lat korzystamy nie groziłaby utrata pracy, a co zowa. Mamy kilka podmiotów tzw. „miejsca wyznaczonego”
z usług sanockiego OC. Jego najwyżej przeniesienie do innych strategicznych, jak choćby Stomil, ze stałą obecnością funkcjonariufunkcjonowanie bardzo uspraw- placówek (w służbie celnej po- ATW czy Centurion. Punkt w Kro- szy celnych. Termin ewentualnej
nia nam pracę. Likwidacja od- dobno są wakaty…), to w drama- ścienku nie mógłby przejąć na- likwidacji nie jest jeszcze znany,
działu przyniosłaby negatywne tycznym położeniu znalazłyby się szych kompetencji, a nie wszyst- bo żadne decyzje w tej sprawie
skutki dla wielu rm. Przede pozostałe punkty, które po likwi- ko można załatwić przez Internet, nie zapadły. Trwają analizy i ocewszystkim wzrosną koszty od- dacji oddziału praktycznie straci- zwłaszcza przy handlu ze Wscho- ny, dlatego za wcześnie, by mópraw celnych przez dojazdy do łyby rację bytu.
dem – tłumaczy Jan Rogóż, kie- wić o likwidacji – zapewnia pani
Przemyśla czy Krosna oraz droż– Aż trudno mi sobie wyobra- rownik oddziału.
rzecznik.
sze usługi agencji celnych. Rocz- zić taką sytuację. To prawdopoW temat ratowania placówki
* * *
nie da to kilka tysięcy zł dodatko- dobnie byłby koniec naszej dzia- mocno zaangażowały się lokalne Może analizy trwają, a może klamka
wych kosztów. Do tego znacznie łalności, bo przenoszenie jej np. samorządy, uznając jej funkcjo- już zapadła i jest to tylko przysłowiowydłuży się czas załatwiania for- do Krosna – gdzie przecież już nowanie za dobro wspólne. we mydlenie oczu. Ale działać trzemalności eksportowych, co stano- działają inne agencje, a w pobliżu – Jestem zdumiony, gdy słyszę ba. I kontynuować akcję protestawi drastyczne utrudnienie dla rm, Urzędu Celnego są ponoć ogrom- o planach likwidacji, zwłaszcza cyjną, pokazując w ten sposób, że
zwłaszcza tych małych – argu- ne problemy lokalowe – byłoby że kilka lat temu obiekt przy ul. naprawdę zależy nam na utrzymamentuje Lesław Jankiewicz, dy- zadaniem zdecydowanie zbyt ry- Bema przekazaliśmy przemyskiej niu oddziału. Miejmy nadzieję, że
rektor handlowy rmy „Elektron”. zykownym. Wszystko wskazuje Izbie Celnej w użytkowanie bez- nie jest jeszcze za późno.
W ubiegłym tygodniu miasto obiegła informacja o planach
likwidacji Oddziału Celnego w Sanoku. Szokująca zwłaszcza dla
lokalnych przedsiębiorców, którym takie rozwiązanie znacznie
utrudniłoby działalność. Na szczęście temat nie jest jeszcze
przesądzony.
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NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOSĆ

Chodź, potrzymam cię za rękę
Nie mam czasu – to jedno z najczęściej wypowiadanych zdań
w naszym zagonionym świecie. Wolontariusze hospicyjni, bo
o nich dziś opowiemy, swoją obecnością przy chorym mówią:
mam dla ciebie czas. Jesteś dla mnie ważny bez względu na to,
co mówisz, jak wyglądasz. Jeśli chcesz, możemy razem pośpiewać kolędy, bo to przecież Boże Narodzenie…

jolanta-ziobro@wp.pl
– Jeszcze rok temu nuciłyśmy kolędy z panią Kasią, która
nie doczekała już tegorocznych
świąt. Była taka szczęśliwa, że
je pamięta! – wspomina Małgorzata, jedna z wolontariuszek odwiedzających pacjentów Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Olchowcach. Placówka, prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, nazywana jest potocznie hospicjum albo
domem opieki, gdyż większość
pensjonariuszy to staruszkowie
i chorzy wymagający całodobowej pomocy.

Pędzimy,
gonimy…

„Czy może się pani ze mną pomodlić?” – opowiada Genowefa.
Wielką radością dla pensjonariuszy są odwiedziny księdza
Roberta, kapelana i proboszcza
z Olchowiec, który przychodzi
z posługą duszpasterską. – Dla
osób cierpiących, przebywających od dawna w zakładzie czy
odsuniętych przez rodzinę, wizyty te są bardzo ważne i potrzebne
– podkreśla Krzysztof Jakubowski, kierownik placówki.

Wyobraźnia serca

Chorych w Olchowcach
odwiedza zaledwie garstka wolontariuszy. Panie, z którymi
rozmawialiśmy,
reprezentują
tzw. Rodzinę Edmunda – grupę
działającą pod patronatem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przychodzą także przedstawicielki Powiatowego Centrum
Wolontariatu. Inicjatywa wyszła
od liderek: Czesławy Kurasz
i Joanny Banach. – Gdyby nie
propozycja Joasi, pewnie nikomu
nie przyszłoby do głowy, że jest
Dając,
taka potrzeba i możliwość – podkreśla Małgorzata, która wraz
otrzymują
z koleżankami odwiedza chorych
Swoje
wizyty
od czasów, gdy hospicjum działau chorych nie trakło jeszcze na Dąbrówce.
tują jako jakiegoś
Pojawia się także młodzież:
„poświęcenia” czy
studentki instytutu medycznego
zasługi. – To my
PWSZ oraz wolontariusze ze szkolczujemy się obdanych kół. – Stałych odwiedzających
rowane – stwierdza
mamy w sumie kilkoro, a mniej sysMałgorzata. Jeśli natematycznie kilkunastu – mówi kiewet początkowo były
rownik Krzysztof Jakubowski. Ostatjakieś wewnętrzne
nio w weekendy zaczął przychodzić
opory, szybko minęmłody chłopak, uczeń ZS nr 3, który
ły. – Zawsze odstręmyśli o wstąpieniu do seminarium
czał mnie zapach
duchownego. – Jest świetny – ciepanujący w takich
szy się z nowego „nabytku” szef
placówkach jak szpiplacówki. Niedawno zgłosiła się
tale czy domy opieteż mieszkanka Olchowiec, której
ki. Dosłownie mdliło
dzieci wyfrunęły już z domu, a mąż
mnie. Po pierwszej
pracuje, w związku z czym ma dużo
wizycie w Olchowwolnego czasu. Myślała o etacie
cach Pan Bóg mnie
w kuchni albo sprzątaniu, ale ponieod tego uwolnił – wyważ takiej możliwości nie ma, zostaznaje Genowefa.
ła wolontariuszką.
Z wieloma osoPo prostu przyjdź
bami po prostu
Pomoc najbardziej potrzebzaprzyjaźniają się.
– Bardzo zżyłam się na jest w porze posiłków. Pielęze świętej pamięci gniarki nie są w stanie poświęcić
panią Haliną Bo- kilkudziesięciu minut dla jednego
Starość, bezradność, choroba, samotność… Lekarstwem na te wszystkie bóle może być tylko drugi, pełen rowską. Urodziła się pacjenta, bo inni też czekają.
we Lwowie, do – Byłoby cudownie, gdyby każdy
życzliwości i zrozumienia człowiek. Na zdjęciu – pani Rozalia podczas rozmowy z wolontariuszką, panią Bożeną.
którego całe życie mógł zjeść ciepły posiłek, bez
pytanie, czego najbardziej się łam obawy, czy wytrwam – nie ciami; innym wystarczy wspólne strasznie tęskniła. Jako młoda pośpiechu i nerwowości, mając
obawiają. Okazało się, że naj- ukrywa Grażyna. Jej koleżanka odmówienie różańca albo lektura. dziewczyna, niedługo po ślubie, kogoś, kto tylko jemu poświęci
bardziej przeraża ich ból: zycz- Magda, która namówiła ją do – Pani Kasia, ta z którą śpiewały- straciła męża; do Oświęcimia uwagę – podkreślają zgodnie nany, ale także ten duchowy i emo- wizyt w hospicjum, ma niespeł- śmy kolędy, prosiła, aby poczytać wywieziono jej brata i ojca. Mimo sze rozmówczynie
Wolontariuszem można zocjonalny. Zaraz potem umieścili na roczną córeczkę i pracuje jej „Życie na gorąco” – wspomina to była bardzo dzielna, pogodna,
samotność i opuszczenie przez zawodowo. – Nieraz jestem Małgorzata. Pani Wiktoria, unie- życzliwa ludziom – opowiada stać w bardzo prosty sposób:
zgłosić się do kierownika placówbliskich oraz personel medycz- rozdarta, bo szkoda mi zosta- ruchomiona po wylewie, zawsze pani Bożena.
Dla Grażyny ważne jest ki, do Powiatowego Centrum Wony. Na trzecim miejscu wymie- wiać małą – przyznaje młoda prosi, aby ją uczesać i posmaroniali obawę o utratę poczucia mama. Mimo to znajduje jeden wać twarz kremem. – Twierdzi, dzielenie się z innymi swoimi lontariatu albo dołączyć do pań
własnej godności, o brak kontroli dzień w miesiącu, aby umówić że dobrze to robię – uśmiecha doświadczeniami. Nieraz zdu- z Rodziny Edmunda – służymy
objawów zjologicznych i ludzką się z Grażyną i pojechać razem się nasza rozmówczyni. Nawet ci, miewa się, ile mądrości, wiary kontaktem. Okazją do odwiedzebezradność wobec nadchodzą- do Olchowiec. – Wiem, że tam którzy nie są w stanie powiedzieć i dobroci jest w ludziach. Niektó- nia chorych może być zbliżający
cej śmierci. – Dopiero kiedy się na nas czekają – stwierdza ani jednego słowa, mają radość rzy potraą tak pogodnie znosić się okres Bożego Narodzenia.
człowiek pochyli nad chorym, z prostotą.
w oczach, kiedy ktoś podejdzie cierpienie. – Obcując z nimi, Robiąc dobre postanowienia
widać, jak bardzo potrzebuje on
Inne panie bywają częściej, do nich na chwilę i potrzyma za rękę. mam poczucie, że wzrasta i moje świąteczno-noworoczne, może
warto o tym pomyśleć?
człowieczeństwo – wyznaje.
obecności drugiego człowieka praktycznie każdego tygodnia.
Pomódl się ze mną
– dzieli się swoim spostrzeże- – Trzeba ustalić sobie jeden
Chorzy bardzo potrzebują
niem Bożena, która odwiedza dzień i tego się trzymać. Rodzina
pensjonariuszy hospicjum już od też się przyzwyczai – uśmiecha duchowego wsparcia. – Nieżyjąca już pani Natalia nieraz pytała:
kilku lat.
się Genowefa.
Wszystkie wolontariuszki,
z którymi rozmawialiśmy, twierdzą zgodnie, że na początku
miały największy problem właśnie ze znalezieniem czasu.
Każdy boi się bólu
– Wiadomo, zawsze jest coś
i samotności
do zrobienia i załatwienia, a tu
Kiedyś dużej grupie cięż- trzeba wyrwać dwie-trzy godziko chorych pacjentów zadano ny. Dlatego początkowo mia-

Odwiedzają osoby, z którymi
można nawiązać kontakt. Wystarczy kilkanaście minut, aby z nimi
porozmawiać, wysłuchać. Jeśli
przypada akurat pora posiłków, pomagają personelowi w karmieniu.
Potrzeby są różne – jedne
osoby chcą opowiedzieć o swojej rodzinie, podzielić przeży-

AUTORKA

Coraz więcej osób żyje
w wirtualnym świecie – Internetu, telewizji, newsów, Allegro,
polowania na „okazje” – nie
dostrzegając świata realnego.
Młodzi marzą, by wyglądać jak
modele i modelki, poświęcając
czas na rzeźbienie ciała, diety, zabiegi upiększające. Chcą
wygodnie i bezproblemowo żyć;
szukają wciąż nowych wrażeń
i atrakcji. W takiej rzeczywistości nie ma miejsca na chorobę,
umieranie. Nawet reklamy produktów dla osób starszych i chorych pokazują uśmiechniętych
i rześkich dziadków i babcie,
błyskawicznie pozbywających
się bólu po łyknięciu tabletki.
Choroba, starość, cierpienie
– choć każdy ich doświadcza
– to jeden ze współczesnych
tematów tabu.
Grażyna, wolontariuszka,
ma czwórkę dzieci, w tym troje
już dorosłych. Wszystkie świetnie sobie radzą – mieszkają
w dużych miastach, prowadzą
własną działalność gospodarczą, godziwie zarabiają. Styl ich
życia jednak ją martwi. – Ciągle
pędzą i non stop pracują – mówi.
Boi się, że przestaną dostrzegać
innych ludzi, zaskorupią w kręgu
swoich spraw. Dlatego, chodząc
do hospicjum, chce dać im świadectwo. – Tylko bezinteresowna
miłość nadaje życiu sens – podkreśla z przekonaniem.

Pani tak dobrze
czesze

Moje świąteczne
(przy) smaki
Zoa Kordela-Borczyk
– prezes Fundacji Karpackiej – Polska:

Moja rodzina nie przepada za mięsem,
więc menu zazwyczaj jest wegetariańskie.
Królują pierogi, kapusta z grzybami, gołąbki, kluski, kompot z suszonych śliwek i g
oraz słodycze. Nie będę oryginalna, ale
moje ulubione danie to barszcz kiszony
z uszkami. Barszcz przygotowuję sama
według przepisu mojej teściowej (tym
barszczem oraz kutią moja siostra podbiła
kiedyś podniebienia delegacji japońskich
biznesmenów). Na pieczenie nie mam czasu, więc ciasta zamawiam w piekarni.
Ale od menu zdecydowanie wolę magię i atmosferę Świat Bożego Narodzenia. Przepadam za świątecznymi dekoracjami miast i domów, lubię kupować prezenty dla
bliskich. Cieszę się, że w rodzinie są małe dzieci, bo nie ma nic piękniejszego
od zarumienionych od emocji buzi maluchów otwierających kolorowe paczki.
ARCHIWUM TS

JOLANTA ZIOBRO

Znaleźć jedną
godzinę

Radosnych i śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia
wszelkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy Zoa Kordela-Borczyk.
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Uprawa winorośli na skalę przemysłową u podnóża Bieszczadów wydaje się dość ryzykowanym
pomysłem. A jednak Józefowi Bodziakowi z Olchowiec udało się. Założona przez niego w 2007
roku winnica o wdzięcznej nazwie Dolina Sanu systematycznie powiększa się – pisze o niej nawet
przewodnik „Winnice w Polsce” – a właściciel nabiera coraz większego doświadczenia.
I produkuje coraz lepsze wino.

zajmuje prawie hektar i gospodarz planuje poszerzenie areału
do trzech hektarów. – Ten kawałek oraz na południowo-zachodnim stoku również zostanie obsa-

Czerwone i białe
z Doliny Sanu
A w prehistorycznych czasach
płynął tam San, żłobiąc dolinę.
– Stąd też i nazwa naszej winnicy – mówi gospodarz. Podczas
prac polowych co rusz traają się
otoczaki, niesione niegdyś przez
nurt rzeki, której koryto z czasem
przesunęło się na południe.
Dodatkowym atutem miejsca
są piękne widoki – z położonej
na stoku winnicy widać miasto
i San. Na północy gospodarstwo
graniczy z lasem, łączącym się
z Parkiem Krajobrazowym Gór
Słonnych. W przyszłości, kiedy
turystyka winiarska stanie się
w Polsce tak popularna jak na
Zachodzie, na pewno będzie to
można wykorzystać w promocji.
Już dziś malownicza panorama
tak zauroczyła Ewę Wawro, autorkę „Winnic w Polsce. Wszystko o enoturystyce”, że umieściła
ją na okładce swojej książki.

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl

Moje świąteczne
(przy) smaki
ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA, europoseł;

ARCHIWUM TS

– Myślę, że mój świąteczny stół
przypomina stół podkarpacki, bo
smaki i tradycję wyniosłam z mojego rodzinnego podkarpackiego
domu. Dużą wagę przywiązuję do
dekoracji samego stołu, więc obowiązkowo biały krochmalony obrus,
pod nim na środku sianko, świece,
serwety, w tle cichutko lecą kolędy.
Do stołu zasiadamy, gdy wzejdzie
pierwsza gwiazdka. Zaczynamy od
wspólnej modlitwy za całą rodzinę,
wspominając tych, których już

z nami nie ma. Potem łamiemy się
opłatkiem i składamy sobie świąteczne życzenia. Wsród potraw wigilijnych absolutnie obowiazkowo
musi być barszcz czerwony z uszkami, które zawsze lepię wspólnie
z córkami. Oczywiście pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, ryba po
grecku, karp pod pierzynką z orzechów i migdałów z miodem. Oczywiście, zgodnie z tradycją staram
się przyrządzić 12 potraw ale te
cztery potrawy w moim wykonaniu
mają wyjątkowy, niepowtarzalny
smak, gdyż wlewam w nie cały swój
kunszt kulinarny i miłość do moich
najbliższych. Oczywiście obowiązkowo kompot z suszonych jabłek,
gruszek i śliwek, z goździkami
i odrobiną cynamonu. Po wieczerzy
wigilijnej siadamy pod choinką i rozpakowujemy świąteczne prezenty.
To tyle, ale się rozmarzyłam. Już
chciałabym być w domu, w kręgu
swoich najbliższych. Pozdrowienia jeszcze ze Strasburga.
Elżbieta

z nich wina wytrawne, czerwone
i białe, które zdążyły już zyskać
uznanie podczas różnych degustacji. W ubiegłym roku, podczas
II Rzeszowskich Targów Wina,
zdobył głosami publiczności drugą nagrodę.

winnicy drogę i rondo! I to mimo
tego, że na etapie zgłaszania
uwag złożyłem formalny wniosek, by działka nadal pozostawała gruntem rolnym – rozpacza.

Niefortunny projekt

– Projekt MPZP „Chrobrego 4”
i tak wyrysowana droga rzeczywiście są niefortunne – przyznaje wiWydawało się, że ten rok bę- ceburmistrz Ziemowit Borowczak,
dzie mógł uznać jako kolejny uda- dodając, że nieraz projektanci
ny. Tym bardziej, że dzięki wsparciu mają swoje wizje, niekoniecznie
polityków, nasze prawo w tej dzie- odpowiadające
oczekiwaniom
dzinie – do tej pory niesamowicie władz miasta i mieszkańców.
restrykcyjne i faktycznie uniemożli- – Projekt w takiej postaci nie powiające rozwój winiarstwa w Polsce winien być wystawiony do publicz– liberalizuje się, zbliżając się powoli nego wglądu, goniły nas jednak
do standardów obowiązujących terminy – tłumaczy. Dodatkowym
w starych krajach winiarskich, takich mankamentem jest to, że MPZM
jak Niemcy, Austria, Czechy.
„Chrobrego 4” nie nawiązuje
do wcześniej sporządzonego planu dla sąsiadujących terenów, czyli MPZP „Olchowce 147”. Dlatego
na pewno będzie jeszcze dopracowywany i zmieniany; niewykluczone, że skorygowany zostanie
także MPZP „Olchowce 147”, aby
oba ze sobą współgrały.
– Droga w tym miejscu została
zaplanowana po to, by umożliwić
dojazd do działek pana Bodziaka
– który w przyszłości może
zechcieć sprzedać je jako budowlane – nie jest jednak konieczna.
Na razie jest to projekt i właścicielowi, podobnie jak innym mieszkańcom, przysługuje prawo złożenia
protestu – podkreśla wiceburmistrz.

Rondo przez
środek winnicy

Na pokolenia
Józef Bodziak na pewno
z tego prawa skorzysta. Uwzględnienie w planach drogi publicznej
na terenie winnicy może skomplikować życie jemu i jego następcom, udaremniając np. ubieganie
się o dotację na rozwój gospodarstwa. – Zgodnie z prawem
unijnym, winnica nie może leżeć,
Na szczycie wzgórza, mniej więcej tam, gdzie na zdjęciu widać modrzewiowy zagajnik, planista ze względów ekologicznych, w odprzewidział drogę i rodno. Józef Bodziak denerwuje się, gdyż chce, aby jego pole nadal pozostało ległości mniejszej niż 80 metrów
terenem rolnym.
od drogi publicznej – podkreśla.
Chce, aby jego działki pozostały
którą musieliśmy kruszyć kopar- dzony – zatacza ręką szeroki łuk.
Niestety, dwa tygodnie temu terenami rolnymi. – Nie mam zaką. Była to prawdziwa mordęga, Pole na razie jest „wyprawiane”, Józefa Bodziaka spotkał zimny miaru niczego sprzedawać. Wieza to kamienie wykorzystamy aby zapewnić winorośli optymal- prysznic. – Kiedy poszedłem rzę, że uda mi się urządzić tu piękdo wykończenia piwnic. Dzięki ne warunki.
zobaczyć wyłożony do publicz- ną, profesjonalną winnicę, w której
temu będzie można utrzymać
Na dziś ma ponad cztery nego wglądu projekt Miejskiego pracować będą następne pokoletaką temperaturę i wilgotność, tysiące krzewów winorośli kilku- Planu Zagospodarowania Prze- nia, moje dzieci i wnuki – dzieli się
jaką lubi wino i winiarze – uśmie- nastu odmian. – Z moich kilku- strzennego opracowany dla re- swoimi marzeniami. A czerwone
cha się, oprowadzając po suro- letnich doświadczeń wynika, że jonu, gdzie znajduje się mój dom i białe wina, opatrzone etykietką
wym jeszcze wnętrzu.
w tej okolicy najlepiej udają się takie i gospodarstwo, omal nie dosta- „z Doliny Sanu” i herbem Sanoka,
Zasadził też ponad trzysta no- odmiany jak Regent, Rathaj, Bian- łem zawału serca. Zobaczyłem na stałe zagoszczą na stołach
wych sadzonek. Obecnie winnica ca i Muscat – opowiada. Wyrabia wyrysowaną przez teren mojej miłośników tego trunku.
AUTORKA

Ma już na swoim koncie nagrodę, zdobytą podczas Rzeszowskich Targów Wina. Promował
swój produkt w Brukseli, gdzie
podkarpackich winiarzy zaprosił
wiosną europoseł Tomasz Poręba. Pod koniec listopada Rada
Miasta przyznała mu prawo posługiwania się herbem Sanoka,
który może umieszczać na swoim
„produkcie regionalnym” i materiałach promocyjnych. Z uznaniem
mówił o nim burmistrz, podkreślając, że jest jedynym producentem
na naszym terenie. Na Podkarpaciu działa zaledwie dziesięć
gospodarstw winiarskich, z czego
większość znajduje się w okolicy
Jasła i Jarosławia. Wcześniej,
w Sanoku, winorośl próbował uprawiać u podnóża Szklanej Górki
Sposób na życie
Wiesław Jarosz, sadzonki jednak
Józef Bodziak wie już na
przemarzały i producent skupił się pewno, że swoją przyszłość chce
na imporcie win z Węgier.
związać z winiarstwem. Oprócz
Miejsce jak marzenie pasji, ma też odpowiednie przyW Olchowcach za to winorośl gotowanie. Z wykształcenia jest
przyjęła się znakomicie. Józef Bo- rolnikiem, zdobył ponadto dydziak, który winiarskiego bakcyla plom mistrza winiarskiego. Jest
złapał w Niemczech, pierwsze też członkiem Stowarzyszenia
krzewy posadził na stoku za do- Winiarzy Podkarpackich.
W tym roku „poszedł na camem. Nawet nie przypuszczał, że
klimat i gleba będą aż tak sprzy- łość” inwestując duże pieniądze
jające – sadzonki przyjęły się w budowę domku przerobowego
w stu procentach. Ciekawost- oraz profesjonalnej piwnicy o poką jest, że szczytem górki, wierzchni 160 metrów kwadratona której znajduje się dziś winni- wych, w której dojrzewać będzie
ca, przebiegała podczas drugiej wino. – Podczas prac ziemnych
wojny światowej Linia Mołotowa. okazało się, że jest tu lita skała,
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* Siedem lat temu przyjechał pan
do nas na zaproszenie organizatorów warsztatów pianistycznych. Co było tą iskrą, która rozpaliła w panu miłość do tych
stron? Co sprawiło, że postanowił pan nie tylko powrócić tu
za rok, ale włączyć się w organizację następnej edycji tej imprezy?
– Przyjechaliśmy z Tatianą Shebanovą w Bieszczady na zaproszenie
Janusza Ostrowskiego i Iwony
Hartman. Przybyli na nasz koncert
do Filharmonii Rzeszowskiej. Emanowali takim pozytywnym ciepłem
i potrzebą aktywności, że nie mieliśmy serca im odmówić. Wydawało
się nam wtedy, że jeden nasz przyjazd w Bieszczady ich zadowoli,
a nam pozwoli choć na chwilę
zatrzymać nasze szalenie intensywne życie artystyczne. Moja
żona, zawsze nieufna do nowych
miejsc, szybko zaakceptowała
osnute mgiełką bieszczadzkie klimaty. Warsztaty Muzyczne, w których braliśmy udział, pokazały
przepaść między poziomem

SANOCKI HIPERMARKET WYSOKIEJ KULTURY
dyrektorem sali koncertowej. Forum Pianistyczne z podtytułem
„Bieszczady bez granic” jest i symboliczne i wieloznaczne, szczególnie temat granic zycznych (Ukraina) i mentalnych (Słowacja) jest
tu tematem do osobnej dyskusji.
* Kolejne lata wyzwoliły w panu
niesamowity entuzjazm, który
sprawił, że impreza przekroczyła
granice naszego państwa, stając

tiana Shebanova, Andrzej Jasiński,
Wiera Nosina, Michaił Woskriesienski, Kevin Kenner, Andrzej
Tatarski, Irina Rumiancewa czy
tez młodszych, a już znanych i cenionych artystów jak: Philippe Giusiano, Stanisław Drzewiecki, Marcel Stefko czy Artur Jaroń. Gdy
zapraszamy artystów do prowadzenia zajęć z kameralistyki, to
przyjeżdżają tacy mistrzowie jak:

klient nie powierzy takiemu „pół-fachowcowi” cennego instrumentu. Ten zamknięty krąg udało się
przerwać w styczniu 2011 roku,
kiedy to odbył się pierwszy kurs
na certykat I-stopnia. Przyjechało
do Sanoka 15 stroicieli z Polski,
Ukrainy i Białorusi i „przy okazji”
wyremontowali dla Szkoły Muzycznej 5 fortepianów. Odpowiedzialnym za Kurs Stroicieli z ra-
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u wybranych przez siebie Mistrzów
w Polsce. To odmienna lozoa niż
preferowana przez Ministerstwo
Kultury, które opłaca stypendia wyjazdowe, nansując pedagogów
w innych krajach. Absurd sytuacji
polega na tym, że do polskich
Mistrzów przyjeżdża się po naukę
z Japonii, Chin, Korei i Wietnamu,
natomiast polska młodzież nie może
skorzystać z indywidualnych lekcji.

Muzyczny Sanok

profesora Drzewieckiego
Z wybitnym artystą, prezesem Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
prof. JAROSŁAWEM DRZEWIECKIM rozmawia Marian Struś

wolontariackiej działalności doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest
nowa formuła prawna i organizacyjna. Powołaliśmy do życia Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury, której głównym celem jest
wspieranie i promowanie utalentowanej młodzieży poprzez coroczną
organizację Forum Pianistycznego
„Bieszczady bez granic”. Dzięki
życzliwości władz otrzymaliśmy
nieduży lokal, który udało się wyremontować, ale już nie mamy środków na jego wyposażenie. Mówimy
sobie z Januszem Ostrowskim, że
musimy zwolnić, że widocznie
działamy za szybko i wtedy pojawia się nowa idea, nowy pomysł,
który jest absolutnie niezbędny i już
mamy nie 8, a 9 projektów międzynarodowych jednocześnie.
* Czy światek artystyczny stolicy
wie, że taka Fundacja istnieje?
– W Warszawie nazwa naszej fundacji wzbudza nieufność. Czy
Podkarpacie chce opanować Mazowsze? Prowadzimy bowiem
dwa potężne festiwale, w dużej
mierze promujące Podkarpacie
i artystów bieszczadzkich: Wawer
Music Festival i od niedawna East
Warsaw Music Festival na Pradze
Południe. Chcieliśmy z Januszem
Ostrowskim otworzyć podobny
„Salon Muzyczny” w Sanoku,
na takie muzyczno-towarzyskie
spotkania mieszkańców, ale nie
mamy odpowiedniej ku temu sali.
Czyż nie byłoby wspaniale pójść
w niedzielę na spotkanie z przyjaciółmi, a pretekstem byłby koncert
podkarpackich artystów...
* Za miesiąc siódma edycja Forum. Z informacji, jakie do nas
dotarły, wynika, że będzie wspaniała i atrakcyjna. Czy tak?
– Tę edycję Forum poświęcamy
pamięci Tatiany Shebanovej, która nagrawszy na fortepianie
na CD wszystkie dzieła Chopina,
odeszła od nas 1 marca 2011
roku, w symbolicznym dniu urodzin naszego narodowego kompozytora. Tatiana Shebanova,
która tak wiele oarowała Sanokowi, jest matką chrzestną wszystkich projektów i tylko dzięki jej
życzliwej akceptacji osiągnęliśmy
tak wiele. Była jedną z najwybitniejszych interpretatorek muzyki
Chopina w historii pianistyki
i jesteśmy dumni, że Forum Pianistyczne może złożyć jej hołd, chociaż w taki sposób.
* Jak spędzi pan święta? Ciągnie już pana do Sanoka?
– Na cały okres świąteczny wyjeżdżam do przyjaciół na Florydę.
Święta to czas radosny, ale dla
wielu, również smutny. Do Sanoka
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mienia
naszej Ten, kto ufunduje takie stypendia,
Fundacji została na pewno przejdzie do historii polMiho
Kurihara, skiej kultury.
absolwentka Aka- * Rozszerzenie Forum na sąsiademii Muzycznej dujące kraje ma służyć z kolei
w
Bydgoszczy. innej misji: rozwijaniu przyjaźni
Kiedyś dyr. Smolik i współpracy młodzieży. Czy to
zadzwonił z zapy- już się dzieje?
taniem, czy nie – Z dużymi oporami ze strony słoznam dobrego pia- wackiej i z dużym entuzjazmem
nisty do pracy ze strony młodzieży litewskiej i ukraw Szkole Muzycz- ińskiej. Na początku mieliśmy konnej w Sanoku. Na- takt ze Szkołą Talentów i Akademią
mówiłem
wtedy Muzyczną we Lwowie. Teraz młoMiho, która mi za- dzież i pedagodzy przyjeżdżają
ufała i zamieniła z dalekiej Odessy, Kirovogradu,
tokijską aglomera- Dniepropietrowska, Charkowa i Kicję na sanocką jowa. W styczniu spodziewamy się
przyszłość.
około 70 uczestników z Ukrainy
* Jak udaje się i 15 uczestników z Litwy oraz po 5
panu przyciągać pianistów z Łotwy, Białorusi i Rosji.
do Sanoka tak To byłby absolutny rekord.
wielkie indywidu- * Kolejne edycje MFP pokazują,
alności artystycz- że impreza, choć już wspaniała,
ne i autorytety?
ciągle się rozszerza, pojawiają się
Dla prof. Jarosława Drzewieckiego czymś niezwykłym jest klimat współpracy z włodarzami miasta i ludźmi – W dużej mierze nowe, ciekawe wątki. Wchłonęła
kultury Sanoka, jaki towarzyszy inicjatywom realizowanym przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury. to nasi przyjaciele, pana całkowicie, nieprawdaż?
Na zdjęciu, z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem podczas wernisażu wystawy „Tworzyć z naturą – Biesz- z którymi od wielu – Ciągle powtarzam, że wielkie
lat spotykamy się dzieła mogą powstawać tylko
czady 2011” PFRK na sanockim Rynku.
na estradach świa- tam, gdzie żyją wielcy ludzie. Sauczniów lokalnych szkół muzycz- się jednym z wydarzeń muzycz- Waldemar Malicki, Eugenia Re- ta. Było nam łatwiej niż agencji nok i okolica tworzy bardzo dobry
nych, a wychowankami Szkoły nych Euroregionu Karpackiego. zler, Grupa MoCarta, Kwartet Pri- artystycznej. Dzięki ich życzliwo- klimat życzliwości, takiego pozyTalentów we Lwowie. Ten stan to Co pana tak mobilizowało?
ma Vista, Małgorzata Walewska, ści zawsze mogliśmy pogodzić tywnego nastawiania do bliźnich.
było prawdziwe wyzwanie.
– Każdy krok do przodu w rozsze- prof. Igor Pylatyuk (Rektor AM skromny budżet Forum z ich To piękna i cenna cecha, tak od* Czy już wtedy zapadło postano- rzaniu idei Forum okazywał się po- we Lwowie). Nagrania realizuje je- udziałem. Ostatnio zaprzyjaźniłem mienna od głównego nurtu środowienie: bierzemy się do dzieła?
mysłem traonym i potrzebnym dla den z najlepszych w Europie reży- się z jednym z najlepszych tręba- wiska warszawskiego. Nasze Fo– Wahaliśmy się, czy w ogóle je środowiska. Uzyskaliśmy niebywa- serów dźwięku – Małgorzata Po- czy amerykańskich – Gary Guth- rum ciągle się rozwija, to fakt.
podejmować. Koncertowa aktyw- łe wsparcie od Rady Miasta Sano- lańska z rmy fonogracznej DUX, manem i z Jadwigą Kotnowską Jego uczestnicy dorastają i oczeność naszej 3-osobowej rodziny ka i Burmistrza, dla których hasło na starych instrumentach uczy wy- – etową ekstraligą. To fantastycz- kują czegoś nowego, atrakcyjnezwiązana była z lotniskami, ciągły- „Sanok miastem kultury” nie było bitny autorytet – prof. Urszula Bart- ni ludzie i muzycy. Już myślę, jak go, a my musimy tym oczekiwami podróżami, z prawdziwym sza- pustym sloganem. Dyrektor Szkoły kiewicz. Stworzyliśmy taki Hiper- ich przyciągnąć do Sanoka.
niom sprostać.
* Jednym z celów
leństwem organizacyjnym. Jak Muzycznej w Sanoku – Andrzej market Wysokiej Kultury.
zmieścić w tym Sanok i Bieszcza- Smolik – okazał się managerem * I ciągle wam jeszcze mało, projektu pod nazwą
dy? Głównym „winowajcą” okazał wielkiego formatu, a dyrektor Wal- ciągle coś nowego dokładacie. Międzynarodowe
Forum Pianistyczne
się jednak Janusz Ostrowski – lo- demar Szybiak wspierał jak mógł Zawsze już tak będzie?
kalny patriota, człowiek wielu ta- naszą tygodniową „okupację” Sa- – Naszym marzeniem jest stworze- jest rozwój kultury
lentów, który swą niezwykle wyso- nockiego Domu Kultury. Projekt nie wokół Sanoka silnego ośrodka p o g r a n i c z a ,
ką postawą moralną upewnił nas, Forum poszerzyliśmy o różnorod- kulturalnego, może w przyszłości a w szczególności
że takich jak on są na Podkarpa- ne kursy kameralistyki, improwiza- akademickiego, który będzie od- edukacji muzycznej
ciu tysiące. Skoro tak, to uznali- cji, strojenia fortepianów, gry działywał na obszar Eurokarpat młodzieży. Dlacześmy, że każdy słuszny projekt na klawesynie i organach czy też i resztę świata. Krokiem w tym kie- go to jest takie ważmusi się udać.
nagrywania na płytę CD w profe- runku jest wydawanie przez naszą ne?
* I tak się zaczęła państwa przy- sjonalnym studio nagraniowym. Fundację najlepszych wykładów – Jestem przekonany,
goda z Sanokiem, Bieszczada- Za każdym razem młodzi pianiści Mistrzów w formie Zeszytów Na- że nasza przyszłość
mi. A jak to wyglądało od strony odbywają inspirujące spotkania ukowych Forum po ukraińsku, sło- tkwi w naszej młodzieroboczej?
z artystami bieszczadzkimi czy bio- wacku i po polsku. Dzięki dotacji ży i ich właściwym
– Od początku dążyłem do nada- rą udział w wewnętrznym konkursie Marszałka Województwa Podkar- wykształceniu. Jeżeli
nia projektowi szerokich ram fotogracznym. Nasze Forum cały packiego przekazaliśmy pięknie zainwestujemy w ich
edukacyjnych: od profesjonalnej czas pączkuje, co zachęca i zmu- wydany tom I Zeszytów do wszyst- rozwój teraz, to za 15wiedzy merytorycznej, często nie- sza zarazem do mobilizacji.
kich bibliotek muzycznych na Ukra- -20 lat przejmą po nas
pokoleń Pamiątkowe zdjęcie w rodzinnym gronie podczas V edycji sanockiego
dostępnej w szkołach muzycz- * Kiedy jednemu ze znanych inie i Słowacji. Polska myśl nauko- pałeczkę
nych, przez inspiracje przyrodą warszawskich ludzi kultury po- wa zrodzona w Sanoku dotarła i będą dalej pracować Forum. Prof. Jarosław Drzewiecki z małżonką Tatianą Shebanovą i synem
bieszczadzką, genialnymi dzieła- kazałem program rozpoczyna- pod słowacką i ukraińska strzechę. dla dobra naszej pięk- Stanisławem. Z tyłu prof. Andrzej Jasiński.
nej ojczyzny. Rocznie
mi Beksińskiego, wykorzystywa- jącego się w styczniu 2012 Fo- Czyż to nie piękne?
niem ogromnego potencjału twór- rum, zaniemówił, po czym Drugim projektem, który rozwinął nasza fundacja wspiera stypendia- * Żeby te wszystkie cele osiągać, przyjadę 27 stycznia i przywiozę
ców ludowych, kończąc na roli stwierdził: nie, to niemożliwe...” się fantastycznie, to Międzynaro- mi kilkunastu utalentowanych mu- powołaliście do życia Podkar- wspaniałych artystów, którzy podi funkcji kultury w biznesie. W dzi- – Naszą z Januszem Ostrowskim dowy Kurs Mistrzowski dla Stro- zyków. Jako że czas spełniania packą Fundację Rozwoju Kultu- biją serca sanockich miłośników
siejszych czasach sama umiejęt- zasadą jest dążenie w tym co robi- icieli Fortepianów. Stroiciele to za- marzeń nadchodzi, to chciałbym ry. Nie mogłem wyjść z podziwu, dobrej muzyki. Zawsze czeka
ność grania na instrumencie nie my do najwyższego, możliwego wód samouków. Cierpią z tego kiedyś zrealizować projekt, w któ- gdy dowiedziałem się, że zgodził w Sanoku na mnie Janusz Ostrowwystarcza. Brutalnie mówiąc, trze- poziomu. Gdy zapraszamy Mi- powodu fortepiany i pianina, ale rym laureaci Złotych Parnasów na- się pan objąć funkcję prezesa ski, którego traktuję jak brata. Trawestując powiedzenie: takich trzech
ba umieć swoje umiejętności strzów-pedagogów, to jest to ab- nikt się nie przyzna, że nie do koń- szego Forum otrzymują stypendia zarządu tejże fundacji...
„sprzedać” przed managerem czy solutna czołówka światowa – Ta- ca posiadł wiedzę, gdyż żaden na opłacanie indywidualnych lekcji – W pewnym momencie naszej jak nas dwóch nie ma ani jednego.
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MAGIA BOŻEGO NARODZENIA

Opowieść (mniej) wigilijna
Znamy to. Znamy i uwielbiamy od lat. Wyczekujemy, wypatrujemy całe tygodnie wcześniej. Niech tylko grudzień wtargnie
do ogrodu, niech zimny wiatr przywieje mikołajowe paczuszki
– już wprost nie możemy się doczekać. Za każdym razem ten
sam dreszcz, ta sama radość. Wciąż pozostaje w nas coś
z dziecka, z tych uczuć, którymi nasiąkaliśmy... och, już lata temu!

by’ego na czele – zrobiły swoje:
z Bożym Narodzeniem musi się kojarzyć obowiązkowo „puchowy śniegu tren”, w które owinięto te wszystkie dzwoneczki, sanie i renifery.
A przecież tak naprawdę mogło

ciom, lecz może raczej brak wody.
Niecałe dziesięć kilometrów
dzieliło ich od Jerozolimy, gdzie
być może znaleźliby znośniejsze
warunki. Stało się jednak wedle słowa Bożego: rozwiązanie przyszło

być zupełnie inaczej. Niekoniecznie
w zimie. Pewnie, że nawet i ta pora
roku w Ziemi Świętej nijak da się
porównać do naszej, surowej, choć
tam też w grudniu nocny chłód
i wilgoć przeszywają na wskroś.
Ale jeśli to rzeczywiście nie była
pora zimowa? Jakże odmienna
od naszego bożonarodzeniowego
wyobrażenia robi się wtedy sceneria! Oto w takiej wersji zdarzeń
pojawia się nie śnieg, lecz piach.
Nie szopka, ale grota. Zamiast mrozu – upał. I nie zimno doskwiera najważniejszym wtedy na ziemi posta-

w okolicy miasteczka Dawidowego, które tubylcy zwali Beth Lehem,
a starożytni – Efratą. Dziś zachodnia Judea to górzysta i pustynna
okolica. Piach i drobne kamienie
muszą wystarczyć za niemal cały
horyzont; okolica słynie z niedostatecznej ilości źródeł pitnej
wody. Tylko w niektórych dolinach,
w porach sprzyjających uprawom,
można dostrzec obrysy niewielkich
pól. Owszem, w dawnych czasach
klimat tej krainy był chłodniejszy,
a gleba bardziej żyzna: rosły
tu nie tylko oliwki, winorośl czy

TOMASZ CHOMISZCZAK

POCZTÓWKA ZE ZBIORÓW B. ŁAPISZCZAKA

I chociaż musimy jeszcze
przebyć cierniową drogę domowych porządków, i postać cierpliwie w dłuższych niż zwykle kolejkach, i napichcić w zaparowanej
kuchni całe stosy smakołyków
– nic to. W końcu przychodzi
ten wieczór, gdy można usiąść
wspólnie przy stole i nacieszyć
się do syta rodzinno-świątecznym odpoczynkiem. I tak jeszcze
przez dwa kolejne dni.
Pośród zajęć i tematów rozmów,
a zwłaszcza przy kolędach, powracać będzie ta historia – chciałoby
się rzec: stara jak świat – o nowo
narodzonym Dzieciątku, o zimnie,
o gwiazdach, co wiodły mędrców
ze Wschodu, i o pasterzach
natchnionych hymnem „Gloria in
excelsis Deo” spływającym od aniołów. Jakoś tak pięknie nam się komponuje cały ten święty i świąteczny
obrazek z naszą stereotypową aurą
za oknem – śniegiem, mrozem – ale
i z choinkami czy bombkami.
Jednak, jeśli przyjrzymy się
uważnie tekstom naszych oryginalnych kolęd, na próżno szukać
w nich opisu prawdziwej zimy. Jest,
owszem, mowa o „mizernej, lichej
stajence”, „ubogim żłobie” czy też
„szopce”, o dziecinie, co na sianie
„z zimna kwili”, o „ubóstwie i chło-

dzie” – ale nie o zimie. Mało tego:
skoro „pastuszkowie mali w polu
wtenczas spali”, nie mogło być
nazbyt zimno! Zresztą owi pastuszkowie biegną przecież „od swych
trzód”, wszak „paśli pod borem
woły” – a pora na wypasanie raczej słabo kojarzy się z zimą. Nie
tylko śnieg, ale w ogóle nic nie ma
prawa padać w tę noc, gdy tak wyraźnie widać gwiazdy i „łunę, co bije
z nieba”. Cóż, kiedy współczesne
pastorałki czy zupełnie popowe
piosenki świąteczne – z klasyczną
„White Christmas” Binga Cros-

gi, ale też pszenica i jęczmień.
Nie zmienia to jednak faktu, iż
– mimo wpływów śródziemnomorskich – osadzenie miasta na wzgórzach, sąsiedztwo pustyni, suche
i gorące lato oraz dżdżysta zima
nawet wówczas nie stwarzały środowiska przyjaznego ludziom.
Para, Josef i Miriam, już
potwornie umęczyła się długą
wędrówką z Nazaretu. Przebyli
ponad 150 kilometrów w okrutnych
warunkach, a przecież kobieta jest
w ostatnich dniach stanu brzemiennego. W samym miasteczku
nie mają szans na znalezienie
schronienia – wszyscy zjechali tu
na spis ludności; na ulicach tłok,
o miejscu noclegowym można tylko
pomarzyć. Kiedy więc w grocie rodzi się dziecko, które jeszcze przez
tydzień nie będzie nosiło żadnego
imienia, na mężczyźnie – świadomym, iż nie jest on ojcem biologicznym – spocznie obowiązek
wywiązania się z podstawowych
powinności głowy rodziny. Matka
i tak ma dość zajęcia: już sama pielęgnacja maleństwa stanowi w tych
warunkach nie lada wyzwanie,
a jeszcze co i rusz odwiedzają ją
grupki okolicznych pasterzy: ludzi
prostych i nieokrzesanych, przez
wielu uważanych za złodziei, przy
tym cuchnących od brudu. Dlaczego naprawdę przyszli? Który z nich
przeczuwa historyczny charakter
tej chwili? Czy nie czują się zaskoczeni tym, co zobaczyli? Że nie tak
miało być, „nie tak prorocy gadali...”.
I czy nie mają też momentów zwątpienia magowie, którzy niebawem
przywędrują z darami, by ponownie wypełniło się Słowo? Mędrcy

przebyli wielką drogę „ze Wchodu”.
Czy to oznacza królestwo Arabów
za Jordanem, czy Mezopotamię?
A może aż Persję, która wtedy
z astrologów słynęła? Nieważne:
teraz są szarzy jak wszyscy tutaj,
zakurzeni, znużeni, do tego może
i przestraszeni – szybko roznosi się wieść o przybyciu magów,
a adorowany przez nich noworodek zostaje ocjalnie uznany
za zagrożenie dla najwyższej władzy. Pora im będzie za chwilę umykać okrężną drogą.
Podobnie jak i samym rodzicom. Też niedługo nacieszyli się
odpoczynkiem i nowo narodzonym
Jeszuą. I na nich może spaść przekleństwo świeckiego porządku, jeśli
w porę nie wymkną się żołnierzom
władcy słynącego z okrucieństwa
i zazdrości. Już planowana jest
rzeź chłopczyków. Jeszcze tylko
zwyczajowo obrzezają dziecko,
oarują je w jerozolimskiej świątyni
– i w drogę. Czym prędzej wrócą
do Galilei, do osady Nac’rat liczącej
niespełna 500 mieszkańców, gdzie
przez kolejne trzydzieści lat przyjdzie im czekać, by potwierdziła się
wyjątkowość tego narodzenia.
Kto wie, może nie trzeba
tradycyjnych wzruszeń – tych
wszystkich światełek na choince, kolęd i chrupkiego śniegu
– by mocniej przeżyć taką znaną
historię? Bo poza jej oczywistym
boskim wymiarem jest tu jeszcze
wielki, czysto ludzki dramat, który
do nas – bywa, że niejednokrotnie
ciężko w życiu doświadczanych
– przemawia równie dotkliwie.
I nie tylko od wielkiego święta.
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BLISKO LUDZI

Co dzień dziękują
Bogu i ludziom

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia mają dla ich rodziny
szczególny wymiar. Cieszą się na nie jak nikt inny. Bo jak nikt
inny potraą docenić wartość wyjątkowego daru, jakim jest
życie. I łaskę Opatrzności, dzięki której całą rodziną zasiądą
do wigilijnej wieczerzy. Razem z Justyną i Kasią, które przez
długie tygodnie balansowały na krawędzi życia i śmierci...

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

Ich świat zawalił się w ostatnią niedzielę sierpnia, gdy rozpędzony volkswagen, kierowany
przez pijanego sąsiada, uderzył
w idące poboczem nastolatki...
Dla dwóch z nich – sióstr Justyny i Kasi – w tym momencie czas
się zatrzymał. Przez kilka tygodni
walczyły o swoje – zawieszone
dosłownie na włosku – życie.
Upływ kolejnych znaczyły skomplikowane operacje, jakie przeszły w Rzeszowie, Sanoku, Tarnowie. Każda była wyzwaniem
o rezultacie trudnym do przewidzenia. Przy każdej lekarze sporo
się natrudzili, wzbijając na wyżyny swych umiejętności. Ale nawet
to nie wystarczyłoby, gdyby nie
Boża Opatrzność...

ich niemało. – Gdyby nie ludzie,
nie poradzilibyśmy sobie z tą tragedią – po raz kolejny podkreśla
z przekonaniem pan Stanisław.
– Tego, co przeżyliśmy, nie da się
opisać – dodaje, ocierając płynące z oczu łzy, babcia dziewcząt.
– Ale najważniejsze, że żyją i że
wróciły wreszcie do domu. Choć
serce mi się kraje, jak patrzę na
nie leżące na łóżkach i widzę, że
ich koleżanki idą do szkoły czy
kościoła...

potwierdzenie tych słów, na jej
łóżko wdrapuje się 3-letni Paweł, który zachęca, by pobawiła
się z nim samochodzikiem...

Nie chcą
niczego więcej
12-letni Przemek ma już
znacznie poważniejsze zainteresowania. – Pomagam tatowi.
Przy traktorze – mówi z dumą.
Z „babskich” zajęć w okresie
świątecznym toleruje jedynie
ubieranie choinki. Ile w tym rzeczywistego zapału do pomocy
mamie i siostrom, a ile nadziei
na przypadkowe „zapodzianie”
jakiegoś cukierka, nie zdradza.
Przyznaje jednak, że pod choinką
chciałby znaleźć paczkę słodyczy. Justyna i Kasia mają jedno
wspólne życzenie – wrócić jak
najszybciej do szkoły. Ich rodzice
zgodnie przyklaskują. Dla siebie
nie pragną niczego. – Wystarczy
nam to, co mamy – zapewnia
pani Lucyna, kołysząc na rękach
najmłodszego Kubę.

Jak dawniej

A mają przede wszystkim
siebie. Piękną, kochającą się roCzasu coraz mniej
dzinę, której wartości nie da się
Mimo że stan sióstr systeprzecenić. W cieniu tragedii, któmatycznie się poprawia, czeka je
rej doświadczyli, widać to szczejeszcze kilka poważnych zabiególnie wyraźnie. Mimo przeżytej
Półmetek przepadł, ale... końca roku szkolnego będzie zabiegi i zajęcia, tym lepiej. To je- traumy i wyzwań, jakim będą mugów i bardzo długa rehabilitacja.
– Nie wiem, czy dam radę, zdana na indywidualne naucza- dyna szansa na poprawę jej kon- sieli sprostać w przyszłości, cieBez tego trudno będzie im wrócić do sprawności pozwalającej zwłaszcza z biologii. Materiał nie. Przepadł jej też tradycyjny dycji. Bardzo szczupła, z krótko szą się nadchodzącymi świętami.
na samodzielne funkcjonowa- do przyswojenia jest ogromny. półmetek. – Ale na studniówkę obciętymi włosami przypomina Bo jak co roku wszyscy RAZEM
wiotki szczypiorek. – Nigdy nie
nie. Justyna od chwili powrotu Z chemią powinnam sobie pora- na pewno zdążę – zapewnia.
zasiądą do wigilijnej wieczerzy,
jadła dużo, widelcem po talerzu
ze szpitala w połowie listopada dzić, ale biologii mocno się obaodmówią modlitwę i wysłuchają
Z pedagogicznym
przebiera, a w szpitalu dodatkokorzysta z zabiegów w Sanoku, wiam – mówi szczerze. Bardzo
życzeń składanych przez babcię.
zacięciem
wo
schudła
8
kilo
–
rozkłada
bezDostały drugie życie
gdzie codziennie wozi ją tato. Po- chciałaby wrócić do szkoły, mieć
Podzielą się opłatkiem i zjedzą
Kasia także marzy o powro- radnie ręce pani Lucyna.
– To, że Justynka i Kasia tem przez kilka godzin ma indy- normalne lekcje, spotykać się
ząbek czosnku, po którym na stół
Mimo to Kasia emanuje cieżyją, to prawdziwy cud. Sami le- widualne nauczanie w domu. Jest z koleżankami. Ma z nimi stały cie do szkoły, mimo że nie dane
wjadą barszcz z uszkami, wigikarze tak mówią – podkreśla, nie uczennicą klasy o prolu biolo- kontakt dzięki sms-om. Niektórzy jej było jeszcze poznać nowych płym uśmiechem, który rozja- lijne gołąbki, pierogi z kapustą
kryjąc wzruszenia, pan Stanisław. giczno-chemicznym w III Liceum odwiedzają ją też w domu. Wie, kolegów. Od września miała roz- śnia całą jej twarz. Wierzy, że i grzybami oraz „juszka” z suszoRazem z żoną codziennie dzięku- Ogólnokształcącym. Dużo czasu że w szkole zorganizowano dla począć naukę w II Liceum Ogól- uda się jej wrócić do szkoły – jak nych owoców. A potem RAZEM
ją Bogu i ludziom za życie swoich poświęca na naukę, starając się niej i jej siostry koncert charyta- nokształcącym... Ponieważ do nie w tym, to w przyszłym roku. będę kolędować na chwałę narocórek. Tym wszystkim, często nadrobić zaległości. Za rok czeka tywny. Nie może się doczekać, domu wróciła na dwa tygodnie A potem? – Jeszcze się nad tym dzonego Dzieciątka.
bezimiennym, którzy wspierali ją matura, do której chce przy- kiedy osobiście za wszystko po- przed świętami, rehabilitacja i na- nie zastanawiałam. Może będę
I jak tu nie dziękować Bogu
ich dobrym słowem, modlitwą gotować się jak najlepiej. Marzy dziękuje. Choć raczej zrobi to uczanie dla niej dopiero są orga- pracować z dziećmi? Bardzo
i wszelką możliwą pomocą. A jest o farmacji.
nieprędko. Prawdopodobnie do nizowane. Im szybciej rozpocznie je lubię.– przyznaje. Jakby na i ludziom...

Nasza Miecia kochana
Była przykładem człowieka,
którego największym szczęściem jest dawać coś drugiemu.
Dawać siebie drugiemu. Pamiętam Jej entuzjazm, kiedy rok
w rok przygotowywała paczki
dla swych polskich przyjaciół
na Ukrainie, jej radość, kiedy po
powrocie relacjonowała, ile radości sprawił im „sanocki Święty Mikołaj i jak sprytnie udało
się im „zbajerować” ukraińskich
celników. Zarażała swym entuzjazmem wszystkich wokół. Dziś
można już powiedzieć, bo wcześniej przez wrodzoną skromność
i takt, nie pozwalała na to, że
cały „łańcuszek” osób pomagających jej przygotowywać paczki
na Ukrainę to byli ludzie, których
Ona urzekła. O tym, ile dobroci
i wsparcia ze strony Pani Mieci można otrzymać, najlepiej
opowiedziałaby p. Janina Piróg
z Chyrowa. To Polka, której kilkunastoletnia walka o odzyskanie polskiego kościoła, zakończyła się wielkim zwycięstwem.
Nie bez pomocy, tej materialnej,
ale i duchowej, naszej Mieci i Jej
kompanów.

społecznej. Jej pasją były sport
i turystyka, w nich działała
najmocniej. Była sędzią z wysokimi uprawnieniami w wielu
dyscyplinach sportowych: lekkoatletyce, narciarstwie alpejskim i biegowym, łyżwiarstwie
szybkim,
piłce
siatkowej.

łecznej pracy w sporcie była
Jej działalność w turystyce.
Jeden ze starszych działaczy
petetekowskich stwierdził, że
„gdyby nie nasza Miecia kochana sanocki Oddział PTTK nie
byłby taki sam. Byłby znacznie
uboższy”. Nic dziwnego, przez

AUTOR

kalną, a swój Sanok kochała
niczym największą świętość.
Cieszył Ją każdy sukces, każdy nowy dom, deptak, nowy
rynek. Uczestniczyła w każdym
wydarzeniu. Obojętne czy był
to festiwal muzyczny, wernisaż
wystawy, czy oddanie nowego
obiektu w skansenie.
Rzadko się zdarzało,
żeby opuściła jakieś
spotkanie z autorem
czy
podróżnikiem.
Była wszędzie, bo Sanok był Jej miastem,
więc uważała, że musi
wszystkim się interesować.
W swym życiu, jakie wybrała, miała też
dużo szczęścia, co
związane było z osobą
Jej męża, pana Edwarda. Trudno byłoby
dziś ustalić, kto kogo
zarażał swoimi pasjami, ale nie było, nie
ma i chyba nie będzie
w Sanoku małżeństwa,
którego zainteresowania byłyby identyczne.
Zawody sportowe, sędziowanie, działalność
w PTTK, działalność
na rzecz ludzi potrzeMieczysława Czopor (pierwsza z lewej) podczas uroczystości jubileuszu 80-lecia turystyki w Sanoku, bujących
pomocy,
który obchodzono w 2009 roku.
udział we wszystkich
Mieczysława Czopor z d. Poświęcała im mnóstwo czasu, dziesiątki lat grała w nim jedne wydarzeniach w życiu miaSłotwińska, od młodzieńczych niemal wszystkie weekendy. z pierwszych skrzypiec.
sta. Wszędzie tam, gdzie była
lat rozkochana była w pracy Mocną konkurencją dla spoByła wielką patriotką lo- Pani Miecia, zawsze obok był

Ta wiadomość wstrząsnęła Sanokiem. Bo nikt, kto nie wiedział o
nieuleczalnej chorobie Mieczysławy Czopor, nie mógł uwierzyć,
że Niebo tak szybko zabierze Ją do siebie. Zawsze taka młoda,
kochająca życie i taki wulkan energii. Taką Ją znaliśmy.
I nagle Jej nie ma. Odeszła tuż przed samymi świętami,
które przecież mają być radosne. Dla najbliższych Pani Mieci
– jak Ją najczęściej nazywano – dla tych, którzy Ją znali,
nie będą takimi. Trudno.

Edward. Zawsze razem, zawsze z wielką klasą, życzliwym
słowem i uśmiechem skierowanym do ludzi. Razem dawali
temu miastu i nam wszystkim,
jego mieszkańcom, tak wiele.
Drogi Edwardzie! Na pewno
będzie Ci bardzo trudno żyć bez
swojej ukochanej Mieci, Twojej
drugiej połowy, z którą tworzyliście tak wspaniałą całość. Będziesz musiał od nowa uczyć
się żyć inaczej, w pojedynkę.
Wiem, że to będzie najtrudniejsza lekcja Twojego życia.
Ale musisz ją podjąć. Czyń to
z przekonaniem, że Twoja Miecia Ci pomoże. Uśmiechnie się
serdecznie, na cały głos, jak
pięknie to robiła na co dzień
i powie Ci: bądź dzielny! Przyspiesz! Teraz musisz to robić
sam, co do tej pory robiliśmy
razem. Nie martw się, ja Ci pomogę. Niech Ci się wydaje, że
jestem koło Ciebie, jak zawsze,
pół kroku przed Tobą!
Żegnamy Cię droga Mieciu,
wspaniała Sanoczanko, dobry
Przyjacielu! Wiemy, jak wiele stracił Sanok wraz z Twoim
odejściem. Ale też wiemy, że
nadal będziesz się nim opiekować, patrząc nań z góry. Cóż Ci
za to możemy obiecać? Chyba
tylko to, że będziemy o niego
dbać, bo to, że będziemy o Tobie pamiętać, jest rzeczą dla
nas zrozumiałą.
Marian Struś
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CUDA, PRAWDZIWE CUDA!

Arłamów = Europa
Arłamów potra być zawsze w świetle jupiterów. Za komuny wsławił się jako ośrodek rządowy,
który gościł wielu możnych tego świata. Gdy komuna upadła, wydawało się, że wraz z nią zaginie
też pamięć o nim, a wraz z nią opowieści jak to niektórzy z jego zacnych gości urządzali polowania na dzikiego zwierza, mierząc doń z okien swych apartamentów. Tymczasem o Arłamowie
znów stało się głośno, a to sprawą tych, którzy w czasie stanu wojennego postanowili uczynić
z niego miejsce internowania przywódcy „Solidarności” Lecha Wałęsy. Cały świat mówił wtedy
o zagubionym wśród lasów i gór, strzeżonym jak oko w głowie Arłamowie. Gdy legenda ucichła,
nagle w świat poszedł kolejny „news” – „W Bieszczadach powstaje Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe ARŁAMÓW!”

Obecnie na terenie ośrodka prowadzona jest hodowla koni dla
celów rekreacyjnych, dlatego projektując rozbudowę, pomyślano
o krytej ujeżdżalni.
Prawdziwym skarbem Arłamowa są góry i piękne śnieżne
zimy, czyli białe szaleństwo. Tuż
przy ośrodku znajdują się trzy tra-

dyrektor marketingu i sprzedaży: – Ośrodek tak został zaprojektowany, żeby nasi goście
mieli na miejscu wszystko, gdyż
w pobliżu i wokół jest tylko piękna przyroda, nic więcej. Stąd tyle
różnego rodzaju ofert i atrakcji.
Fachowo to się nazywa „destination hotel”. Nasz będzie jednym

sy zjazdowe wraz z dwoma wyciągami. Czy to wystarczy? Co do
tego można mieć pewne obawy.
Wydaje się, że już dziś władze
spółki powinny zacząć myśleć
o kolejkach krzesełkowych i nowych trasach zjazdowych, a także biegowych.
Przedstawiciele spółki twierdzą, że długo jeszcze mogliby
mówić, co jeszcze będzie w ich
wznoszonym Centrum. Czyniąc
to już na zasadzie wyliczanki,
wymieniają: całe królestwo dla
dzieci z placami zabaw, salą komputerową, przedszkolem i salą
zabaw. Chwaląc się atrakcjami
z branży rekreacyjnej, mówią
o wypożyczalni rowerów i trasach
do uprawiania nordic-walkingu,
zaś amatorom wycieczek pieszych oferują znakomite trasy
z widokami zatykającymi dech
w piersiach. Kuligi i spacery
bryczką już dziś są chlebem
powszednim Arłamowa.

z pierwszych tego typu w Polsce
– mówi.
Gospodarze nie mają najmniejszych wątpliwości, czym
będzie „nowe wydanie Arłamowa” dla Podkarpacia. – Oznaczać ono będzie znaczący
wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i ważny przyczynek
do jego rozwoju. Pięćset miejsc
noclegowych w standardzie
praktycznie pięciu gwiazdek to
prawie rewolucja w obecnym
stanie posiadania. Wierzymy, że
ośrodek stanie się prawdziwym
rajem dla turystów, a także obiektem zainteresowania kręgów
biznesowych całego Euroregionu Karpackiego – mówi prezes
zarządu spółki Piotr Korczak.
– Będziemy chcieli w ten sposób
pokazać, że Karpaty wschodnie,
a w szczególności Bieszczady,
posiadają infrastrukturę turystyczną na wysokim światowym
poziomie.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 200 milionów
złotych – dodaje zapytany.

MARIAN STRUŚ
marian-strus@wp.pl

Gdyby ośrodek pozostawał
do dziś w strukturach rządowych,
nadal byłby reliktem czasów gierkowskich, jako pomnik tamtej
epoki. Położony daleko od szosy, na szczęście nie znalazł się
w orbicie zainteresowania nowych ekip rządowych. Wystawiony na „listę transferową” trał
najpierw do jednej z bogatszych
podkarpackich rm, a następnie
w prywatne ręce spółki pn. Ośrodek
Wypoczynkowy „ARŁAMÓW” SA.
Przyjęcie przez nowych jego
właścicieli tej właśnie nazwy
wcale nie oznaczało chęci uczynienia z tego miejsca muzeum.
Postanowili oni uczynić z niego
ośrodek, który dziś jest popularny
w Polsce, jutro zaś będzie znany w całej Europie. I tak powstał
projekt „Wschodnioeuropejskiego
Centrum
Kongresowo-Sportowego dla państw Euroregionu
i nie tylko, jakiego nie ma jeszcze
w Karpatach. Uznali, że z racji
wielu walorów, jakie to magiczne
miejsce już posiada, nie będzie
miał sobie równych. Położony
niemal w centralnym punkcie Euroregionu Karpackiego, będzie
magnesem przyciągającym do
siebie turystów i ludzi biznesu
z wielu krajów. Atrakcją na miarę
czasu jest także jego położenie
w malowniczym i zacisznym miejscu z przepięknym przyrodniczo

Widok ogólny Centrum Kongresowego z lotu ptaka.
koju. Jego bramy będą szeroko
otwarte dla ludzi biznesu, jako
miejsce dla organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów i spotkań integracyjnych.
Centrum kongresowe składać się będzie z dwóch sal wielofunkcyjnych, które pomieszczą
łącznie 500 osób, z możliwością
ich podziału na 16 sal konferencyjnych. Będzie posiadać także
wielkopowierzchniową halę sportowo-widowiskową, przestronny,
wielopoziomowy dziedziniec typu

night club z kręgielnią, zaś w plenerze karczmy, w których będą
organizowane biesiady w stylu
rustykalnym.
Dla zapewnienia gościom
wysokiego komfortu zycznego i psychicznego ośrodek posiadał będzie SPA & Wellness
z basenem. Na ich użytek zaprojektowano 15 gabinetów odnowy
biologicznej oraz salę do ćwiczeń jogi. Zaprojektowano także
25-metrowy kryty basen z torami
pływackimi, atrakcjami wodnymi
i brodzikiem dla dzieci.
Przewidziano ponadto saunę ńską, na
podczerwień, solną,
hamman, tepidarium,
grotę lodową oraz
jacuzzi zewnętrzne.
Skoro o atrakcjach
wodnych mowa, odsłońmy rąbek tajemnicy i zdradźmy, że
będzie takży zbudowany basen otwarty
– i tu uwaga – z ciepłą wodą termalną,
a więc dostępny także w zimie!
Potężnym atutem Arłamowa będzie
niewątpliwie
kompleks
sportowo-rekreacyjny,
Część apartamentowa z tarasem nad SPA i basenem.
w którym znajdą się:
krajobrazem. Planując „nowy patio o pow. 2300 m kw. pod hala sportowa o pow. 1300 m kw.
Arłamów” właściciele zadbali też szklanym dachem, znakomicie z trybuną, dwoma kortami tenio inne atrakcje, projektując ośro- nadający się do wykorzystania sowymi, pomieszczeniem do gry
dek z nowoczesną bazą hotelo- wystawienniczego i targowego. w squash, siłownią, salą do twą oraz wspaniałą infrastrukturą Może to być także znakomite ness oraz strzelnicą sportową.
turystyczną i sportowo-wypo- miejsca dla organizowania pokaNa terenie ośrodka zaprojekczynkową.
zów, koncertów i eventów dla 800 towano trzy boiska do gier zespoosob. To kolejna oferta przyszłe- łowych, w tym jedno ze sztuczną
Morze atrakcji,
go Arłamowa.
nawierzchnią i oświetleniem,
ocean pomysłów
W nowym obiekcie funkcjo- a będzie nim pełnowymiarowe
Nowy Arłamów będzie mek- nować będą dwie restauracje boisko do piłki nożnej. Nowinką,
ką dla ludzi XXI wieku, przywią- przewidziane na 300 i 350 osób która zapewne ogromnie uciezujących znaczenie do wysokiej dla gości konferencyjnych oraz szy świat biznesu, z pewnością
formy zycznej i psychicznej, jedna restauracja a la carte pod będzie informacja, że w nowym
lubiących sport i rekreację, uzna- indywidualne zamówienia. Oczy- Arłamowie funkcjonować będzie
jących istotną rolę odnowy biolo- wiście to nie koniec szaleństwa „akademia golfa”.
Co jeszcze kochają miłośnigicznej i odpowiedniego relaksu, gastronomicznego. W obiekcie
szukających wygody, ciszy i spo- czynne będą także: kawiarnia, cy atrakcji? Oczywiście, konie!

Za rok na gwiazdkę

drogi wiodące do Arłamowa nie
są ani gładkie, ani szerokie, ani
bezpieczne. Temat nie wzbudza
zaniepokojenia. – Już niedługo
autostrada A-4 poprowadzi naszych gości do Rzeszowa, skąd
do Arłamowa jest już tylko 117
km. I to dalszą drogą przez Przemyśl. Stąd na miejsce będą mieli
50 km, z czego 35 km jest drogą
w miarę dobrą. Gorsze i zbyt wąskie są ostatnie 15-kilometrowe
odcinki dróg powiatowych z Makowej do Arłamowa (od strony
Przemyśla) i z Jureczkowej (od
strony Ustrzyk Dln.). I te odcinki
będziemy starali się jak najszybciej naprawić i zmodernizować.
Bardzo liczymy tu na wsparcie
obydwu powiatów, a także na
środki z programu transgranicznego na rozwój infrastruktury
drogowej – mówi dyrektor Ryszard Kosterkiewicz.
Od prezesa zarządu P. Korczaka dowiadujemy się, że
w niedługim czasie goście
Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo-Sportowego
Arłamów będą traać tu drogą
powietrzną, niemal prosto z samolotu. Otóż podjęto działania
zmierzające do reaktywowania
istniejącego pasa startowego
o długości 1250 m i szerokości 50 mb. lotniska wojskowego znajdującego się w rejonie
ośrodka. Przewiduje się utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa
z gminą Bircza, które zajmie się
jego przystosowaniem dla przyjmowania i obsługi samolotów
General Aviation i czarterowych
samolotów pasażerskich. Zanim
to nastąpi, gotowym do przyjmowania śmigłowców będzie lądowisko znajdujące się w pobliżu
samego ośrodka.
A gdzie sentyment? – ktoś
zapyta. Gdzie słynny Arłamów
w gierkowskim wydaniu? Gdzie
pokój, w którym internowany był
Lech Wałęsa? I na te pytania też
znajdujemy odpowiedź. Pomyślano bowiem o wszystkim. Dotychczasowy budynek „tamtego”
Arłamowa, w 2012 roku poddany zostanie liftingowi. Remont
został tak zaprojektowany, aby
utrzymać obiekt w starym stylu,
pozostawiając wystrój wnętrz
z lat 70. i wprowadzając tylko doń
nowoczesne urządzenia. Tak,
aby zapewnić mu odpowiedni
standard, czyli minimum cztery gwiazdki. Oczywiście pokój
Lecha Wałęsy zostanie, niech
przypomina pokoleniom ważny
moment historii, ze stanem wojennym z roku 1981 w tle. Ale tak
w ogóle, to będzie już inny świat.
Jeszcze dziś prawie niewyobrażalny, a na pewno nie kojarzony
z Bieszczadami.

To wszystko nie jest żadną
bajką, to nie wizja Bieszczadów
Dojadą, albo dolecą!
za 25, 50 lat. To wszystko będzie dostępne od dziś za rok,
Turyści wędrujący po Bieszw prezencie pod choinkę. Minio- czadach natychmiast zapytają:
ny rok, bo tyle już trwa realizacja – a jak goście z kraju i z zagrainwestycji, pokazuje, że general- nicy dotrą do tego „turystycznony wykonawca – rma RESBEX -kongresowego Eldorado”? Saz Przeworska – z pewnością mochodami terenowymi? Wszak
dotrzyma umownych
terminów.
Ale nie może
inaczej, skoro przedstawiciele
spółki
już rozpoczęli akcję
promocyjno-marketingową. Ich „nowy
Arłamów” zszokował
wielu
uczestników
ostatnich
Targów
Turystycznych w Poznaniu. – To będzie
hit na skalę krajową!
A nawet europejską!
– mówili z podziwem.
Potwierdza to Ry- Kompleks basenowy, z 25-metrowym basenem oraz licznymi atrakcjami
szard Kosterkiewicz, wodnymi typu brodzik dla dzieci, jacuzzi itd.
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Z SANOKA W ŚWIAT

Z kresowego Mohylewa
na tradycja, której komunistyczna
władza nie wyrugowała.
Boże Narodzenie stoi niżej
w hierarchii. – Nawet, jeśli jest
obchodzone, zazwyczaj nie ma
w tym żadnej duchowości ani głębi. Tu zrodziła się tradycja, która

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Robi się cieplej na sercu
Kolęda, życzenia, a przede
wszystkim światło zapalone
w Grocie Narodzenia Jezusa
– z tymi pięknymi prezentami
druhny i druhowie z Hufca ZHP
Ziemia Sanocka odwiedzili
w przedświątecznym tygodniu
różne instytucje, kościoły
i mieszkańców.

To już taka piękna harcerska
tradycja. Betlejemskie Światło
Pokoju przywożone jest z Krakowa. W tym roku udała się po nie
47- osobowa grupa harcerzy i instruktorów z kilku drużyn sanockiego hufca. Światełko, rozpalone w Grocie Narodzin Chrystusa

Uczyli się
podkarpackiej
turystyki
Z pięciodniową wizytą przebywała w Sanoku grupa ekspertów
szwajcarskich z Helevetas Swiss Intercooperation z Berna.
Goście odwiedzili stolicę południowej części Podkarpacia
w związku z wdarażanym projektem pod nazwą ALPY
KARPATOM, nansowanym przez Szwajcarsko-Polski
Program Współpracy.

ARCHIWUM PRYWATNE

Dawid już w szkole średniej
wiedział, że jego powołaniem
jest stan kapłański. W Sanoku aktywnie działał w oazie
franciszkańskiej. Z racji bliskiej
mu idei ekumenizmu postanowił uczyć się dwu obrządków
– rzymsko- i greckokatolickiego. Kiedy pojechał po raz
pierwszy na Białoruś, spotkał
się z biedą, jakiej nie widział
nigdy w Polsce. Zrozumiał,
że musi tam wrócić, mimo że
załatwienie wszystkich formalności związanych z wyjazdem
stanowi drogę przez mękę.
Po Witebsku, gdzie przebywał na prenowicjacie przy
dominikanach, trał do Mohylewa na wschodzie Białorusi.
To liczące 350 tys. mieszkańców miasto jest ważnym
ośrodkiem
przemysłowym.
Ma jeden kościół – drugi znajduje się w budowie. Dawid
pracuje przy parai, organizuje rekolekcje, prowadzi koło
wolontariuszy, opiekuje się
niepełnosprawnymi i chorymi,
odwiedza dzieci w przytułku.
Jako akolita robi to społecznie,
nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. – Mój dzień zaczyna się o godz. 7 i czasem trwa Na jednym z mohylewskich placów.
do 2 w nocy – przyznaje.
Podobnie jak jego podopiecz- dobnie jak wędlina – za „dobrą” pachnie komuną – wiele osób,
ni, żyje bardzo skromnie. Często uchodzi tu coś, co przypomina nawet niewierzących, ubiera
jedynym posiłkiem, jaki je w ciągu naszą mortadelę. Nie brakuje choinki i czasem nawet prezenty
dnia, jest porcja kaszy gryczanej. za to alkoholu, który jest tani rozdaje, bo do tego zachęca teW środowisku, w którym przeby- i ogólnie dostępny.
lewizor i światowa moda. Wręcza
wa, kasza i ziemniaki stanowią
Stół stanowi główną atrak- je oczywiście Dziadek Mróz, a nie
podstawę jadłospisu. – Żywność cję każdego święta. Najwyżej święty Mikołaj, bo takiego święna Białorusi jest bardzo droga. w świątecznej hierarchii stoi Dzień tego na Białorusi się nie uznaje
Ceny są 4-5 razy wyższe niż Niepodległości – wolny od pracy – uzupełnia Dawid.
w Polsce. Na przykład kilogram i z darmową miejską komunikacją
Wielką pomocą dla niego
ryżu kosztuje w przeliczeniu 12 zł. – Nowy Rok, a potem urodziny. i jego podopiecznych są paczki
To luksus, na który niewiele osób Popularne jest też Święto Zmar- wysyłane z Sanoka raz w miesiąmoże sobie pozwolić – wyjaśnia.
łych, do którego Białorusini przy- cu. Przygotowuje je pani Halina,
Jedynie przy święcie, kiedy gotowują się przez cały rok, odkła- mama Dawida. Pakuje do nich
robi się tzw. stół, jedzenie jest dając pieniądze. Kiedy nadchodzi, głównie żywność, choć formalnie
bardziej urozmaicone. Wówczas kupują lepsze jedzenie i dużo jest to zabronione. – Przymykają
pojawiają się pierogi, ogórki, po- alkoholu. I idą na cmentarz. Tam oko, bo wiedzą, jaka u nich bieda
lewajki (coś pośredniego między rozkładają biały obrus i ucztują – uzasadnia. Wkłada słodycze,
zupą a sosem), czasem pokro- – czasem przez kilka godzin. sosy, kostki rosołowe, pasztecijone w talarki razem ze skórką Potraą jechać na groby bliskich ki, przybory szkolne, odzież, itp.
owoce. Mięso jest rarytasem, po- nawet setki kilometrów. To jedy- – Kupuję na promocjach i w prze-

cenach, żeby było jak najtaniej.
Dla nich to i tak niebywałe rarytasy – zapewnia. – Kiedyś wysłałam
parę kaw cappuccino. Oglądali
je podobno jak jakieś cudo. Nie
wystarczyło dla wszystkich, ale się
podzielili, żeby każdy spróbował.
Paczkę wysyła raz
w miesiącu. Częściej nie
warto, bo wybebeszają.
– Pewnego razu zbiegły mi
się dwie i musiałam zapłacić
400 zł kary – przyznaje. Za
15-20 kg pakunek musi zapłacić ok. 130 zł. Do tego wypełnić trzy płachty dokumentów – po polsku, rosyjsku
i angielsku. Przygotowanie
paczki pochłania sporo czasu i pieniędzy. Przeznacza
na nią pieniądze z malowania
ikon. Niekiedy prosi jednak
o pomoc znajomych. Tak
było w przypadku Oli – młodej Białorusinki wychowującej samotnie dwóch synów.
– Dawid zobaczył ją
na ławce. Obok siedziało
dwóch chłopców w powiązanych sznurkami zbyt dużych ubraniach. Mieszkała
w zdewastowanym, pełnym
karaluchów mieszkaniu, bez
prądu, gazu i wody – w środku zimy! Jak był duży mróz,
w ogóle nie wychodziła, bo
nie miała butów... Mogła
pójść do pracy jako dwornik
– sprzątaczka uliczna, ale
dzieci nie chcieli przyjąć do
przedszkola, bo nie miały
3 zmian niełatanych ubrań....
Potrzebowała
dosłownie
wszystkiego. Przekraczało
to moje możliwości. Zagadnęłam oazę rodzin z fary
i zgodzili się pomóc. Dostała
nie jedną, a kilka paczek. Wyciąganie jej z tej strasznej biedy,
trwało 1,5 roku. Dziś jest zupełnie
inną kobietą – mówi pani Halina.
Sytuacja Dawida też powinna
się lada dzień poprawić. Otrzymał właśnie święcenia diakonalne, co pozwoli mu starać się
o ocjalny diakonat. To z kolei
wpłynie na poprawę warunków
mieszkaniowych (mieszka kątem u znajomych) i nansowych.
Za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i bezinteresowną pomoc dla potrzebujących wyróżniony został statuetką ECCE
HOMO
przyznawaną
przez
stowarzyszenie BETEL. I choć
nie pomaga dla poklasku, tylko
z potrzeby serca, miło mu, że
ktoś docenił jego starania.

– a przekazane do Polski za pośrednictwem skautów z Austrii
i Słowacji – zapłonęło najpierw
w kominku Domu Harcerza. Stamtąd młodzież i dzieci roznoszą je
dalej, sprawiając obdarowanym
ludziom wiele radości. Bóg się
rodzi!
(z)

ARCHIWUM PRYWATNE

Od sześciu lat kursuje między Polską a Białorusią. Trał tam
przez przypadek, za namową znajomego księdza, który zaproponował, by pomógł mu przy organizacji rekolekcji dla dzieci
i młodzieży. Mimo że nie znał ani słowa po białorusku i rosyjsku, pojechał. I przepadł z kretesem. Urzekł go ten dziwny kraj,
w którym mimo reżimu i biedy wylewającej się na ulice, ludzie
są szczerzy i życzliwi.

Eksperci szwajcarscy wraz z zespołem Fundacji KarpackiejPolska.
Delegacja przyjechała na
zaproszenie Zoi Kordeli-Borczyk, prezesa Zarządu Fundacji
Karpackiej-Polska, w związku
z
planowanym wykorzystaniem doświadczeń szwajcarskich
w regionie, w zakresie turystyki
i produktu lokalnego. Spotkania
z przedstawicielami władz regionu, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych oraz właścicielami gospodarstw agroturystycznych, które odbyły się w dniach
12-16 grudnia, zostały zorganizowane na terenie Miasteczka Galicyjskiego w sanockim
skansenie. Eksperci odwiedzili
także okoliczne obiekty hotelowe donansowane przez Unię
Europejską m.in. „Chutor Kozacki” w Łukowem, „Wilczą Jamę”
w Smolniku, gospodarstwa agroturystyczne „u Stasi”, zwiedzili

Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych, Szlak Rodu Beksińskich oraz wystawę Bożonarodzeniową w Sanoku.
Patrick Sieber z Helvetas
Swiss Intercooperation oraz
Bernhard Schmidt, dyrektor
Związku Berneńskich Szlaków
Turystycznych podkreślili ogromny potencjał tkwiący w regionie
w postaci produkcji zdrowej żywności, bogatej oferty turystycznej i usług okołoturystycznych.
Ale też zwrócili uwagę na słabą
promocję regionu, współpracę,
koordynację działań, wymianę
informacji oraz niewielkie fundusze przeznaczane na turystykę.
Analiza regionu przeprowadzana
przez Szwajcarów będzie służyła Fundacji w ukierunkowaniu
programu dotacji, szkoleń oraz
staży w Szwajcarii.
fk
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Sanok staje się coraz bardziej międzynarodowym miastem.
Swoją urodą i położeniem urzeka przybyszów nie tylko z Europy, ale i innych części świata. Niektórzy z nich decydują się nawet zamieszkać tu na stałe. Tak jak Lili – młoda i piękna Chinka,
która od kilku miesięcy jest mieszkanką naszego miasta.

JOANNA KOZIMOR
joanna-kozimor@wp.pl

Sanok bardzo się jej podoba, zwłaszcza latem, ale powód,
który sprowadził urokliwą Azjatkę na południe Polski, jest zgoła
inny. Magnesem okazał się Piotr
– przystojny sanoczanin, zafascynowany od dawna kulturą
Wschodu i Azją. Poznali się przez
znajomych, kiedy szukał kogoś,
kto podjąłby się roli przewodnika
po Szanghaju.

Niczym
połówki jabłka

wspólne życie. – Ta decyzja wymagała ogromnej odwagi, zwłaszcza
od Lili. Postanowiliśmy bowiem,
że ślub weźmiemy w Chinach, ale
zamieszkamy w Sanoku. Z czysto

– Nie koloryzowałem. Wolałem
raczej zaniżać nasze walory
niż potem negatywnie ją zaskoczyć. Nie chciałem, by czuła
się rozczarowana – wyjaśnia.
Tonące w zieleni miasto,
otoczone górami i wstęgą rzeki,
spodobało się Lili od razu. Wychowała się w podobnym, tyle
że leżącym nad morzem. Tuż po
przyjeździe była bardzo podeks-

Chińska kuchnia
z polską wkładką

kłada dużą wagę do zdrowego
odżywiania. Wspieram ją w tym,
bo sam mam podobne podejście.
Szybko zaaklimatyzowała się Nie używa alkoholu, unika soli,
w naszym mieście. To zasługa pije zazwyczaj wodę mineralną
rodziny Piotra, która ogromnie i zieloną herbatę, którą przygopolubiła jego chińską żonę i stara towuje według chińskich zasad
się na każdym kroku ją wspierać. – zalewa liście wodą o tempera– Lili jest bardzo otwarta i nieza- turze 80 st. i parzy ok. 30 sekund.
leżna. Już po dwóch tygodniach Preferuje chińską kuchnię, do
sama chodziła po sklepach, ro- której włącza polskie produkty,

Sanoczanka
z importu

racjonalnych względów – mam tu stałą
pracę i mieszkanie.
W Chinach musielibyśmy zaczynać
od zera – wyjaśnia
Piotr.
Mimo pewnych
obaw ze strony najbliższych, nie zmienili swej decyzji. Byli
pewni, że podjęli
ją świadomie i odpowiedzialnie, dokładnie analizując.
Przekonali o tym
nawet rodziców Lili,
którzy początkowo
stanowczo sprzeciwiali się wyjazdowym planom córki,
chcąc, aby pozostała w Chinach, bliżej
nich.

Postawili
na Sanok

inaczej się witamy. Chińczycy
utrzymują dystans, poprzestając na podaniu ręki. Tu wszyscy
się przytulają i całują w policzki! Różni nas też styl ubierania.
W Polsce dominuje europejski,
który na ulicach chińskich miast
też można spotkać, ale częściej
widać tradycyjny, japoński i koreański. Generalnie Chińczycy są
bardziej zachowawczy od Polaków. Mają też niebywały szacunek dla rodziny, która jest dla nich
świętością – podkreśla sympatyczna Azjatka. – Co nas łączy?
Myślę, że pozytywny i otwarty
stosunek do obcokrajowców.

Oddaleni o tysiące
kilometrów

Doświadcza go na co dzień
– w domu, na ulicy, w sklepie,
gdzie spotyka się z dużą życzliwością. – Wszyscy są dla mnie
na przykład ziem- mili, starają się pomóc. Najwiękniaki czy pomi- szego wsparcia udziela mi rodzidory. To kuchnia na męża, w której czuję się tak doznacznie mniej brze jak we własnej – zapewnia,
tłusta od naszej, podkreślając, że ani przez chwilę
za to bardziej nie żałowała podjętej decyzji.
ostra i aroma- Jedynym mankamentem jest odtyczna.
Mniej ległość dzieląca ją od rodziców,
w niej mięsa, z którymi rozmawia codziennie
za to więcej ryżu, przez Skype. Ma nadzieję, że
ryb, owoców mo- kiedyś uda się ich odwiedzić albo
rza, warzyw i róż- zaprosić do Sanoka.
nych przypraw.
Przetłumaczy
Zamawiamy je
i nauczy
przez Internet,
Do pełni szczęścia brakuje
gdyż w sanoc- jej tylko stałej pracy. W Szankich
sklepach ghaju pracowała w dużej rmie
są niedostępne. produkcyjno-handlowej,
gdzie
Z polskich pro- odpowiadała za kontrakty imduktów najbar- portowo-eksportowe. Z pewnodziej smakuje jej ścią mogłaby wykorzystać swoje
ser żółty i polska doświadczenie zawodowe oraz
kiełbasa
oraz znajomość rynku chińskiego rówmleko. Nie lubi nież w naszym mieście, pracując
za to naszych na przykład dla rmy prowadząpierogów, gdyż cej handel z jej ojczystym kradominuje w nich jem. Otrzymała już kilka zleceń
jeden smak. Woli chińskie, które na tłumaczenie różnych dokusą większe i wypełnione znacznie mentów na język chiński, ale
bardziej urozmaiconym farszem. z chęcią podjęłaby się odpowiaDla mnie to rewelacja!
dającej jej umiejętnościom pracy na etacie a także nauczania
Co kraj to obyczaj
Po kilkumiesięcznym pobycie chińskiego po angielsku wśród
w Sanoku Lili nie tylko w kuchni dzieci lub studentów. Ma ku temu
dostrzega spore różnice. – Po- uprawnienia, bowiem jeszcze
lacy zapraszają znajomych do w Chinach zrobiła odpowiedni
domu, w Chinach takie spotkania kurs lektorski. Może ktoś z czyodbywają się w barach, restaura- telników będzie zainteresowany?
cjach, klubach karaoke. Zupełnie Kontakt w redakcji „TS”.
ARCHIWUM PRYWARNE

Przez kila miesięcy korespondowali po angielsku za pomocą
Skype, ze zdumieniem odkrywając, iż mimo różnic kulturowych
i religijnych mają ze sobą wiele
wspólnego – podobną hierarchię wartości, tradycyjne podejście do życia, zainteresowania,
a nawet marzenia. Wizyta Piotra
w Szanghaju pozwoliła im lepiej
się poznać i utwierdziła w przekonaniu – co już wcześniej oboje
przeczuwali – że coś iskrzy między nimi... – Kiedy spotkaliśmy
się twarzą w twarz, poczuliśmy,
że jest pomiędzy nami coś niebywale realnego. Mieliśmy świetny
kontakt ze sobą, rozumieliśmy się
doskonale – przyznaje Lili.
– Myślę, że jedną z rzeczy,
która nas zbliżyła, jest wspólna hierarchia wartości w życiu,
mimo że Lili nie jest katoliczką.
W Chinach dominuje konfucjonizm – lozoa duchowości,
zbliżona do wczesnego katolicyzmu. Niebagatelną rolę odegrało
też identyczne poczucie humoru
– oboje uwielbiamy się śmiać
i reagujemy tak samo na wiele
rzeczy – dodaje Piotr.
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Mimo różnic kulturowych i religijnych są dobraną parą.

Pobrali się wiosną tego
roku, podczas kolejnej wizyty
Piotra w Chinach. Po załatwieniu wszystkich formalności,
które zabrały im 3 miesiące,
A jednak miłość...
Lili przyjechała do Sanoka.
Po jego powrocie do Polski Piotr starannie przygotował ją
mieli kilka miesięcy na werykację na ten moment. Przez wiele
uczuć. Kontaktowali się codzien- tygodni wcześniej wysyłał jej
nie, dzieląc przeżyciami i przemy- informacje o Polsce i Polakach
śleniami. Kiedy zrozumieli, co na- oraz zdjęcia miasta, w którym
prawdę ich łączy, zaczęli planować zdecydowała się zamieszkać.

cytowana. Z wielką ciekawością
przyglądała się całkiem nowej
dla niej architekturze i otoczeniu,
oswajała z przyrodą. – Nic mnie
nie zaskoczyło. Byłam przygotowana na to, co zobaczyłam.
Sanok jest piękny, zwłaszcza latem. Cieszę się, że ma
czyste powietrze i tyle zieleni
wokół. Wiedzie się tu spokojne
i stonowane życie, co też mi odpowiada – podkreśla.

biąc zakupy! Szybko opanowała
kilka podstawowych słów. Założyliśmy zeszyt, gdzie wpisujemy
kolejne, których się uczy. Coraz
lepiej osłuchuje się z polskim językiem. Potra wyłapać kontekst
nawet z pojedynczych słów! Muszę coraz bardziej uważać na to,
co przy niej mówię – śmieje się
Piotr, komplementując żonę.
Nie kryje też podziwu dla jej
kulinarnych zdolności. – Lili przy-

OGŁOSZENIE

Projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku
– I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku”.
W październiku 2011 roku Muzeum
Historyczne w Sanoku zakończyło
realizację zadania pn. „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku
– I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku”. Zadanie zostało donansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Całkowita wartość
zadania wyniosła 4 346 304,65 zł,
w tym wartość donansowania
ze środków unijnych 2 504 476,69 zł.
Dobudowane skrzydło pełnić
będzie funkcję ekspozycyjną
i zostanie przeznaczone na działalność Podkarpackiego Centrum
Sztuki Współczesnej im. Zdzisława Beksińskiego. W nowym
obiekcie udostępniona zostanie
autorska wystawa poświęcona
jednemu z największych twórców polskiej sztuki współczesnej
– Zdzisławowi Beksińskiemu.

W piwnicach dobudowanego
skrzydła zaplanowano ekspozycję militariów (datowanych od
średniowiecza po współczesność)
oraz udostępniono wkomponowany w budynek skrzydła – niemiecki schron z czasów II wojny
światowej.
Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmował również wiele innych
prac. Dzięki realizacji projektu

osuszono istniejące piwnice renesansowego zamku, zaś w samym
zamku wykonano centralne ogrzewanie. Projekt rozwiązał również
problem braku dostępu do zamku
przez osoby niepełnosprawne.
W dobudowanym skrzydle zamontowano dźwig osobowy, dzięki czemu muzealne zbiory stały
się dostępne dla osób mających
trudności z poruszaniem.

W ramach realizacji projektu
wytyczono i oznakowano szlak
turystyczny „Prawem i lewem po
ziemi sanockiej” – nawiązujący
do szlacheckich tradycji regionu, którego główną atrakcją jest
zamek w Sanoku. Szlak rozpoczyna się na sanockim rynku,
dalej przebiega przez sanocki
zamek oraz drogami publicznymi
przez następujące miejscowości:
Trepcza, Dębna, Międzybrodzie,
Mrzygłód, Końskie, Krzywe,
Dydnia, Krzemienna, Jabłonica Ruska, Niewistka, Wołódź,
Siedliska, aż do Dąbrówki Starzeńskiej. Łącznie wyznaczono
i oznakowano 41 km szlaku.
Realizacja projektu przyczyniła
się do zwiększenia atrakcyjności
turystycznej województwa podkarpackiego.
Nowe ekspozycje muzealne
zwiedzać będzie można począwszy od końca kwietnia 2012 r.
TEKST SPONSOROWANY

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
ogłasza przetarg nieograniczony
– sprzedaż przyczepy ciągnikowej, numer rejestracyjny KSS 698H, rok produkcji 1986, cena wywoławcza
5000(brutto).
Ww. przyczepę ciągnikową można oglądać codziennie
(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7 do 15
na parkingu przy Zakładzie Dróg Miejskich, ul. Jana
Pawła II 59. Informacji udziela Pan Bogusław Krynicki
tel. 13 464 78 55.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2011 r. o godz. 10.30
w siedzibie przedsiębiorstwa w świetlicy (część piwniczna).
Termin płatności do dnia 10.01.2012 r.
Po upływie ww. terminu wygasają prawa i obowiązki stron
wynikające z postępowania przetargowego.

Burmistrz Miasta Sanoka

zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Sanoka http://bip.zetorzeszow.pl/umsanok/ zamieszczono
ogłoszenie o przetargu ograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę
miesięczną stoisk handlowych, oznaczonych nr. 21, położonego
na I piętrze i stoiska handlowego oznaczonego nr. 39, położonego
na II piętrze Hali Targowej, przy ul. Piłsudskiego 8 a w Sanoku.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta pod nr. telefonu 13-46-52-878.
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SANOCKIE SKARBY
urzekły mnie, Sanok był miasteczkiem na miarę
człowieka. Poza
jej założeniem była lokalność, tym jako konserspecyczność
ograniczająca, wator miałem do
stosunek,
wydawałoby się, grono odbior- tego
ców – było także przełożenie rzec by można,
jej fragmentów na język nie- zawodowy – to,
miecki (przez Paulinę Schulz), co stare, z definiktóre – oczywiście ilustrowane cji było dla mnie
fotograami Władysława Szulca wartościowe. Poza
– ukazały się w „Jahbruch Polen tym bliska mi jest
natura, a Sanok
2007 Stadt”.
Entuzjastą albumu był też stanowił wówczas
między innymi Wojciech Siemion idealne połączenie
– wiem, że fragmenty książki natury i architektuczytał podczas swojego tournée ry. Był miejscem,
po Belgii. Do dzisiaj ludzie dzwo- w którym nie tylko
nią z pytaniem, czy nie mam dawało się mieszkać, ale w którym
zbędnego egzemplarza.
Do głowy mi nie przyszło chciało się mieszpodczas tych naszych spotkań kać. Tak więc fotoredakcyjnych i kolejnych korekt, grafowałem to, co
mnie tu urzekało,
że to będzie taki sukces...

Długo trzeba było czekać na decyzję o wznowieniu „Mojości” Janusza Szubera i Władysława
Szulca. Ale wreszcie jest. Ten wyjątkowy sanocki album ukaże się w przyszłym roku nakładem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
Czytelniczy odbiór pierwszego wydania „Mojości” Janusza
Szubera i Władysława Szulca
zaskoczył wydawców – Urząd
Miasta Sanoka i MBP w Sanoku – ale i samych autorów.
Nakład książki został wyczerpany
w ciągu kilku tygodni, a układany
z myślą o lokalnym czytelniku
tom stał się przedmiotem wielu
recenzji, omówień w periodykach
literackich i przedmiotem badań
literaturoznawców. W licznych
listach i telefonach winszowali
dzieła m.in. Ryszard Kapuściński, Julia Hartwig, Paweł Huelle,
Wanda Chotomska czy Krzysztof Lisowski. Marian Pankowski
w liście do autorów i wydawców
nazwał „Mojość” „Wielką Księgą,
jakiej Sanok jeszcze nie miał”,

nok – ale jakoś inaczej, tak jak jeszcze nikt do tej pory... jak to zrobić? I
wtedy urodził się ten pomysł: proza
Janusza Szubera do zdjęć Władysława Szulca! Dwóch sanoczan,
dwie artystyczne wizje i ich wzajemny dialog. Ale czy Janusz Szuber będzie chciał pisać prozą? Czy
Władysław Szulc będzie chciał, by
opowiadać jego zdjęcia?

gdzieś ta „Mojość „już we mnie
w środku siedziała, gotowa, żeby
się urodzić.
Ale „Mojość” była też pierwszą książką, której byłem współautorem. Z Władkiem Szulcem
pracowaliśmy już razem choćby
przy okładkach moich tomików,
ale teraz była to współpraca na
całkiem innych zasadach. To wy-

[...] Pierwsze robocze spotkania, pomysły, projekty i… zadziwiająca zbieżność w odczuwaniu tego, co „ich”. W efekcie
– artystyczny dialog, dla którego trudno byłoby o lepszy niż
„Mojość” tytuł. Tylko jak z tysięcy ujęć, powstałych w ciągu
niemal pół wieku historii miasta, wybrać właśnie te? Według
jakich kryteriów oceniać wagę wspomnień, które cały czas
przywołują kolejne i kolejne?
(Ze wstępu do 1. wydania „Mojości”)

„Mojość”, czyli wspólność
- o 2. wydaniu albumu „Mojość” z jego autorami:
Januszem Szuberem i Władysławem Szulcem rozmawia Anna Strzelecka

a prof. Jerzy Nowakowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas sanockiej promocji albumu
podkreślił, iż w perspektywie lokalnej „Mojość” to „Pan Tadeusz
odchodzącej sanockiej inteligencji
i mieszczaństwa”. Co prawda autorzy ze śmiechem odżegnywali
się od tego rodzaju porównań, ale
faktem jest, że – choć od pierwszego wydania minęło prawie
7 lat – do wydawców wciąż zgłaszają się osoby zainteresowane nabyciem tego wyjątkowego
albumu. Decyzja o wznowieniu
„Mojości” powinna więc ucieszyć
nie tylko autorów. Właśnie zapadła – przygotowania trwają.

JANUSZ SZUBER:
Przed przystąpieniem do pracy nad tą książką wciąż zastanawiałem się nad swoją w tym rolą.
Bo w sensie literackim to wszystko jawiło się jakieś wątłe, bardziej
folderowo-albumowe. Nie wiedziałem, czy wymyślać podpisy
pod zdjęcia czy też mini-eseje?
Trochę się stroszyłem, nie wiedziałem, jak to ugryźć. Pomysł
leżał, dojrzewał jak wino w kadzi... I nagle zaskoczył! Wszystkie teksty do „Mojości” napisałem
w zaledwie kilka tygodni. Pisałem
je w kalendarzu, więc czarno
na białym widać, że to książka
zrobiona na jednym oddechu,

Janusz Szuber – poeta, sanoczanin z urodzenia, Władysław Szulc – malarz i fotogra�k, sanoczanin z wyboru.
I „Mojość” ich obu – „mojość sanocka” – dwu indywidualności i osobowości twórczych. Czy znaleźliby jakiś inny temat,
który połączyłby ich lepiej niż to miasto trwale obecne w poezji Janusza Szubera, a także najważniejszy motyw twórczości Władysława Szulca?
(Ze wstępu do 1. wydania „Mojości”)

Jak doszło do wydania „Mojości”? Urząd Miasta Sanoka realizował projekt, w którym jednym
z zadań było wydanie książki o Sanoku. Pomysłodawcy zwrócili się
z tym tematem do Działu Wydawnictw biblioteki sanockiej. A tam zaczęły się poszukiwania: pomysłu,
autorów, konwencji... Pokazać Sa-

napisana najszybciej ze wszystkich. Tytuł też pojawił się zaraz
na początku. Pisanie wierszy do
tomiku to zazwyczaj parę miesięcy, nie wspomnę już o tym, ile
kokoszę się z redakcją, a tu – klika tygodni i miałem cały materiał,
który potem uległ już naprawdę
nielicznym przeróbkom. Tak więc

dawnictwo w dużym
stopniu organizowały
ilustracje. Stąd mnóstwo dylematów, wątpliwości: czy to zagra,
czy nie wyjdą nam
jakieś dwie zupełnie
odrębne
„mojości”,
czy uda się odnaleźć
wspólny mianownik?
W ogarnięciu całości
trudność
sprawiało
zróżnicowanie materiału – tak plastycznego (fotograe, akwarele), jak tekstowego
(proza, wiersze, kuplety, przyśpiewki). No
i pewna – przyznajmy
to – „narowistość” obu
autorów, ich samotnicze nawyki i przyzwyczajenia... A do tego
ograniczona
przez
założenia
wydawcy
objętość – może to
i dobrze? Udało się
uniknąć gadulstwa, a pozostaje
rodzaj niedosytu – to zdecydowanie lepsze niż zanudzenie czytelnika na śmierć.
„Mojość” absorbowała
nas
jeszcze długo po
wydaniu. Jednym
z ciekawszych głosów komentujących
to wydawnictwo był
list, który przyszedł
do mnie od pochodzącego z Sanoka
lekarza weterynarii
Stanisława
Jary
dopowiadający
jedną z historii
przywołanych
w „Mojości”, tę
o znanym sanockim gestapowcu-potworze, Jonim.
Głos ten był do tego
stopnia istotny, że
wejdzie do 2. wydania książki. Były też
komentarze bezpośrednie, ludzie
przysyłali zdjęcia – echo tych relacji znalazło się w późniejszym
moim tomiku – „Czerteżu”. W jakimś sensie to właśnie od „Mojości” zaczęły się także moje prozy
poetyckie...
Jednym z większych sukcesów „Mojości” – a przecież

Nie znając tekstów – bo
z Januszem pracowaliśmy nad
naszymi wyborami równolegle,
osobno – nie miałem pojęcia, że
tak się dopasujemy, że nasze wizje będą tak zbieżne i tak będą
sobie odpowiadać czy też się dopowiadać. Wyobrażałem sobie
oczywiście, jak może ta książka
wyglądać, zanim powstała, ale
efekt końcowy przeszedł moje
oczekiwania. Nie spodziewałem
się, ze wyjdzie nam z tego taka
spójna całość, że możemy aż
tak współbrzmieć.
Po tym wszystkim została
mi do dnia dzisiejszego przyjaźń
z Januszem – bo choć znaliśmy
się już wcześniej, to dopiero „Mojość” spowodowała, że staliśmy
się sobie bliżsi. No i ogromna satysfakcja, że tak się nam udało
trać w gusta czytelników.

[...] Robi wrażenie czułość, z jaką obaj twórcy traktują to miasto. Jak sobie je zawłaszczają, jak bardzo jest ono ich i w nich.
Ten zdumiewający, prowincjonalny Sanok, który swoją urokliwą
małomiasteczkowością urzeka przybyszów, w królewskim przepychu panoram, ale i w brzydocie zapomnianych detali, pełen
niezgrabnego, czasem zgrzebnego piękna i naturalnych dekoracji skarp, malowniczych chałupek, rozlewisk Sanu, aspirujący
do nowoczesności, a jednocześnie utkany ze wspomnień. Sanok
w odbiciach starych okien i w oknach z gałęzi drzew w ujęciach, które
powtarzają się mimo upływu czasu, wpisane immanentnie tak w ten
krajobraz, jak i w postrzeganie go przez artystę. Jakże mocno udziela się ta atmosfera. Niespiesznie, leniwie, oplata uważnego odbiorcę i
sadza na werandzie oświetlonej popołudniowym słońcem, w której
oknie ręcznie wykaligrafowana tabliczka „Biuro pisania podań” i dojrzewające na parapecie zielone pomidory…
(Ze wstępu do 1. wydania „Mojości”)
WŁADYSŁAW SZULC
Akwarele i zdjęcia, które
zdecydowałem się opublikować
w „Mojości”, robiłem od początku mojej bytności w Sanoku
– na wiele lat przed poznaniem
Janusza, bez myśli i intencji, że
coś takiego jak ten nasz album
może powstać.
Kiedy przyjechałem, te
domy w ogródkach, sadach

bardzo zachłannie. Najpierw
były to zdjęcia czarno-białe, potem zacząłem malować
akwarele, a w końcu – kiedy
już można było korzystać z dobrodziejstw fotografii barwnej
– kolorowe. Właśnie wybór takich prac stanowi kanwę „Mojości” – pokazałem w niej Sanok,
który mnie zafascynował, który
zatrzymał mnie tu na zawsze.

[...] Założona już poprzez
tytuł albumu, nieodwołalnie
skazuje nas owa „mojość” na
obcowanie z „czyjością”. Nie
próbujmy więc przymierzać
wizji artystycznych do istniejącej obiektywnie i w nas samych rzeczywistości. Rozejrzyjmy się po Sanoku Janusza
Szubera, Sanoku Władysława
Szulca, bez gwarancji, że to
to samo miasto, które znamy.
Co więcej, w miarę lektury
zyskując pewność, że każdy z
nich widzi je w sposób zaskakująco odmienny od naszego.
Obaj próbują bowiem, a czy
próba to udana, niech osądzą
Czytelnicy, „[…] udowodnić,
że jednak można coś wyrwać,
ocalając choćby na chwilę,
z żarłocznegogardła Wielkiego Nic.”
(Ze wstępu do 1. wydania
„Mojości”)
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Doktor Stanisław Lewek jest jedną z tych osób, o których mówi
się: „idzie przez życie, dobrze czyniąc”. Jako młody lekarz mógł
zrobić świetną karierę, nigdy jednak – w imię zasad – nie zapisał
się do partii. Nie dostał więc pracy w klinice, a potem długo
czekał na awans zawodowy.

JOLANTA ZIOBRO
jolanta-ziobro@wp.pl

Internowani z Uherzec i Łupkowa, których leczył w czasie
stanu wojennego, przyznali mu
„Order Serca” i do dziś utrzymują
serdeczne kontakty. Przez lata
zajmował się też chorymi z hospicjum i schroniska dla bezdomnych. – Zawsze był na skinienie
ręki – podkreśla Alicja Kocyłowska, prezes koła Towarzystwa
Pomocy św. Brata Alberta, które
zresztą zakładał. Mówią o nim
„człowiek dusza”, choć potraf też
uderzyć pięścią w stół. Zwłasz-

Sodalicja zamiast PZPR
W 1948 roku rozpoczął studia
na uniwersytecie we Wrocławiu.
Kierunek medyczny był wówczas
oblegany nie mniej niż dziś – siedemnastu kandydatów na jedno
miejsce. Młodemu obiecującemu studentowi byłoby znacznie
łatwiej, gdyby wstąpił do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Zamiast tego zapisał się do Sodalicji Mariańskiej, katolickiego stowarzyszenia młodzieży.
– Cóż, w okresie szalejącego
stalinizmu nie było to rozsądne posunięcie – uśmiecha się,
choć w tych strasznych czasach
do śmiechu mu nie było. Tym bar-

dy lekarz, z pierwszym stopniem
specjalizacji i znajomością nowatorskiej jak na ówczesne czasy metody EKG, został przyjęty
z otwartymi ramionami. „Uruchomi nam pan tu aparat” – ucieszył
się dyrektor. Jako uczeń profesorów uznawanych dziś za twórców
polskiej kardiologii: Mieczysława Kędry i Edwarda Szczeklika
z III Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu i Politechniki
we Wrocławiu miał świetne referencje. To właśnie pochodzący
z Brzozowa profesor Kędra nauczył młodego stażystę i stypendystę ministerstwa zdrowia opisów i interpretacji EKG.
We wczesnych latach sześćdziesiątych był jedynym lekarzem
w powiecie sanockim diagnozującym choroby serca za pomocą
elektrokardiograi i wykonującym
opisy. – Były to czasy, kiedy

Kariera to
nie wszystko
cza, gdy chodzi o takie wartości,
jak wiara i ojczyzna.

Jakby to było wczoraj…
Urodził się w 1926 roku,
w Jaśle. Ojciec był urzędnikiem
pocztowym, a mama – mamą,
czyli zajmowała się domem i dwójką synów: Antosiem i Stasiem.
Starszy brat został później prawnikiem we Wrocławiu, gdzie w ślad
za nim ruszył po maturze Stanisław,
aby podjąć studia medyczne.
Wojnę przeżył jako kilkunastoletni chłopiec i doskonale
pamięta panujący wtedy terror,
strach i grozę. Do dziś ma przed
oczami niekończącą się kolumnę
jasielskich Żydów, prowadzonych
przez Niemców na egzekucję.
Wśród nich był dentysta, u którego leczył zęby. Kilku kolegów zginęło w Oświęcimiu. Pamięta też,
jak do domu przyszło gestapo,
pytając o niego i brata. Zdążyli
ukryć się na strychu.
Był świadkiem unicestwienia
Jasła. Do dziś przechowuje zarządzenie okupacyjnych władz
z 13 września 1944 roku o natychmiastowej ewakuacji ludności.
Z Trzcinicy, gdzie znaleźli zakwaterowanie, widział łuny palonego
i wysadzanego przez Niemców
miasta. Stacjonujący niedaleko
Rosjanie nie kiwnęli palcem. Jasło
zostało zniszczone w 97 procentach, bardziej niż Warszawa.
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dziej, że ukarano go cofnięciem
stypendium. Na pierwszym roku
miał też niedostateczny z przedmiotu „marksizm-leninizm”, za co
groziło wyrzucenie z uczelni.

Naturalnie, objął ich opieką
medyczną, sprawując funkcję
klasztornego lekarza przez kilkadziesiąt lat. Jego przyjacielem
jest m.in. ojciec Andrzej Deptuch, oara stalinowskich więzień
i wielki patriota. Do dziś regularnie spotykają się we trójkę – trzecim uczestnikiem jest ks. Adam
Sudoł, twórca i lider opozycji
antykomunistycznej w Sanoku
– rozmawiając o życiu i polityce.
– Stare dziadki, a wciąż zastanawiamy się, jak naprawić Polskę
– śmieje się ksiądz Sudoł.

Leczył Prymasa
W 1956 roku miał zaszczyt
badać więzionego w Komańczy
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Być może jego osobę
zaproponował ojciec Półchłopek,
wówczas spowiednik prymasa.
Wraz z nim pojechała stomatolog i okulistka. Otrzymali
specjalne delegacje
i przepustki z wydziału zdrowia,
gdyż Komańcza
włączona
była
do strefy przygranicznej i pilnie
strzeżona. Zanim
wpuszczono ich
na teren klasztoru,
przez dwie godziny
czekali przed budką wartownika.

Doktor, ale nie
towarzysz
Brak czerwonej legitymacji
do końca PRL utrudniał mu
zrobienie kariery zawodowej.
We Wrocławiu nie dostał
etatu w klinice, a w Sanoku, gdzie rozpoczął pracę
w 1956 roku, długo czekał
na stanowisko ordynatora, pełniąc przez wiele lat
funkcję zastępcy. – Ty
wiesz dlaczego – powiedział dyrektor szpitala,
kiedy ogłoszono konkurs
po śmierci doktora Jerzego
Rogoża. Ordynatorem został
dopiero w 1979 roku, po
utworzeniu w starym szpitalu
II Oddziału Wewnętrznego.
– Doktor Lewek zawsze był
człowiekiem wierzącym, blisko
związanym z Kościołem, co nie
ułatwiało mu życia – stwierdza
znający go od ponad czterdziestu
lat ks. prałat Adam Sudoł.

Zalążek sanockiej
kardiologii
Do pracy przyjął go dyrektor Jan Zigmund, budowniczy
szpitala przy ulicy 800-lecia. Mło-

np. zawał serca rozpoznawano
wyłącznie na podstawie objawów
klinicznych typu bóle za mostkiem – przypomina doktor Zygmunt Żyłka, jego kolega.
Tradycje te twórczo rozwinął
doktor Henryk Czerwiński, a kropkę nad „i” postawił doktor Stanisław Kułakowski, który stworzył
w ostatnich latach nowoczesny
Oddział Kardiologiczny na miarę
XXI wieku.

Z ojcami za pan brat
Po przeprowadzce do Sanoka młody lekarz czekał pół
roku na obiecane mieszkanie.
Przyjęli go na ten czas pod swój
dach znajomi franciszkanie. – Od
dziecka byliśmy z bratem ministrantami, a w 1945 roku mieszkaliśmy w Jaśle w jednym domu
z zakonnikami, którym spalono
klasztor. Naszym sąsiadem był
ojciec Jakub Półchłopek, jak się
okazało, po wojnie gwardian sanockiego klasztoru – opowiada.

– Kardynał bardzo się ucieszył,
przywitał nas, my ucałowaliśmy
jego pierścień i po krótkiej rozmowie rozpoczęliśmy badanie
– przywołuje wspomnienia doktor
Lewek. Już na pierwszy rzut oka
dało się zauważyć, że pacjent
nie jest zdrowy. Był zmęczony
i cierpiący, gdyż pobyt w kolejnych więzieniach nasilił jego problemy z płucami. Mimo to biła od
niego wewnętrzna siła i wielkość.

Oddał mu swoje udko
Po badaniu i zaordynowaniu
leków siostry zaprosiły gości do
refektarza. Zaczęła się swobodna
i serdeczna rozmowa na temat
położenia, w jakim znalazł się
zwierzchnik Kościoła, sprawach
politycznych i ogólnej sytuacji
w Polsce. Doktor Lewek, mający
dolegliwości żołądkowe, podziękował za posiłek. Wtedy kardynał
postawił przed nim swój talerz i powiedział z uśmiechem: „To panu
nie zaszkodzi, bo ja mam dietę”.

Na pożegnanie wręczył im zdjęcia
z własnoręcznie napisanym błogosławieństwem. Kiedy miesiąc
później prymasa zwolniono, Stanisław Lewek napisał do niego list,
wyrażając swoją radość.
Z kardynałem spotkał się jeszcze raz, w Częstochowie. Otrzymał
od niego również kilka listów, w tym
gratulacyjny z okazji ślubu – w 1956
roku ożenił się z Marią Królicką,
córką znanego sanockiego lekarza.
Życzenia, oprawione w ramki, do
dziś wiszą na ścianie ich domu przy
ulicy Sienkiewicza.

W sanatorium
doktora Lewka

Oddział II Wewnętrzny złotymi zgłoskami zapisał się w historii
pomocy oarom stanu wojennego.
Przywożeni tu na leczenie internowani z Uherzec i Łupkowa wspominają doktora Lewka z największą
estymą. Jego pacjentem byli m.in.
Antoni Maciarewicz, dziś znany
polski polityk i Wit Siwiec, syn Ryszarda Siwca, który w 1968 roku
dokonał samospalenia. Działacze
„Solidarności” do dziś utrzymują
z doktorem serdeczne kontakty.
Dzięki panu żyję
Świadectwem postawy doktora
Jako lekarz i człowiek wie- Lewka jest pamiętnik jednego z inrzący nigdy nie podniósł ręki ternowanych, Wacława Mauberga,
na życie ludzkie, choć były który pisze, że sanocki szpital był
to czasy obowiązywania dla więźniów wręcz sanatorium.
ustawy aborcyjnej, dopusz- Korzystali nie tylko z przepustek,
czającej zabicie dziecka z prysznica, telefonów, ale nawet
tzw. przyczyn społecznych. służbowej maszyny do pisania
Kobiety przyjmowano do w gabinecie ordynatora, narażaszpitala na „zabieg” po jąc lekarza na wielkie niebezpieokazaniu skierowania. Dy- czeństwo. „Doktor Lewek znosił to
żurując na izbie przyjęć, wszystko z godną podziwu odwagą
zawsze starał się odwieść i stoickim spokojem, nieznacznie tylko
ciężarną od zamiaru. Cza- mrucząc pod nosem” – wspomina.
sem mówił wprost: „Co pani
Wiara i miłość
robi? Przecież to człowiek.
ojczyzny
W przyszłości może zostać
Oprócz pracy zawodowej
wirtuozem albo wybitnym wyzawsze znajdywał czas na aknalazcą”.
społeczną.
Działał
Perswazja okazywała się tywność
czasem skuteczna. Kiedyś, w la- w Polskim Towarzystwie Lekartach osiemdziesiątych, zaczepiła skim, Towarzystwie Pomocy im.
go na ulicy pewna młoda kobieta. św. Brata Alberta, był też radnym
„Chciałam się panu przedstawić, Rady Miasta w latach 1994-1998.
bo dzięki panu żyję. Nie pozwolił Najwięcej jednak troski i uwagi
pan mojej mamie dokonać skro- poświęcał rodzinie. Z żoną Marią
banki”. Okazało się, że mieszka wychowali trójkę dzieci. Jeden
we Francji i dobrze jej się wiedzie. z synów jest prawnikiem, drugi
Kiedyś odwiedził go też mężczy- lekarzem ortodontą, a córka uczy
zna, pokazując zdjęcie uśmiech- w gimnazjum. Doczekali się czworga
niętej dziewczyny. „To dziecko, któ- wnucząt. Zapytany, co z perspektywy
rego nie pozwolił pan zabić”. Byli swoich 86 lat uważa w życiu za najz żoną dumni z córki, która ułożyła ważniejsze, odpowiada bez wahania: wiarę i miłość do Polski.
sobie życie w Australii.

POZOSTANĄ W PAMIĘCI

Wszystkim, którzy wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej

śp. Mieczysławy Czopor
serdeczne podziękowania
składa
Rodzina
i Przyjaciele

Przyjaciołom, Znajomym oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Tomasza Mazura
serdeczne podziękowania
składa

Żona z Rodziną
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Projekt współnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jedyny na Podkarpaciu!
PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „LEPSZE JUTRO”
Projekt systemowy Rewitalizacja Społeczna. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna. Działanie 1.2 Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej.
Gmina Miasta Sanoka – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – od 1 października 2011 r.
realizuje Programu Rewitalizacji Społecznej „Lepsze jutro”, donansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To jedyne przedsięwzięcie tego typu na Podkarpaciu. Jego
wartość opiewa na kwotę 1.435.805 zł, z czego wkład własny stanowi tylko 2,61%, czyli 37.500 zł.
Miasto realizuje program poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który opracował także
wniosek o donansowanie. Partnerami projektu są: Katolickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Centrum Pomocy Psychologicznej i Prawnej.

ANDRZEJ RYCHLICKI, kierownik MOPS: – Kiedy
w kwietniu br. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie ogłosiło nabór wniosków do pilotażowego programu rewitalizacji społecznych, postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Opracowany przez nas
projekt jest uzupełnieniem działań realizowanych
w ramach przyjętego w 2009 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji i ma na celu zahamowanie
rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu
oraz poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w dzielnicach Śródmieście i Posada.
Będziemy go realizować za pomocą różnorodnych działań – kontrakty społeczne i zasiłki
celowe dla uczestników, poradnictwo zawodowe
indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe oraz
3-miesięczne staże ze stypendiami, prowadzenie
świetlicy socjoterapeutycznej na Posadzie oraz
Centrum edukacyjno-rekreacyjnego dla młodzieży
w Śródmieściu, punkt poradnictwa obywatelskiego
w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego,
doradztwa zawodowego i psychoterapii, a także
kampanię informacyjno-edukacyjno-promocyjną.

Kierownikiem programu jest Ewa Sieradzka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Program, realizowany w dzielnicach Posada i Śródmieście, ma
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę
stanu więzi społecznych, wzrost
wykształcenia,
promowanie
aktywności i integracji społecznej. Bezpośrednio zostanie nim
objętych 160 osób, jednak zakres jego oddziaływania będzie
o wiele większy. Oprócz wsparcia
skierowanego do osób dorosłych
w wieku aktywności zawodowej,
szczególny nacisk położono
na pracę z dziećmi i młodzieżą,
pochodzącymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
To właśnie z myślą o najmłodszych stworzone zostaną dwie
placówki wsparcia dziennego:

świetlica socjoterapeutyczna dla
dzieci oraz Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne dla młodzieży.
W świetlicy, prowadzonej
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, dzieci uzyskają
pomoc np. w odrabianiu zadań,
będą mogły się pobawić i rozwijać swoje zainteresowania, poprzez udział w warsztatach muzycznych lub tanecznych.
Natomiast Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne będzie nowoczesną, świetnie wyposażoną
placówką oferująca młodzieży:
zajęcia taneczne, teatralne,
dziennikarskie, warsztaty z zakresu zyki, biologii, chemii, edukacji
matematycznej, a także wyjazdy
edukacyjne.

Bardzo bogata jest też oferta dla dorosłych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozwinięte,
wielokierunkowe
poradnictwo
psychologiczne
z możliwością udziału w psychoterapii indywidualnej, indywidualne
i grupowe poradnictwo zawodowe, indywidualny wybór kursów
zawodowych, a także staże, mają
za zadanie pomóc im w powrocie
na otwarty rynek pracy.
Program będzie realizowany
do 31 grudnia 2012 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się
do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Zamkowej,
celem zapoznania się z konkretnymi działaniami oraz procesem
rekrutacji.

ANTONI WOJEWODA, prezes Katolickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego: – W ramach
prowadzonej przez Towarzystwo świetlicy socjoterapeutycznej zamierzamy organizować warsztaty
artystyczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia obejmą naukę gry na instrumentach klawiszowych, rytmikę taneczną oraz podstawy śpiewu grupowego. Będziemy też prowadzić poradnictwo rodzinne
– oparte przede wszystkim na pomocy pedagogicznej dla dzieci w zakresie szkoły podstawowej oraz
opieki nad niemowlęciem i dzieckiem do lat 4. Uruchomione zostanie również poradnictwo prawne
dla mieszkańców dzielnicy Posada.
Należy podkreślić, że prowadzącymi będą specjaliści posiadający długoletnią praktykę zawodową,
a miejscem zajęć – odpowiednio wyposażone sale w budynku rmy Stomil-East przy ul. Dworcowej
oraz nowo przekazanym przez SSM Autosan pomieszczeniu przy ul. Stróżowskiej.
WOJCIECH BLECHARCZYK, burmistrz: – Program „Lepsze jutro” i pozyskane środki w wysokości 1,435 tys. złotych to kontynuacja a zarazem
pokłosie dużego projektu Sanocki Park Dziedzictwa Narodowego, który realizowaliśmy wcześniej. Świetnie, że jako jedynej gminie na Podkarpaciu
udało się nam to wygrać. Program będzie realizowany do końca roku 2012.
W tym czasie objęte nim osoby będą miały możliwość rozwinąć się społecznie, przekwalikować zawodowo, a tym samym łatwiej uzyskać pracę.
Dla młodych powstanie centrum rekreacyjno-edukacyjne w Śródmieściu
ŁUKASZ MATUSZ, Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej: – Uczestnicy prooraz świetlica socjoterapeutyczna z poradnictwem rodzinnym na Posadzie.
gramu będą mogli skorzystać z: treningu grupowego kompetencji życiowych – dla osób dorosłych, w celu
Ważną rolę będzie spełniał Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w zakresie
podniesienia umiejętności społecznych dot. komunikacji, budowy pozytywnej samooceny, autoprezentacji
wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i prawnego oraz psyi asertywności; treningu psychoedukacyjno-komunikacyjnego dla kobiet i mężczyzn – ukierunkowanego
choterapii. Można czuć satysfakcję, że taki projekt będzie realizowany, ale
na poprawną komunikację między partnerami w rodzinach oraz rodzinne mediacje; programu dla kobiet
zarazem i niedosyt, bo 160 osób to dużo i mało. Jeśli jednak wziąć pod uwa– dotyczącego pracy nad budową pozytywnego wizerunku, poczucia sprawstwa i wpływu na swoje życie; treningu kompetencji rodzinnych – szkoła dla dzieci – skierowanego do najmłodszych, z naciskiem gę ich rodziny i dodać do tego już realizowany projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu, to liczba osób
na aktywne sposoby integracji w grupie rówieśniczej; warsztatów ruchu metodą Weroniki Sherborne – dla objętych takim wsparciem robi się imponująca. Dobrze, że dzięki UE takie programy są, gdyż miasta
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; treningu Zastępowania Agresji ART – przeznaczonego dla młodzie- i gminy nie byłyby w stanie prowadzić ich samodzielnie. Wszystkim zaangażowanym w „Lepsze jutro”
ży w wieku 15-19, uczącego konstruktywnego radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania koniktów życzę satysfakcji z prowadzonych działań, a uczestnikom osiągnięcia efektów, które dadzą większe
szanse na funkcjonowanie w trudnych czasach.
z pominięciem agresji.
TEKS SPONSOROWANY
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LOKALE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
 Mieszkanie 36 m2, przy
ul. Wolnej, tel. 604-8467-13.
 Mieszkanie 49 m2,
3-pokojowe, przy ul. Traugutta, tel. 888-78-89-85.
 Mieszkanie dwupoziomowe, osiedle Błonie, tel.
503-04-23-77.
 Mieszkanie 53 m2,
w Sanoku przy ul. Sadowej, tel. 601-94-49-58.
 Mieszkanie 49 m2
(I piętro), osiedle Błonie,
tel. 600-85-46-19.
 Mieszkanie 40 m2,
w Sanoku, nowa cena,
tel. 696-66-34-04.
 Mieszkanie 51 m2,
2-pokojowe, przy ul. Stróżowskiej, tel. 697-7131-46.
 Mieszkanie 50,7 m2,
2-pokojowe, z loggią, przy
ul. Rzemieślniczej, tel.
793-90-16-68.
 Pilnie nowy dom
w
Niebieszczanach,
w bardzo atrakcyjnej cenie, tel. 664-67-32-90.
 Dom bliźniak, dwa
mieszkania
oddzielne,
przy ul. Zgodnej 1, tel.
607-88-06-08.
 Połowę bliźniaka, powierzchnia
mieszkalna
150 m2, w budynku 5 pokoi, 2 ubikacje, łazienka,

Kupię grunty

rolnicze koło Sanoka
(tylko w gminie Sanok).
telefon 501-369-161

kuchnia, strych, pełne
podpiwniczenie, garaż,
na działce 3,85 a, całość
ogrodzona, przy ul. Robotniczej, cena do uzgodnienia, tel. 606-75-74-32.
 Dom murowany na
działce 12,57 a, w Nowosielcach, tel. 500-68-51-86 lub 666-09-43-67.
 Dom drewniany z działalnością + budynek gospodarczy, na działce 7a
lub całość dom drewniany
+ murowany, na działce
23 a, tel. 13-462-60-55.
 Dom na działce 15 a,
Sanok – Porcelana, tel.
512-43-20-68 lub 664-36-57-72.
 Działkę, tel. 518-65-36-49.
 Działkę budowlaną
18 a, atrakcyjna, Biała
Góra, tel. 605-24-36-60.
 Działkę budowlaną
9 a, w Sanoku, tel. 605-26-98-36.

Kupię
 Małe mieszkanie na
parterze, na osiedlu Błonie, tel. 606-35-87-26.
 Garaż murowany, blisko centrum, tel. 506-80-82-90.

Posiadam
do wynajęcia
 Mieszkanie, tel. 726-43-65-98.

Cyklinowanie – bezpyłowe,
układanie podłóg, lakierowanie,
renowacje, w ofercie parkiet
tel. 506-356-210

Wynajmę lokal usługowohandlowy o pow. 100 m2
na parterze budynku
przy ul. Konarskiego 18
– czynsz do uzgodnienia
tel. 667-433-667 lub 13-464-55-10 od 8-15
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 Kawalerkę 33 m2, na
osiedlu Słowackiego, tel.
501-44-31-40.
 Dwa oddzielne pokoje,
dla dziewcząt lub chłopców, tel. 608-61-01-35 lub
13-463-36-96.
 Pokoik dla uczennicy,
tel. 515-50-50-56.
 Lokal użytkowy 71 m2,
przy ul. Jagiellońskiej (wejście od ulicy), na sklep lub
inną działalność, tel. 668-03-41-89.
 Lokal
300
m2,
w pawilonie handlowym,
nad sklepem „Groszek”,
przy ul. Iwaszkiewicza
2, tel. 604-61-73-41.
 Odstąpię dzierżawę
lokalu wraz z wyposażeniem barowym, cena do
uzgodnienia, tel. 723-55-76-22.
 Powierzchnię handlową 120 m2, przy centrum
budowlanym Piastowska 71, tel. 519-34-42-80.
 Lokale użytkowe: 30-70 m2, Sanok – centrum,
tel. 500-12-54-50, www.
nieruchomosciBOA.gratka.pl
 Lokal handlowy 130 m2,
Sanok – centrum, tel. 500-12-54-50, www.nieruchomosciBOA.gratka.pl
 Lokal handlowy 32 m2
(parter), centrum, tel.
500-12-54-50,www.nieruchomosciBOA.gratka.pl

RÓŻNE

PRACA

Sprzedam

Zatrudnię

 Drewno opałowe, tel.
605-20-56-40.
 Drewno opałowe z dostawą do domu, tel. 513-36-68-86.
 Wełnę mineralną
Knauf, 17 cm, rolka 8 m2,
cena 68 zł, tel. 788-27-59-35.
 Okazja!, pilnie meble
sklepowe typu panel, półka, tel. 502-31-50-48.
 Laptopy, cena 1000-1400 zł, tel. 504-41-81-28.
 Prasę hydrauliczną,
tel. 507-10-87-78.
 Drzwi garażowe, dwudzielne, wiązowe, stan
bardzo dobry, tel. 662-96-90-33.
 Piec gazowy 2-funcyjny „Beretta Super Exclusive”, 24 kW, w bardzo
dobrym stanie, tanio, tel.
692-15-30-04.

 Fryzjera/kę, na cały
etat, tel. 510-76-45-62.
 Firma CIARKO w Sanoku zatrudni osobę do
działu SERWISU, wykształcenie wyższe techniczne, biegła znajomość
języka angielskiego i obsługi komputera, dyspozycyjność, doświadczenie
na podobnym stanowisku.
Kontakt pod nr telefonu
13-465-35-00 lub sekretariat@ciarko.pl
 Kierowcę, prawo jazdy
kat. B, student – skończone 21 lat, rencista, tel.
505-29-82-58.
 Firma Mont-Inox z siedzibą w Sanoku, zatrudni
osobę z biegłą znajomością j. francuskiego oraz
angielskiego, tel. 13-464-17-74, e-mail: info@montinox.com.pl
Bezpyłowe cyklinowanie
i lakierowanie podłóg.

Wykończenia wnętrz.
tel. 600-830-854

Wykończenia wnętrz
malowanie, szpachlowanie,
panele, techniki dekoracyjne
czysto-tanio-solidnie
tel. 694-094-426

 Mechanika samochodowego, tel. 511-40-49-47.

Poszukuję pracy
 Potnę drewno opałowe, tel. 605-20-77-70.

Korepetycje
 Angielski do matury,
tel. 50-60-80-353.
 Matematyka w domu
klienta, tel. 504-18-98-11.
 Niemiecki, tel. 506-90-03-73.
 Angielski, tel. 727-62-61-83.
 Język angielski, tel.
664-45-86-81.
 Matematyka, tel. 509-46-62-64.
 Keyboard, akordeon,
dla początkujących, tel.
512-25-31-40.

Redakcja nie
odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

Żaluzje

rolety, folie okienne, moskitiery
T. Czerwiński
tel. 13-464-22-25, kom. 604-575-918

Jeśli zostały Ci stare
banknoty sprzed denominacji
- wymień je na nowe
- tel. 609 794 009

LOMBARD OGRODZENIA

Garaże blaszane, bramy garażowe
Dowóz, montaż gratis-cały kraj.

• POŻYCZKI
POD ZASTAW
• SKUP ZŁOTA

Producent: 13 440-92-06, 18-332-16-81
696-753-588, 509-038-426
www.Robstal.pl
Raty

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)
tel. 13-464-30-61

BRAMY
BALUSTRADY

Kompleksowe
wykonawstwo ogrodzeń
P.W. „Prol”, ul. Okulickiego 8
tel. 13-463-20-09
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

MODUŁ FILIGRAN
KOSZTUJE
TYLKO 20 ZŁ

DRZWI Z DREWNA

OBWIESZCZENIE

zewnętrzne, wewnętrzne,
lakiery wodne „lazury”
do domów, bloków
na każdy wymiar
pomiary-dowóz-montaż

NADOLANY 80

tel. 13-466-41-61, 501 160 450
www.nadolany.strefa.pl

L

Centrum
szkolenia
kierowców

OGŁOSZENIE

„WAREX”
Rok założenia 1990

Czas trwania kursu:

6 tygodni

Termin zapłaty:

6 miesięcy

Rozpoczęcie kursu:
w każdy wtorek
i środę o godz. 17.00
w Cechu Rzemiosł Różnych
Sanok, ul. Sobieskiego 16

tel. 13-463-78-98
www.warex.prawojazdy.com.pl

cena kursu:

WA

KRYZYSO

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku ul. Sienkiewicza 1
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót w zakresie:
wycięcia, cięcia skracająco-odmładzającego oraz cięcia formująco-korygującego drzew na terenie osiedli SSM w Sanoku.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe
można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1
w dniach od 27.12.2011 r. w godz. 8-15 w cenie 20 zł. Płatne
w kasie SSM.
Zamkniętą kopertę oznaczoną „roboty w zakresie .........” należy
składać w sekretariacie SSM do dnia 09.01.2012 r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2012 r. o godz. 11
w ZGZM Sanok ul. Traugutta 9.
Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe
Regulaminu przetargu należy wpłacić do kasy SSM lub przelewem na konto SSM PKO BP Oddział Sanok Nr 34 1020 2980
0000 2702 0001 4332 do dnia 09.01.2012 r. do godz. 10.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego
wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

F.P.H.U. „SZWAGIER - MEBLE”
poleca meble
na zamówienie klienta,
pomiary i doradztwo gratis,
FACHOWY MONTAŻ

SPRZEDAŻ RATALNA
Zapraszamy: Nowosielce 313
tel./fax: 13-467-23-28
kom. 602 465 102

30 grudnia (piątek)
pokój nr 40
dyżur pełni
wiceprzewodniczący
Wojciech
Pajestka
w godz. 12-14

W RADZIE MIASTA

Zespół Szkół nr 3 w Sanoku to szkoła z długoletnią tradycją. Założono ją w 1961 roku. Wtedy to
w dwóch oddziałach uczyło się blisko 60 uczniów. Dziś w ZS nr 3 jest zupełnie inaczej.
W placówce działa 29 oddziałów, w których uczy się ponad 750 uczniów. Szkoła stwarza im
idealnie warunki do kształcenia. W ostatnim czasie przeszła dużą modernizację, zainwestowano
w sprzęt komputerowy. Zostały wymienione okna, wykonano nową elewację, zamontowano
nowe kaloryfery, a wokół szkoły powstały nowe chodniki. Teraz szkoła wygląda estetyczniej
i przede wszystkim jest w niej cieplej.
biorą udział w kursach pozalekcyjnych w szkole
i uczą się samodzielnie, online w domu. Kursy wybierają sami, według swoich preferencji np. grakę
komputerową mogą poznawać uczniowie technikum samochodowego, a informatycy kształcić się
w mechatronice – wyjaśnia Jacek Dobosz, koordynator projektu. Cały projekt będzie realizowany
do sierpnia 2012 roku, a pieniądze na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej.
Wybierając ZS nr 3 w Sanoku każdy z uczniów
znajdzie coś dla siebie. W placówce można się
kształcić w czteroletnim technikum w specjalności:
W ZS nr 3 nie zapomina się także o ba- mechanik, mechanik pojazdów samochodowych,
zie sportowej. Uczniowie mogą korzystać z sal mechatronik, elektryk i informatyk. W ZS 3 można
sportowych nie tylko podczas lekcji wychowania także kształcić się w Zasadniczej Szkole Zawodozycznego, ale także podczas zajęć pozalekcyj- wej tzw. OHP w zawodzie ślusarza lub lakiernika.
nych. Sale gimnastyczne są na bieżąco moder- W szkole uczniowie mogą skorzystać z porad donizowane. W szkole funkcjonują dwie sale spor- radcy zawodowego, który pomaga im wybrać odtowe. Młodzież chętnie bierze udział w zajęciach powiedni dla siebie kierunek kształcenia.
pozalekcyjnych z unihokeja, lekkoatletyki, piłki
ręcznej, koszykówki. Obecnie modernizowana
jest siłownia.
Zespół Szkół nr 3 w Sanoku jest pierwszą
placówką w Sanoku, w której wprowadzono
nauczanie e-lerning. Nauczanie przez internet
w szkole trwa już drugi rok. Chętnych nie brakuje.
E-learning to nauczanie z wykorzystaniem Internetu. Na zakończenie kursów uczestnicy otrzymują certykat. Zajęcia e-lerningowe organizowane są w ramach projektu „Dziś tworzymy szkołę
jutra” i są podzielone na dwie części. – Uczniowie
TEKST SPONSOROWANY

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

DYŻURY

W RADZIE POWIATU

DYŻURY

W tej szkole każdy
znajdzie coś dla siebie

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 38 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. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu
14 grudnia 2011 r. została wydana Decyzja o znaku
TG.A.III.7624/18/2010 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Odtworzenie
Kaskady 4 zbiorników w Sanoku – Olchowcach w leśnictwie Liszna” przewidzianego do realizacji na działkach nr 835,
836 położonych w Sanoku, obręb Olchowce.
Z treścią przedmiotowej Decyzji można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego
– Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach
pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku http://www.um-sanok.
e-zet.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

29 grudnia (czwartek)
pokój nr 33
dyżur pełni radny
Józef Krynicki
w godz. 17-18

o przystąpieniu do sporządzania III zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego” miasta Sanoka.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Sanoka uchwały nr IX/73/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia III zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Sanoka,
obejmującej obszar w granicach oznaczonych na załączniku gracznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 30 listopada
2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
informuje, że z dniem 1 Stycznia 2012 r. ulegają zmianie ceny usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Głównym powodem zmiany
ceny jest zmiana opłaty środowiskowej oraz opłat za składowanie odpadów na składowisku jak również
wzrost cen paliwa i wskaźnika inacji na rok 2012.

Lp.

1
2
3
4

5

6

Wyszczególnienie usługi
Jednorazowe opróżnienie
pojemnika 60 l
Jednorazowe opróżnienie
pojemnika 110 l
Jednorazowe opróżnienie
pojemnika 120 l
Jednorazowe opróżnienie
pojemnika 240 l
Wywóz odpadów zgromadzonych
w oznakowanych workach
o pojemności 60 l zakupionych
w SPGK Sp. z o.o.
Wywóz odpadów zgromadzonych
w oznakowanych workach
o pojemności 120 l. zakupionych
w SPGK Sp. z o.o.

Cena brutto zł
zgłoszenie
jednorazowe

Cena średnio
miesięczna brutto
(cykl co tydzień)
usługa ciągła

Cena średnio
miesięczna brutto
(cykl co 2 tydzień)
usługa ciągła

6,05

26,20

14,10

9,35

40,45

22,75

9,90

42,90

25,25

19,00

82,35

51,55

6,10

10,50

Uwagi:
1. Odpady złożone luzem przy pojemniku będą odbierane tylko w oznakowanych workach foliowych z logo SPGK.
2. Opróżnianie pojemnika na życzenie Klienta w innym terminie niż określony w obowiązującym harmonogramie wywozu – stawki opłat obowiązujące w cenniku powiększone o koszt dojazdu o 2,97 zł brutto za 1 km.
Wszystkie informacje odnośnie zmiany cen dostępne są również na stronie internetowej pod adresem:
www.spgk.com.pl

23 grudnia 2011 r.
* Zgadnij, komu bardzo mocno kibicują sanoccy
miłośnicy sportu?
– Nie mam pojęcia. Nie sądzę, żeby piłkarzom Śląska Wrocław. Kibice to raczej młodzi ludzie, a kto
z młodych wie, że trener wrocławskich piłkarzy jest
osobą pochodzącą z Sanoka, co po części uzasadniałoby ich sympatie do Śląska.
* Wyobraź sobie, że kibicują właśnie Śląskowi
i wyłącznie przez wzgląd na twoje korzenie…
– W takim razie chcę się zrewanżować i oświadczyć, że ja też kibicuję sanockim hokeistom.
Jestem doprawdy z nich dumny i cieszę się, że
ta dyscyplina złapała w Sanoku wiatr w żagle.
Gdy kilka tygodni temu włączyłem TVP Sport,
gdzie był pokazywany mecz hokejowy Ciarko
PBS – Cracovia i zobaczyłem wynik 10-3, byłem zaniepokojony, że to Kraków tak nam łoi ty-
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MY SANOCZANIE
runkami, jakie ma współczesna młodzież? Mam
tu na myśli choćby „Orliki”…
– Myślę, że jest to wszystko spóźnione co najmniej o
dziesięć lat. Bo za czasów mojej młodości terenów,
na których dzień w dzień rozgrywaliśmy mecze,
było wokół pełno. Teraz już ich nie ma, ani skrawka,
stąd dobrze ktoś pomyślał o tych „Orlikach”. Tylko
przyklasnąć.
* Czy tak samo pozytywnie odnosisz się
do zjawiska angażowania do polskich drużyn
zawodników zagranicznych? Ponoć był już taki
przypadek, że w podstawowym składzie jednej
z drużyn na boisko nie wybiegł ani jeden polski
piłkarz…
* Nie oceniam tego aż tak krytycznie. Jeśli klub, który ma ambicje, stać na to, a nie dorobił się swoich
piłkarzy, niech to robi. Tym samym rośnie poziom,

bo inni chcą im dorównać, a nawet ich ogrywać.
Weź jeszcze pod uwagę to, że w Polsce coraz
mniej jest dobrych piłkarzy, a jak są, to bardzo
szybko lądują w klubach zagranicznych. Te braki
trzeba kimś wypełniać.
* A czy nie uważasz, że szkoda jest pieniędzy
na budowanie potęg piłkarskich na skale, gdzie
nie ma żyznej gleby?
– Wiem o czym myślisz, znam takie kluby. Groclin,
Ostrowiec Świętokrzyski, Amica Wronki. Itp. Wpakowano w nie wielkie pieniądze i nic. Ktoś głowę
stracił. I mnóstwo pieniędzy. Tymczasem te miasta,
które mają tradycje, w których piłka powinna królować, tak jak w Anglii np. w Londynie, gdzie mecze
są spektaklami, w których uczestniczy po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie podrywają się do lotów.
* Z bólem w sercu myślisz zapewne także o Mielcu…

– Czy dziś młody polski kibic wie, co działo się trzydzieści lat temu w Mielcu? Pojęcia nie ma. Dziś mało
kto kojarzy to miasto z wielką piłką nożną. Skończyła się jak odrąbano, niczym siekierą, piłkę od dużych zakładów pracy. Nikt nie podjął wyzwania, aby
przywrócić dawne, piękne tradycje. Szkoda!
* A co powiesz sanockim kibicom Stali, którzy
nie mogą przeboleć, że do nansowania hokeja
znaleźli się chętni, a do piłki ich nie ma…
– Nic. To dowód, że hokej okazał się lepszy. Przy
czym tu chciałbym podkreślić, że sanocki hokej to
już ponad 50-letnia tradycja. On też musiał długo czekać, aby znaleźć się w głównym nurcie. Ja
się cieszę, że tak mocno i tak ostro idzie w górę,
zwłaszcza kiedy słyszę, że już 8-10-latkowie
z „Niedźwiadków” wygrywają turnieje na Słowacji.
*Ale kibiców piłkarskich to nie cieszy…

Sanok ma mistrza!
Z sanoczaninem ORESTEM LENCZYKIEM,
uznanym za najlepszego „trenera roku 2011” w Polsce rozmawia Marian Struś

ARCHIWUM O. LENCZYKA

łek. Tymczasem okazało się, że jest odwrotnie.
To była dla mnie bardzo miła chwila.
* Przeżywasz ich znacznie więcej, zwłaszcza
za sprawą swoich piłkarzy, którzy przed rokiem,
gdy ich przejmowałeś, wlekli się w końcu tabeli ekstraligi, a dziś, tak jak hokeiści Ciarko PBS
Sanok, mocno rozsiedli się na fotelu lidera…
– To jest normalne w sporcie, raz są wzloty i radość,
innym razem porażki i smutek. Podczas mojej obecnej przygody ze Śląskiem zdecydowanie przeważają te pierwsze doznania. Niech już tak zostanie.
* Jesteś klasycznym przykładem zmieniających
się klimatów. W swojej bogatej, 40-letniej karierze trenerskiej doświadczyłeś wszystkiego,
wielkich triumfów, ale i gorzkich słów: „panu
już dziękujemy”.
– Tak zazwyczaj wyglądają rozstania i to jest czymś
normalnym. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek żegnano się z trenerem, którego drużyna gra
jak z nut i uzyskuje dobre wyniki. To już jest wkalkulowane w ten zawód.
* Ciężki, wyczerpujący zawód, tak pod względem zycznym, jak i psychicznym. Ile razy mówiłeś sobie: „mam tego dosyć! To już koniec!”,
po czym znów wracałeś do gry?
– O, wiele. Prawie za każdym razem jak wyrzucano
mnie z klubu. Powiem poprawniej: „jak rozwiązywano ze mną umowę.” Potem kończyło się na krótszej,
bądź dłuższej przerwie, która pozwalała mi odpocząć, a następnie podjęciem kolejnego wyzwania.
* Pracowałeś w kilkunastu powszechnie znanych klubach. Czy są wśród nich takie, które darzysz miłością czy szczególnym sentymentem?
– Nie chcę tu robić podziałów. W każdym z nich
spotykałem fajnych ludzi i zawodników, których do
dziś cenię, ale też ich przeciwieństwa. Ja nie zgadzam się z tymi, którzy mówią o miłości do klubu.
U mnie miłość jest uczuciem skierowanym do najbliższych, do rodziny, do klubu można mieć sympatię, ewentualnie szacunek. To wszystko.
* Co w takim razie powiedzieć o działaczach
sportowych, gotowych za swój klub oddać życie?
– Ja nie rozumiem słowa „działacz” w potocznym
jego rozumieniu. Ono do mnie nie przemawia.
W moim rozumowaniu, jeśli ktoś coś robi, powinien
za to otrzymywać wynagrodzenie. To za komuny
panowała moda na pracę społeczną. Także i w sporcie. Trenerów wyrzucano, działacze zostawali. Dla
mnie czyny społeczne zawsze kojarzyć się będą
z działaniem byle jakim.
* Przyjmując twój sposób pojmowania tej kwestii, można powiedzieć tak: działacze społeczni są już na wymarciu i dobrze, ludzie, którzy
pracują w sporcie to profesjonaliści, biorący
za to pieniądze, a polska piłka zamiast piąć się
w górę, stacza się w dół. Jak to jest?
– Nie zgadzam się z tą oceną. Mamy dwa klubowe
zespoły w nałach europejskich, chęć występów
w polskiej lidze zgłasza coraz więcej piłkarzy
z zagranicy, powstają piękne stadiony, w każdej gminie jak grzyby po deszczu wyrastają „Orliki”, w wielu
miastach działają szkoły piłkarskie. Czy to są oznaki
staczania się w dół? Nie, polskiej piłce potrzebny jest
tylko sukces, który by ją pociągnął w górę.
*Co myślisz, jak wspominasz szkolne lata, gdy – Jest dobrze! Postaramy się tego nie zepsuć – mówi o piłkarskiej wiośnie trener Śląska Wrocław
w piłkę graliście na Błoniach, na Białej Górze Orest Lenczyk. Tak jak sanockim miłośnikom sportu, jemu też zapewne marzy się tytuł mistrza
czy mniejszych łąkach i porównujesz je z wa- Polski, chociaż sam tego nie mówi. I słusznie! Miałby zapeszyć...

– A powinno. Oni muszą też zrozumieć, że 40-tysięcznego miasta może być nie stać na mocne dwie, trzy
dyscypliny. Niech będzie jedna, ale mocna. Nie martwiłbym się regresem piłki. Wszystkiego nie można
mieć. Duża Zielona Góra nie ma piłki, za to ma żużel,
który uwielbia. Sanok ma hokej. Jest dobrze!
*Gdzie sentyment do ulubionej dyscypliny?
– Sentyment pozostał. Jako dzieciak chodziłem
na derbowe mecze Unii Sanok z Górnikiem, potem
na mecze Górnika ze Stalą. Byłem zafascynowany
grą Górnika, zwłaszcza takich piłkarzy jak: Adam
Samochwał i Stefan Tarapacki, którzy – jak na tamte czasy – mieli naprawdę świetną technikę. Potem
władze partyjne kazały połączyć się tym klubom
i tak powstała „Sanoczanka”. To był czas mojego
debiutu, gdyż moim pierwszym klubem była właśnie
„Sanoczanka”.
* Co byś powiedział na pomysł, żeby sprzedać
stadion „Wierchy” pod hipermarket, a w jego
miejsce wybudować ładny, nowoczesny stadion
piłkarski na Błoniach k. „Areny”?
– Zapytałbym: kto za to wziął pieniądze! Mało
zostało już w Polsce miejsc tak fantastycznie usytuowanych jak stadion „Wierchy”. Pytam: kto będzie z Wójtowstwa, mojego Wójtowstwa, szedł pod
most olchowiecki, aby pograć w piłkę czy obejrzeć
mecz? Mało kto! A tu przyjdą. To nie są dobre plany. Z „Wierchów” trzeba tylko zrobić super stadion,
z podgrzewaną płytą, oświetleniem i pod takim planem pierwszy się podpiszę.
* W wywiadach mówisz o potrzebie utożsamiania się zawodników z klubem, z krajem, który
reprezentują. Jako jeden z pierwszych ludzi
piłki nożnej zdecydowanie wziąłeś w obronę
orła na koszulkach naszych reprezentantów.
Tym samym jawisz się jako prawdziwy patriota.
Czy ten patriotyzm nigdy ci nie podpowiedział,
żeby wziąć się za „biało-czerwonych” i poprowadzić nasze orły do boju?
– Wychowany zostałem w duchu wielkiego szacunku do Polski, zawsze fascynowała mnie reprezentacja, w niej Lubański, Korynt i inni. Znałem całą
ekipę Kazimierza Górskiego, z niektórymi zetknąłem się w klubach, które trenowałem. Godłem Polski od czasów Piastów był orzeł i nie można było
z niego zrobić picassowskiego potworka. Sportowcy mają utożsamiać się z „Orłem”, jako symbolem
kraju. Tak jak to czynią zawodnicy innych państw
niemal na całym świecie. Trzeba więc być normalnym, nic więcej. Nie rozumiem, jak mogło dojść
do takiego blamażu. Może za tym poszły pieniądze? Może zebrała się grupa ludzi i powiedziała:
„Pieprzymy orzełka, wybieramy potworka i zgarniamy kasę”. To był naprawdę żenujący spektakl.
* Nie odpowiedziałeś na ostatni wątek. Świadomy unik?
– Tak, ale skoro nalegasz, ulegnę. Był taki moment,
gdy wraz z Ukrainą zostaliśmy wybrani organizatorami Mistrzostw Europy 2012. Pomyślałem sobie wtedy tak: jak by to było pięknie, gdybym tak
został trenerem reprezentacji Polski i przyszłoby nam, Polakom, rozegrać mecz we Lwowie.
Poprowadziłbym wtedy nasze „orły” do zwycięstwa, a wygraną dedykowałbym swoim dziadkom
spoczywającym na cmentarzu właśnie we Lwowie.
Poszedłbym ich odwiedzić, zapalić świeczkę. Ale
by to było pięknie – pomyślałem. A potem wróciła
rzeczywistość.
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ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE: Mistrzostwa Polski na Dystansach,
Zakopane. Start panczenistów Górnika poniżej oczekiwań,
medali miało być więcej. Ostateczny efekt to srebro drużyny
i 3 młodzieżowe krążki Macieja Biegi.

ARCHIWUM PRYWATNE

– Niedosyt spory, ale udało się
zrealizować główny cel, czyli medal
drużynowy. Wraz z Biegą i Kustrą
pojechał Chabko, gdyż najlepiej
szym dystansie także padł oarą z pozostałych wypadł na 1500 m,
wiatru, który zawodnikom będą- a właśnie ten bieg miał wyłocym w tym momencie na torze nić trzeciego członka zespołu.
wręcz uniemożliwiał normalną Gospodarze byli poza zasięgiem,
jazdę.
ale o kolejne miejsca mogło walczyć
Na szczęście niepowodzenia kilka klubów. Tym większa satysindywidualne górnicy zdołali powe- fakcja, że srebrny medal przypadł
tować sobie w wyścigu drużyno- właśnie nam. W Zakopanem byliwym. Na dystansie 3000 m Biega, śmy jedną z najliczniejszych ekip.
Kusta i Chabko niszowali z cza- Jeżeli chodzi o innych zawodników,
sem 4.12,64, przegrywając tylko to na największe słowa pochwały
z AZS Zakopane. Nasz drugi zasłużył Daniel Popko, podopieczzespół (Jarosław Sawa, Krzysztof ny Edwarda Koźmy. Jak na swoje
Raksyk i Michał Dobosz) zajął 7. możliwości pojechał bardzo dobrze
miejsce.
– powiedział trener Marek Drwięga.

Górnicy na podium. Od lewej: R. Kustra, M. Chabko i M. Biega.

Zmiana powrotna

Polonia Przemyśl –
Sanoczanka PBS Bank Sanok
3:1 (18, 19, -21, 20)
Mimo porażki niezły mecz
W ostatniej kolejce drużyn siatkarskich sytuacja wróciła do normy Sanoczanki,
przy
odrobinie
– TSV Mansard znów wygrał (z ASZ UR Rzeszów), a Sanoczanka szczęścia można było powalczyć
PBS Bank doznała kolejnej porażki (Polonia Przemyśl).
o zwycięstwo. W czwartym secie przyjezdne miały szansę na
AZS UR Rzeszów – TSV Mansard Sanok 0:3 (-23, -20, -17)
wyrównanie, jednak w końcówce
W pierwszym secie wzmocnieni kadrowo gospodarze imponowa- zabrakło im nieco szczęścia.
li zagrywką, mieli kilkupunktową przewagę. – Doszliśmy ich dopie- – Moje zawodniczki wygrywały
ro w końcówce, wygrywając „po mękach” – przyznał trener Maciej większość długich wymian i prezenWiśniowski. Potem jego podopieczni poprawili serwis i blok, a nadzie- towały się lepiej kondycyjnie, ale
ja rywali ostatecznie zgasła po czterech „czapach” z rzędu w ostatnim w końcówkach setów brakowało im
secie. W bloku imponował zwłaszcza Grzegorz Mańko. Pochwalić nieco doświadczenia – powiedział
trzeba też wracającego po kontuzji libero Piotra Sokołowskiego, który trener Ryszard Karaczkowski.
bardzo dobrze zagrał mimo dokuczającego mu jeszcze bólu.
Tabela: 1. Lubcza Racławówka
Tabela: 1. Anilana Rakszawa (27); 3. TSV (19, 23:15).
(28); 7. Sanoczanka (7, 15:30).

Hit nie zawiódł

KRÓTKA PIŁKA
LEKKOATLETYKA
Adwentowy Bieg Przełajowy, Berlin
Mocny start Edmunda Kramarza na zakończenie sezonu. Podczas
wyścigu na 8,6 km, rozgrywanego
w lesie, uzyskał czas 31.26, zajmując
3. miejsce w stawce ponad 200 osób.
W swojej grupie wiekowej odniósł
pewne zwycięstwo. – Trudna trasa
składała się z 2 pętli. Na początku
narzuciłem chyba zbyt mocne tempo, prowadząc po 3 km z przewagą
ok. 100 metrów, ale na drugim okrążeniu wyprzedziło mnie dwóch znacznie młodszych zawodników. Mimo
wszystko jestem bardzo zadowolony
z tego biegu – powiedział Kramarz.

– apeluje do kibiców Marek WĘGRZYN, kapitan piłkarzy Stali
– Sami wiemy, że jesień nam
nie wyszła. Początek był obiecujący, bo zagraliśmy dobre mecze
z Avią Świdnik, Polonią Przemyśl
i Stalą Kraśnik. Ale już ten drugi
dał niepokojący sygnał – na 5 minut przed końcem prowadziliśmy
3-1, by ostatecznie tylko zremisować. Potem niezłe spotkania
przeplataliśmy słabszymi, a już
końcówka rundy była fatalna
– ostatnie sześć meczów to aż
pięć porażek i tylko jedno zwycięstwo. W efekcie na półmetku
rozgrywek III ligi lubelsko-podkarpackiej zajmujemy 4. miejsce
od końca, tuż nad strefą spadkową. Czego zabrakło? Wszystkiego po trochu, ale chyba główny
problem tkwił w głowach. Bo jako
drużyna potencjał mamy na górną połowę tabeli.
Wiosną postaramy się to
udowodnić. Bo jesteśmy przekonani, że druga część sezonu będzie znacznie lepsza. Doświadczeni zawodnicy nie są jeszcze
tacy starzy, młodzież się ogrywa,
wzmocnieniem mogą być też
testowani ostatnio piłkarze, którzy
pokazali spore umiejętności. Zimą
solidnie naładujemy akumulatory
i podwójnie zmotywowani przy-

PŁYWANIE
Podkarpacka Liga Dzieci, Ropczyce
Trzecie zawody i dwa zwycięstwa
ekipy MOSiR-u. W sztafecie 4x50
metrów stylem dowolnym najlepsze
okazały się dziewczęta z rocznika
2000, płynące w składzie: Sara Filiks,
Aleksandra Kochanowska, Wiktoria
Kogut i Gabriela Kot. Ponadto Filiks wygrała na 50 m motylkowym.
W roczniku 2001 dobry start na 100
m dowolnym: 3. Julia Przygórzewska,
4. Katarzyna Bil. – Do tego 10 dziewcząt
i 2 chłopaków płynęło na 400 m dowolnym, uzyskując przyzwoite wyniki
– podkreślił trener Czesław Babiarz.

stąpimy do walki. Mam nadzieję,
że szybko uciekniemy znad strefy
spadkowej, plasując się na bezpiecznym miejscu. A ja ze swojej
strony mogę obiecać, że zagram
lepiej niż jesienią, gdy – krótko
mówiąc – nie byłem sobą.
Gorąco apelujemy do kibiców:
nie traćcie w nas wiary, liczniej
przychodźcie na mecze i wspierajcie nas gorącym dopingiem.
A my postaramy się zrewanżować
wam lepszą grą i zwycięstwami.
Bo na pewno pokażemy, na co tak
naprawdę nas stać. Tymczasem SHORT-TRACK
wszystkim fanom sportu życzymy Danubia Series, Spisska Nova Ves
Z reprezentantów MOSiR-u najWesołych Świąt, po których sami
lepiej wypadł Hubert Staruchowicz,
ostro zabieramy się do pracy.

Wiosłowanie bez wody
W sezonie pływa po wodzie, natomiast zimą przerzuca się
na tzw. kajakowe ergometry. Tadeusz Rek zdobył srebrne
medale dwóch imprez weterańskich – Pucharu Polski
w Sieradzu i Mistrzostw Polski w Bydgoszczy.
W obydwu imprezach nasz
kajakarz starował w kategorii wiekowej +55 lat na dystansie 200
metrów. Podczas Pucharu Polski
uzyskał czas 38,6 sekundy, natomiast na Mistrzostwach Polski
wynik 40,5. Po tym drugim starcie pozostał spory niedosyt, bo
gdyby nie problemy ze sprzętem,
Rek zdobyłby tytuł mistrzowski.

– W moim ergometrze linka
napędowa zaczęła się pruć, przez
co traciłem napęd, a więc szybkość płynięcia. Zresztą po wyścigu
podszedł do mnie organizator zawodów, przepraszając za usterkę
maszyny. Cóż, taki jest sport – czasami przegrywa się nie z własnej
winy, ale trzeba trenować dalej
i robić swoje – powiedział Rek.

Wygrane Komunalnych

Okres przedświąteczny to dobry czas na szachy, Komunalni zaliczyli kilka turniejów mikołajkowo-gwiazdkowych. Daniel Kopczyk wygrał
w Lesku, a Marek Materniak w Zagórzu.
III Turniej Gwiazdkowy o Mistrzostwo Leska
miał mocną obsadę, startowało ponad 100 osób.
W grupie A pewne zwycięstwo odniósł Kopczyk,
wygrywając z dorobkiem 6,5 punktów. Miejsce 6. zajął Karol Zając, 12. był Rafał Pałacki, 15. Grzegorz
Zając. W kat. 1999 i młodsi wystartowało ponad
70 dzieci. Najlepiej wypadli: 13. Gabriela Pajęcka,
16. Michał Baran i 20. Adam Wrona.
I Turniej o Puchar Świętego Mikołaja w Zagórzu zgromadził niespełna 30 szachistów z gmin:
Zagórz, Sanok i Lesko. Rywalizacja toczyła się pod
dyktando Komunalnych. Pewnie wygrał Materniak
(6,5 pkt), a w czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze: 4. Pałacki, 5. K. Zając, 7. Dawid Wojtowicz,
8. Stanisław Roman, 9. Paweł Kostelniuk.
Podczas XV Turnieju Mikołajkowego w Brzozowie (ok. 150 osób) nasz klub reprezentowała młodzież. Najlepiej wypadli w grupie C (rocznik 2001
i młodsi) – miejsce 8. zajął Jakub Koczera, 11. Michał Baran, 12. Kacper Pajęcki, a 13. Wrona. Natomiast w grupie A (1998 i starsi) w drugiej dziesiątce
uplasowali się: 16. K. Zając, 19. R. Pałacki.
W Sanoku rozegrano II Turniej Mikołajkowy
dla Dzieci. Zmagania w Szkole Podstawowej nr 1
miały dobrą frekwencję, startowało ponad 30 dziewHTP Brzozów – Kings 4-5 (1-2), Harnaś-Błonie – cząt i chłopców. Najlepsi okazali się uczniowie
Transbud 9-2 (5-0), Trans-Gaz Karchery – Czarny „Jedynki” – wygrał Tomasz Kuczma przed Wroną,
Koń 5-1 (1-0), Geo-Eko – Multi Okna 7-7 (4-5).
a 3. miejsce zajął Andrzej Łuszcz z Bukowska.

ARCHIWUM PRYWATNE

Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej „Ekoball”,
XI kolejka. Szlagierowo zapowiadający się mecz
Multi Okien z Geo-Eko dostarczył niesamowitych emocji. Stanęło na remisie, który nie krzywdzi żadnej z drużyn.
Spotkanie trzymało w napięciu od początku
do końca. „Łosie” rozpoczęły od mocnego uderzenia,
już w 1. minucie bramki zdobyli Bartosz Sieradzki i Rafał Węgrzyn. Ale „Multi” szybko przejęło prowadzenie,
utrzymując je niemal do ostatnich sekund. Jeszcze
na chwilę przed końcem meczu było 7-5 dla dwukrotnych mistrzów SHLPN. W końcówce Geo-Eko zagrało
jednak niezwykle ambitnie, doprowadzając do remisu.
Decydującą bramkę w ostatniej minucie zdobył Maciej
Błażowski. Hat-tricki w tym meczu ustrzelili: Sieradzki
i Tomasz Pałysz (Multi Okna). To było jedno z najlepszych spotkań w 7-letniej historii SHLPN.
Nie mniej zacięty okazał się pojedynek Kingsów
z HTP Brzozów, czyli sąsiadów z ligowej tabeli. Niewiele zabrakło, by podobnie jak w pierwszej rundzie
rozgrywek drużyny znów podzieliły się punktami,
jednak tym razem minimalnie lepsi byli „Królowie”.
Podrażniona ostatnią porażką z brzozowiakami drużyna Harnaś Błonie w pełni się zrehabilitowała, pewnie
ogrywając Transbud. Dla „Zbójników” 3 gole strzelił były stalowiec Piotr Spaliński. W spotkaniu ekip
z dna tabeli Trans-Gaz Karchery wysoko pokonał
Czarnego Konia, ostatnie bramki zdobywając jednak
w samej końcówce.

Nie traćcie
w nas wiary

BARTOSZ BŁAŻEWICZ

Karty rozdawał wiatr

Olimpijczyk z Vancouver na
razie nie może zaliczyć sezonu
do udanych. Nie awansował do
Pucharu Świata, a bez stałej jazdy
z lepszymi od siebie trudno podnosić umiejętności. Mimo wszystko
liczyliśmy, że powalczy o podium.
Niestety, nic z tego. Najbliżej był
na 1000 metrów – 4. miejsce, jednak ze sporą stratą. Na 1500 m
Biega zajął 5. pozycję, a na 500 m
był 6. Na najkrótszym dystansie miał pecha – po 5. lokacie w
pierwszym biegu, w drugim trał
na tak silny wiatr, że zajął dopiero
8. miejsce, uzyskując nawet słabszy
czas niż Piotr Michalski. W porównywalnych warunkach coś takiego
nie miałoby się prawa jeszcze zdarzyć. Ostatecznie Michalski zajął
8. pozycję, a 9. Kamil Ziemba.
Maciejowi na osłodę pozostały
3 medale młodzieżowych MP – złoto na 1000 m, srebro na 1500 m
i brąz na 500 m. W tym ranking
klasykowany był też Mateusz
Chabko, odpowiednio 8., 7. i 5.
Teoretyczne szanse na medale miał też Robert Kustra,
jednak podium było daleko.
W biegach na 5000 i 10000 m
nasz najlepszy długodystansowiec zajmował 7. lokaty. Na krót-
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Tadeusz Rek wiosłował „na sucho”.

Mecz zmarnowanych szans
Przed świętami tenisiści stołowi SKT mogli wrócić na pozycję
lidera V ligi, jednak szansy nie wykorzystali. I to w rzadko
oglądany sposób – w remisowym meczu z KSTS IV Krosno
prawie wszystkie pojedynki przegrali po 2:3.
Po niespodziewanym remisie rację sezonu ograł w Krośnie.
z LKS Turze Pole nasz zespół zre- Niestety, wyniku nie udało się
habilitował się efektowym zwycię- powtórzyć, w co trudno uwiestwem 10:1 nad Parnasem Stara rzyć, biorąc pod uwagę, że aż
Wieś, kończąc I rundę rozgrywek 8 z 9 meczów przegraliśmy po 2:3,
na 2. miejscu. Pozycję lidera mógł z czego połowę na przewagi w piąodzyskać już w pierwszym meczu tych setach. Pod koniec spotkania
rewanżowym, z prowadzącym prowadziliśmy 9:7, jednak goście
w tabeli KSTS, które na inaugu- wybronili sie przed porażką.
LKS II Turze Pole – SKT Sanok 9:9; Gratkowski, Łącki i Lorenc po
2,5, Skiba 1,5. SKT Sanok – Parnas Stara Wieś 10:1; Skiba, Łącki, Gratkowski i Lorenc po 2,5. SKT Sanok – KSTS IV Krosno 9:9;
Lorenc i Skiba po 2,5, Łącki i Gratkowski po 2.

4. w wieloboju juniorów C. Byłby medal, gdyby nie upadek i dalsza lokata
na 500 m. W pozostałych biegach zajął
3. miejsce na 1000 m (czas 1.42,214)
i 6. na 1500. Ponadto 9. pozycje wywalczyli: Anna Jasik w juniorkach D
i Sebastian Hydzik w kat. C. Pozostali
na dalszych miejscach. – To nasz najlepszy start w sezonie, podkreślony
wieloma rekordami życiowymi i wyższymi klasami sportowymi – zaznaczył
trener Roman Pawłowski.
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Ogólnopolskie Zawody Dzieci,
Tomaszów Mazowiecki
Druga runda zmagań znów
ze zwycięstwem Piotra Nałęckiego w kat.
11 lat, pewnie wygrał wszystkie wyścigi
(100, 300 i 500 m). Miejsca na podium
zajmowała też Pamela Kuśnierz,
3. w wieloboju 13-latek. W biegu
na 1000 m przypadła jej 2. pozycja,
a na 500 m trzy razy była 4. W tej samej
grupie wiekowej wśród chłopców 7. lokatę zajął Józef Podwapiński (najwyżej
6. na 1000 m). Ponadto Dawid Posadzki
był 5. w kat. 12 lat, a Aleksandra Biega
6. w kat. 14 lat.
JUDO
Turniej Mikołajkowy, Jasło
Sześć medali młodych zawodników Pantery. Złoto wywalczył Maciej
Krawiecki w wadze do 57 kg kategorii
do 13 lat. Wygrał 4 walki, w tym 2 przez
ippon. Srebro zdobył Jakub Skrzek,
podobnie jak Radosław Kramarz w kat.
32 kg. Brąz przypadł Krystianowi Smoleniowi (43 kg). W młodszych grupach
3. pozycje wywalczyli także: do 11 lat
– Jakub Starościak (33 kg), do 9 lat
– Szymon Kurkowski (28 kg). – Chłopcy ładnie powalczyli – chwalił swych
podopiecznych trener Tomasz Bobala.

BAD-CUP 2011

W środę w Zespole Szkół nr 3 rozegrane zostaną III Mistrzostwa Powiatu
w Badmintonie „BAD-CUP 2011”.
Uczniowie podstawowówek i gimnazjów
grać będą od godz. 9.30, starsi od 12.
Zapisy pół godziny przed rozpoczęciem
rywalizacji w poszczególnych grupach.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Kolumnę opracował:
BARTOSZ BŁAŻEWICZ
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Pucharowa gorączka
bu. Zapewniają też o kulturalnym
dopingu. – Zero chamstwa, żadnych wulgaryzmów i nikt nas do
tego nie sprowokuje, choć mamy
świadomość, że kibice przyjezdni
– być może – będą chcieli to robić.
Nie damy się! – słyszę stanowczą
deklarację.
I to jest piękne. To świadczy
o klasie kibiców. Jest wyborna
okazja, żeby pokazać całej Polsce, które miasto ma najlepszych
kibiców.
Do występu szykuje się także
„Sektor dziecięcy”. Będą tatuaże
w barwach klubowych, kolorowe
balony, kolorowe kartoniki i repertuarowe niespodzianki, które są
przygotowywane. To samo zresztą czynią dorośli kibice, którzy nie
chcąc wypaść gorzej od maluchów, także stroją trąbki i bębny,
zbierają datki na oprawę: balony,
kartoniki i specjalne transparenty.
Tu zdradzimy, że jeden z nich ma
zawierać mrożące krew w żyłach
hasło: WITAJCIE W PIEKLE!

Palą się do gry!

Zagrali równo

Sanocka Straż Pożarna zdobyła złoty medal branżowych
mistrzostw województwa w Stalowej Woli, odzyskując tytuł
po 6 latach przerwy.
W nałowym turnieju spotkały
się reprezentacje 6 najlepszych
komend z Podkarpacia, wyłonionych w drodze eliminacji. Sanok rozpoczął od wygranej 2:1
z Ustrzykami Dolnymi, potem
były już zwycięstwa do zera.

TOMASZ SOWA

Przykład imprezy nałowej
Pucharu Polski dowodzi, w czym
gustują sanoczanie. Na pewno
nie w meczach o pietruszkę nawet
z udziałem polskiej reprezentacji,
zwłaszcza z kiepskimi rywalami,
czego dowiódł ostatni EIHC. Natomiast „Final Four” Pucharu Polski
z udziałem naszej drużyny – proszę bardzo! Nawet transmisja telewizyjna nie powstrzyma kibiców
przed szturmem na „Arenę”.
Do tego wielkiego święta szykują się sanoccy kibice. Bardzo
uaktywnił się Nieformalny Klub
Kibica Ciarko PBS Bank KH Sanok, który przyjął na swe barki
odpowiedzialne zadanie stworzenia atmosfery, jakiej jeszcze
w „Arenie” nie było! – Będzie głośno, kolorowo i radośnie. „Arena”
będzie rozśpiewana, jak nigdy
dotąd. Uczymy się nowych piosenek i zapewniamy naszych hokeistów, że damy z siebie wszystko!
Jesteśmy przekonani, że oni zrobią to samo! – mówią liderzy Klu-

Będzie on skierowany do przeciwników drużyny gospodarzy
i ich kibiców. – Muszą już na „dzień
dobry” wiedzieć, co ich czeka, że
przyjdzie im grać przy ogłuszającym dopingu, jakiego jeszcze nie
słyszeli. To ma być dla nich piekło!
– dowiadujemy się z komentarza.
Przy okazji Klub Kibica Ciarko
PBS prosi wszystkich tych, którzy
wybierają się na mecze Pucharu
Polski do „Areny”, aby ubrali się
na biało. – Mogą to być koszule,
T-shirty, swetry, kurtki, ale obowiązkowo w białym kolorze. Będzie pięknie, jasno i estetycznie!
Zróbmy to, proszą. Zachęcają
też do wspólnego kibicowania.
– Jak śpiewamy, to wszyscy! Jak
klaszczemy, to też wszyscy! Jak
robimy falę, to taką, żeby zmyła
z lodu przeciwnika – tłumaczą.
Sukces organizacyjny „Final
Four” Pucharu Polski 2011 w Sanoku wydaje się przesądzony. Ale nie
ukrywajmy, że tu chodzi o coś więcej. Tym czymś jest sukces sportowy, czyli ponowne zdobycie Pucharu przez zespół Ciarko PBS Bank
Tak będzie wyglądał sektor dziecięcy w Arenie w dniach KH Sanok. Apetyty nań ma cała
28 i 29 grudnia. Wolontariuszki, które mu matkują, martwią się drużyna, sponsorzy i cały sportowy
tylko co będzie jeśli jeden sektor okaże się za mały, aby pomie- Sanok. Ale pamiętajmy, że to jest
sport, że po ten sam Puchar Polski,
ścić wszystkich małych fanów.

W drugim meczu grupowym pokonaliśmy broniący tytułu Rzeszów, w półnale gospodarzy,
a w decydującym starciu Krosno.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrany został Jan Ambicki.
bart

Karpacka Amatorska Liga Hokejowa, V kolejka. Zwycięstwa
w „Arenie” różnicą 4 bramek sprawiły, że Niedźwiedzie i Koguty
zajmują już dwa pierwsze miejsca w tabeli.
Dzień później prowadzące
Pierwsze
grały
Koguty,
w sobotę pokonując niedawnego w tabeli Niedźwiedzie nie dały
lidera, Czarty Kraków. Mecz roz- szans ekipie SHK Krosno. Po
strzygnął się w pierwszej tercji, dwóch tercjach gospodarze prowawygranej 4-0, pozostałe były na dzili już 5-0, w trzeciej pozwalając
remis. Dwa gole strzelił Radosław sobie na zbyt duże rozluźnienie.
Wojnarowski, umacniając prowa- Bohaterem spotkania był Mariusz
(b)
dzenie w klasykacji kanadyjskiej. Wójcik, strzelec 4 bramek.
Koguty Sanok – Czarty Kraków 8-4 (4-0, 3-3, 1-1)
Niedźwiedzie Sanok – SHK Krosno 6-2 (2-0, 3-0, 1-2)
Tabela: 1. Niedźwiedzie (13), 2. Koguty (9).

Ligi młodzieżowe
SIATKÓWKA
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Juniorki: Sanoczanka PBS Bank Sanok – Vega MOSiR Stalowa
Wola 3:0 (16, 22, 19), Sanoczanka PBS Bank Sanok – MKS V LO I
Rzeszów 0:3 (-21, -17, -22).
Młodzicy: TSV Mansard Sanok – AKS V LO III Rzeszów 0:2 (-9, -6),
TSV Mansard Sanok – AKS V LO I Rzeszów 0:2 (-13, -13).

Zwycięska drużyna Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
Stoją od lewej: Marian Szuba, Dawid Tesznar, komendant HOKEJ
Krzysztof Dżugan, Franciszek Lasek i Łukasz Gembalik. Poniżej: Juniorzy młodsi: KH Sanok – FHK37 Pieszczany 0-4 (0-0, 0-4, 0-0).
Jan Ambicki, Marcin Piątek, Adam Chachuła, Jakub Tarkowski, KH Sanok – HK Trnava 5-4 (1-1, 4-1, 0-2); Świerski, Sawicki, Kisielewski, Ratica, Budzowski. KH Sanok – Unia Oświęcim 5-0 (0-0, 4-0, 1-0);
Grzegorz Różowicz i Janusz Jaworski (kierownik drużyny).
Budzowski 3, Sawicki, Świerski. KH Sanok – Unia Oświęcim 5-1 (3-1, 1-0, 1-0);
Kisielewski 4, Sawicki. MHK Dolný Kubín – KH Sanok 1-7 (0-1, 1-2, 0-4);
Kisielewski i Sawicki po 3, Kalužny. HK Púchov – KH Sanok 3-11 (2-2, 1-6, 0-3);
Sawicki 7, Świerski, Burczyk, Dolny, Budzowski.
Żacy młodsi: KH Sanok – KTH Krynica 11-9 (5-3, 0-1, 6-5); K. Bukowski,
Witan i Frankiewicz po 2, Miccoli, Kwiatkowski, Dobosz, Sz. Fus, Bartosik.
Sanocka Liga Unihokeja, XII kolejka. Prowadzący w tabeli esa- KH Sanok – HK Presov 10-11 (2-3, 6-5, 2-3); Miccoli 3, J. Bukowski 2,
nok.pl pauzował, więc rywale nadrobili trochę punktów. Więk- Frankiewicz, Dobosz, Matuszek, Kwiatkowski, K. Bukowski. KH Sanok
szości zwycięskich drużyn strzelała po 6 goli, wyjątkiem jedynie – HK Sabinov 32-0 (10-0, 11-0, 11-0); Filipek i J. Bukowski po 7, Szymon
Fus 5, Kwiatkowski 3, Zadarko, Car i Miccoli po 2, Bartosik, Witan, Matuszek,
dwucyfrowa wygrana AZS PWSZ.
„Studenci” nie dali najWynikami 6-2 kończyły się me- Seweryn Fus. KH Sanok – HK Gelnica 17-0 (6-0, 6-0, 5-0); J. Bukowski
mniejszych szans Automanii, cze InterQ z El-Budem i Stadera i Kwiatkowski po 4, Filipek 3, Matuszek i Szymon Fus po 2, Dusznik, Miccoli. (b)

Sawicki strzelił 9 goli!

gromiąc ją różnicą aż 10 goli.
Szalał Radosław Sawicki, junior młodszy hokeistów KH,
autor aż 9 trafień, m.in. dwóch
pierwszych i dwóch ostatnich.
Radek potwierdza nie tylko na
lodzie (vide hokejowe rezultaty
w ligach młodzieżowych), że
jest w życiowej formie.

z Alcatraz. W tym pierwszym walka trwała do przerwy, a hat-tricka
zanotował Damian Ciepły. W drugim zwycięzcy prawie przez cały
czas kontrolowali wynik. Zacięte
było starcie WSIiZ z Dario Futbol,
nieznacznie wygrane przez rzeszowiaków. Dla przegranych 3 gole
zdobył Dawid Pasierbowicz. (bb)

InterQ – El-Bud 6-2, Automania – AZS PWSZ 4-14, Alcatraz – Stader 2-6, WSIiZ Rzeszów – Dario Futbol 6-4.

Niedźwiadki drugie
W trzecich zawodach ligi turniejowej minihokeja 10-latków
Niedźwiadki zajęły 2. miejsce,
powtarzając wynik z inauguracji.
W Krynicy nasi chłopcy
przegrali tylko jeden mecz, 1-4
z Nowym Targiem (w karnych było
3-4). Pozostałe spotkania to zwycięstwa: 12-2 (k. 7-0) z Dębicą, 7-4

(6-0) z Krynicą i 4-1 (1-1) z Krakowem. W ligowej tabeli Niedźwiadki
zajmują 2. miejsce.
(b)
UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok
dziękuje Podkarpackiemu
Bankowi Spółdzielczemu
za sponsorowanie najmłodszych drużyn hokejowych.

aby go zabrać z Sanoka, przyjadą
jeszcze trzy inne zespoły: Cracovii,
Unii Oświęcim i JKH Jastrzębie.
I żadna z nich nie jest bez szans,
bo to są równorzędni rywale.
To jest sport! Przed rokiem w Oświęcimiu Unia bardzo chciała zdobyć
Puchar. Bała się Cracovii, GKS-u
Tychy, mistrza i wicemistrza Polski,
a po puchar sięgnęła drużyna Ciarko PBS z Sanoka. To była największa niespodzianka ubiegłorocznego „Final Four”.
Czy mentalnie będziemy przygotowani na przegraną z drużyną
mistrza Polski Cracovią, z którą
zmierzymy się w środę w meczu
półnałowym? Musimy być, chociaż nie da się ukryć, że bardzo by
to nam zepsuło sportowe święto
w Sanoku. Bo nie dość, że bolałaby
porażka, to jeszcze bardziej bolałby
fakt, że w nale, rozgrywanym następnego dnia, zabrakłoby naszej
drużyny. Ale to też jest scenariusz,
który trzeba uwzględnić. W zachowaniach także. Oczywiście, wierzymy, że ten czarny scenariusz
się nie sprawdzi, że pokonamy
Cracovię i w czwartek zagramy
w wielkim nale! Czego całej Sanockiej Republice Hokejowej życzy
Marian Struś

Dozbrojenia w normie
Końcem grudnia w PLH kończy się okres transferowy. Wszystko wskazuje na to, że dużych, bądź sensacyjnych wzmocnień
nie będzie. Z „wielkiej piątki” tylko Cracovia i GKS Tychy mają
parcie na wzmocnienia, ale czy będą tego efekty, nie wiadomo.
Ciarko PBS Bank KH Sanok cimia do Krakowa, wzmacniając
i JKH GKS Jastrzębie jedno- drużynę mistrza Polski. Innym
znacznie wypowiedziały się, że wzmocnieniem Krakusów bęnie planują żadnych zakupów. dzie prawdopodobnie 21-letni
Wprawdzie w Sanoku mówiło się Maciej Postek, zawodnik grao podchodach pod Damiana Ka- jący ostatnio w austriackim
picę – skrzydłowego napastnika, Vienna Capitals, najczęściej
jednak klub, w którym występuje w II jego zespole. Skoro o CraHC Ocelarzi Trzyniec nie zgo- covii mowa, odnotować należy
dził się na jego wypożyczenie poważną kontuzję środkowego
do Sanoka. – Mamy mocny napastnika Nicka Sucharskiezespół i nim będziemy walczyć go, który doznał pęknięcia kości
o jak najwyższe miejsce w PLH. strzałkowej prawej nogi.
Stąd nasze zainteresowanie transferami
było prawie żadne
– oświadczył trener zespołu Marek Ziętara.
Działacze
JKH
GKS Jastrzębie też
wypowiedzieli się, że
nie planują żadnych
wzmocnień,
tłumacząc to brakiem nansów, a także „bryndzą”
na rynku zawodników
krajowych.
O zaciągu skandynawskim myślała
Unia Oświęcim, jed- Damian Kapica. Może w przyszłym
nak próby czynione sezonie zamieni Trzyniec na Sanok...
przez szwedzkiego
trenera Franzena prawdopoI na koniec GKS Tychy, któdobnie nie przyniosły żadnych rego ostatnie nienajlepsze wyniki,
rezultatów. Powody tego są spowodowane m.in. licznymi konpodobno dwa: po pierwsze, tuzjami, mocno zachęciły do szu„okienko transferowe” w Szwecji kania wzmocnień. Ponoć władze
zamyka się dopiero 31 stycznia, klubu rozmawiały o transferach
a poza tym nie było chętnych z Vladimirem Luką, Lubomirem
na zmianę Szwecji na Polskę. Korhoniem (znamy!) i Jarosławem
Jak jednak doniósł portal ho- Kucem, ale efektów tych rozmów
kej net w Oświęcimiu pojawił nie znamy. Najbliżej transaksię 36-letni Radoslav Kropac, cji wydaje się być Igor Bobcek,
skrzydłowy grającvy ostatnio 28-letni obrońca Dukli Trencin.
w I-ligowej Spisskiej Novej Vsi. Po długiej kontuzji (zwichnięcie
Jego transfer stoi jednak pod stawu barkowego) powrócił na
znakiem zapytania. Natomiast lód jeden z liderów KGS-u Tychy
potwierdza się, że Adrian Ko- Grzegorz Pasiut.
walówka przeniósł się z Oświęemes
HOKEJ.NET

Zapowiada się wielki sprawdzian dla „Areny Sanok” w kwestii
pojemności. O tym, że padnie rekord frekwencji, już jest wiadomo. Na dziesięć dni przed „Final Four” Pucharu Polski wszystkie bilety były już wysprzedane. Kibice szykują wielkie święto!
Oj, będzie się działo!
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Litery z ponumerowanych pól, uszeregowane w kolejności,
utworzą ostateczne rozwiązanie.
Rozwiązania (wystarczy hasło) należy nadesłać w terminie do 10 dni od daty ukazania się numeru.
Na autorów prawidłowych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody niespodzianki.
Nazwiska szczęśliwców opublikujemy w „TS” nr 2/12.

Rozwiązanie krzyżówki nr 49:

KTO BREDZI NIE MA
ODPOWIEDZI
1. Maria Ćwiąkała, ul. Krzywa,
2. Iwona Stabryła, Jurowce,
3. Jakub Sopel, Pakoszówka

