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Tak samo, ale inaczej

Uczestnicy XII Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Fotograﬁcznego Artystów Miast
Partnerskich jak zawsze owocnie i pracowicie spędzili czas w naszym mieście, realizując piękne i ciekawe prace. Wszystko było niby tak samo, ale inaczej – poplenerowy wernisaż stał się jednym ze składników „zjazdowego menu” nigdy wcześniej nie
zgromadził tylu VIP-ów z Elżbietą Dzikowską na czele.

Artystyczna rodzinka, tym razem w towarzystwie VIP-ów i obiektywie fotoreporterów.
W plenerze uczestniczyło trzydziestu
twórców – malarzy i fotograﬁków – z Polski,
Ukrainy, Słowacji. Jak zawsze gościnnie
podejmowała ich Maria Kępa, kierowniczka Osiedlowego Domu Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ze współpracownikami. Ponieważ
plenery są organizowane od dwunastu
lat, a wiele osób uczestniczyło w nich

wielokrotnie, ludzie są zaprzyjaźnieni
i zintegrowani. Bariery językowe praktycznie nie istnieją. Chcą razem pracować, wymieniać doświadczenia, uczyć
się od siebie. I są nieodmiennie zafascynowani urodą Sanoka i okolic. Składa się
to na jedyną i niepowtarzalną atmosferę
tych spotkań. Jak mówią zgodnie artyści:
są cudowne!

Tradycją stały się też poplenerowe
wystawy w ODK „Puchatek”, gdzie można podziwiać zrealizowane prace. W tym
roku impreza miała szczególną oprawę
ze względu na gości: Elżbietę Dzikowską
i przedstawicieli władz samorządowych
z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem. Padło wiele sympatycznych słów
i oczywiście nie mogło zabraknąć „rodzinnego zdjęcia”.
MAŁGORZATA KAPŁAN
z Warszawy, uczestniczka pleneru i jedna z prekursorek arteterapii w Polsce:
– Jestem oczarowana
Sanokiem i jego mieszkańcami. Są otwarci,
uśmiechnięci i życzliwi, co jest ewenementem w dzisiejszych
czasach. Jestem też
oczarowana
Sanem
– wspaniała, malownicza, inspirująca
rzeka – i przyrodą. Kiedy malowałam
w skansenie, „wpadła” na mnie sarna;
myślałam, że mi stratuje farby! Zostaliśmy
też mocno wciągnięci w zjazd już choćby poprzez fakt mieszkania w „Sanvicie”
gdzie zatrzymało się wielu gości, m.in.
z USA. Ma się wrażenie, że do Chicago wyjechała kiedyś połowa Sanoka! Toczą się
rozmowy przy stole; można usłyszeć wiele
ciekawych opowieści. W piątek wieczór mieliśmy okazję uczestniczyć w teatrze ulicznym
na Rynku. Niesamowite przedstawienie, pełne poetyki, ruchu, światła.

Trusie pracusie
Dyskretnie, na zapleczu, ale bez nich nie
odbyłby się zjazd. Mowa o rzeszach wolontariuszy, ludzi „od wszystkiego”, od obsługi
stoliczków z listami obecności po ekipy kablowo-nagłośnieniowe. W SDK na przykład
spotkaliśmy panie, które zachęcały do wypełnienia ankiety (uff – długiej, uff – niełatwej) będącej elementem nowatorskich
badań socjologicznych dra Sławomira Tabkowskiego, których owocem będzie książka. Wszystkim – i tym od ankiet, i tym od
kabli – życzymy wytrwałości!
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Niech ten sen
się nie kończy!
Jest to co lubią tygrysy, czyli znakomita zjazdowa atmosfera,
o czym najbardziej marzyliśmy. Cieszymy się, że za sprawą
„Gońca zjazdowego” mamy w tym swój skromny udział.
Jeszcze dzień, dwa, a wszyscy uczestniczy Zjazdu
będą się dobrze znać i przejdą ze sobą na „Ty”. Wypadałoby też zaznaczyć, że wszyscy są w znakomitej formie, uczestnicząc niemal we wszystkich
imprezach. Na sobotnim koncercie „Sanoczanie
sanoczanom” było wcale nie mniej ludzi niż na
„Skaldach”, czy „Pod Budą”. Byli do końca,
czyli do niedzieli, gdyż było już po północy,
gdy się rozchodzili. Jeden z uczestników
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
przyglądając się temu co się dzieje w Sanoku zapytał mnie: czy u Was jest tak zawsze?
Bo jak tak, to przeprowadzam się do Sanoka!
A w niedzielę rano już można się było zetknąć
z głosami zjazdowiczów: czy to naprawdę
jeszcze tylko dziś i koniec? Niech ten sen się
nie kończy! Niech trwa!
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Na skrzydłach
przyleciałam do Was
ELŻBIETA DZIKOWSKA – Honorowy Obywatel Sanoka:

Książki Elżbiety Dzikowskiej rozchodziły sie jak ciepłe bułeczki. I tak jest zawsze w Sanoku.
– Czuję się zaszczycona, że mogą tu być
razem z Wami w moim ukochanym Sanoku. Bo chcę Wam powiedzieć, że największą wielbicielką Sanoka jestem właśnie ja!
Chociaż jestem młodą sanoczanką, bo zaledwie od 2008 roku, kiedy otrzymałam honorowe obywatelstwo tego miasta. Sanok
to cudowne miasto, a ludzie tu wspaniali
i twórczy. Cieszę się, że mam tu już tylu

przyjaciół. Zorganizowanie Światowego
Zjazdu Sanoczan to znakomity pomysł służący konsolidacji ludzi i wyjątkowej promocji miasta. Skłania ludzi do integracji i wzajemnej życzliwości. Przyznam, że z wielką
radością patrzę dziś na ludzi i widzę jak oni
się uśmiechają do siebie. Tacy powinni być
na co dzień. I wszędzie, nie tylko w Sanoku. Kocham Sanok!

Sanok
Dzwony biją na chwilę zadumy
Archanioł skrzydła rozkłada
Tuli drzewa zielenią spowite
Barwami złota jesień się mieni
Pagórki śnieżnym puchem okryte
Kwieciem wiosennym domy strojone
Uliczki kręte pachnące chlebem
Witają gości z dalekiej strony
Wojak Szwejk na ławeczce siedzi
Na deptaku tuż przy rynku
Serce miasta
Herbowe barwy zwycięzców duma
Gwarno jak przed laty
Budki z miodem spadziowym
Ozdoby twórcze pod daszkiem
drewnianym
Pędzlem i piórem wielcy tego miasta
Wsławiają zamek talentem wrodzonym
U podnóża wstęga Sanu
Głaszcze kamienie gdy żar płynie z nieba
Za wodą domy naszych przodków
Budzą wspomnienia
Krystyna
Radoń

Oczywiście, że wrócę!
TERESA DRWIĘGA wyjechała w świat w
1995 roku z konkretnym zamiarem: zarobić pieniądze, aby pomóc wykształcić
się dzieciom. Wybrała Francję i Paryż.
Zaczynała jak większość Polek, od sprzątania, skończyła jako guwernantka w prezydenckiej rodzinie Jacquesa Chiraca.

– Najpierw była tylko praca i nic więcej,
z czasem to się zmieniło. Dziś jestem aktywnym członkiem Fundacji „Jacky”, która sprawuje opiekę nad domami dziecka i domami

spokojnej starości w Polsce, konkretnie
w Bolesławcu, Bochni, Krakowie i Rzeszowie. Poza tym działam w środowisku polonijnym, organizując różne imprezy w polskim wydaniu, a więc z polskim jedzeniem
i z polską orkiestrą – mówi Teresa.
O Zjeździe dowiedziała się z polskiej
prasy i od razu postanowiła, że jedzie. Mnie tej Polski coraz bardziej brakuje, stąd
decyzja była prosta – uzasadnia. W uczestnictwie w imprezach zjazdowych towarzyszy jej wnuczka Dominika i piesek, śliczna
maskotka rodem z Cannes. Nie dziwota, że
piękny. Bawią się wybornie. - Świetna zabawa, piękna muzyka i niezwykłe spotkania po
latach. Czy trzeba więcej? Żeby tylko ﬁzycznie wytrzymać do końca – z uśmiechem, ale
też nie kryjąc obaw, stwierdza Teresa.
Mieszka w centrum Paryża, dodając, że
bardzo ładnie mieszka, zapraszając do złożenia wizyty, aby to sprawdzić. Bardzo lubi
wizyty rodziny, znajomych. Radzi szybko
wykorzystać zaproszenie, gdyż – jak twierdzi – już tylko rok został jej do emerytury.
A potem? Wsiada w samolot i wraca do Polski, konkretnie do Sanoka, gdzie przy ulicy
Traugutta czeka na nią jej mieszkanie.

Sport to zdrowie!

Patrząc na to zdjęcie, wniosek nasuwa się sam – oto „bieganie synchroniczne”.
Podczas zjazdu nie mogło zabraknąć atrakcji
i wydarzeń sportowych. Głównym punktem
były Mistrzostwa Sanoka Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Lekkoatletyce. Rozpoczął je konkurs skoku wzwyż, rozegrany
w Szkole Podstawowej nr 4. Następnie rywalizacja przeniosła się na stadion „Wierchy”,
gdzie młodzi sportowcy ścigali się na bieżni, skakali w dal i rzucali piłeczka palantową

Pod wrażeniem
Sanoka

TADEUSZ ZAWADA, z Katowic – członek
rodziny Prugara-Ketlinga ze strony
ojca:Odwiedzam
Sanok
po latach, gdyż
pamiętam go
jeszcze z czasów studenckich, kiedy organizowałem
tu
studencki
obóz naukowy
geodetów. Powiem krótko: jestem pod wielkim wrażeniem
tego miasta i mam prawo sądzić, że jest to
jedno z piękniejszych i prężnie rozwijających się miast. Widać gospodarze poukładani, dynamiczni i ambitni. Uważam, że Sanok jest obecnie na takim etapie rozwoju,
iż należałoby pomyśleć o jego koncepcji
architektonicznej na okres np. najbliższych
dwudziestu lat. Jest ona potrzebna, aby
nie zniszczyć tego piękna, które ma, aby
zachowało swój styl, z lekka galicyjski. Ale
doprawdy, jest pięknie!

Znaleźli się w innym świecie Lokomotywa
Pod zamkiem spotkaliśmy mówiącą po
ukraińsku grupę. Okazało się, że to dzieci
z ukraińskich rodzin, które przyjechały odpocząć do Polski z kraju dotkniętego wojną. Wypoczynek zorganizowała dla nich
Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Organizacja podczas wakacji przyjmie około pół
tysiąca dzieci zza wschodniej granicy.

AGATA (z domu Pastuła) i ROBERT
SZYMAŃSCY, przyjechali z Bielska-Białej:
– Z Sanoka wyjechałam za mężem już 30
lat temu, mamy dwóch dorosłych synów
– Patryka i Jarka. Rodzinne miasto odwiedzam średnio dwa razy do roku, a Światowy
Zjazd Sanoczan był świetnym pretekstem
do kolejnej wizyty. Niestety, ze względu na
obowiązki rodzinne mogliśmy uczestniczyć
tylko w piątkowych atrakcjach, za to bardzo
intensywnie – cały program zaliczyliśmy
„od deski do deski”. Co nam się najbardziej
podobało? Film o Sanoku i sentymentalny
kurs starym autobusem Autosanu. Imprezę
uważamy za niezwykle udaną, a samą ideę
zjazdu za kapitalny pomysł.

(starsza grupa wiekowa miała też pchnięcie
kulą). Największe emocje wzbudziły wyścigi,
zwłaszcza te na krótszych dystansach, gdzie
decydowały ułamki sekund. Zresztą wystarczy rzut oka na zdjęcie, by mieć pewność, że
emocji nie brakowało.
Wiele działo się także na „Orlikach”
i boiskach szkolnych, gdzie rozgrywane były
turnieje piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
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Gościom – którzy przyjechali z ośrodka
w Zboiskach – bardzo podobała się impreza. Zachwycił ich królewski orszak, występy,
kramy. Jeden z chłopców wziął nawet udział
w „turnieju rycerskim” dla dzieci. – Brakuje słów – mówiły opiekunki. Znaleźli się
w innym świecie. Kilkadziesiąt kilometrów na
wschód od Sanoka nie jest tak bajkowo...

Mali Ukraińcy znaleźli się trochę przypadkiem na Światowym Zjeździe Sanoczan, ale
była to dla nich prawdziwa odskocznia od szarej codzienności.

wspomnień

Uwagę ludzi spacerujących po Rynku
i Deptaku przyciągała grupka młodzieży
w fantazyjnych przebraniach. Byli to wolontariusze ze stacji Sanok Miasto, zbierający
wypowiedzi sanoczan do tzw. „Lokomotywy
wspomnień”. Po zjeździe mają one zostać
opublikowane i będzie się można z nimi zapoznać w działającej od niedawna placówce kulturalnej.
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Sanok. Miasto, które łączy
W czasie Światowego Zjazdu Sanoczan nic nie odbywa się przypadkiem. Nie było też
przypadkiem odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem wybitnym absolwentom Gimnazjum Męskiego z okresu międzywojennego: Marianowi Pankowskiemu,
Kalmanowi Segalowi i Bohdanowi Ihorowi Antonyczowi. Zawisła na frontowej ścianie
Gimnazjum nr 2 przy ul. Sobieskiego, a jej treść napisana została w trzech językach.

Moment po odsłonięciu tablicy. Na zdj. od prawej: wicemarszałek Tadeusz Pióro, Maria Smarzowska przew. Rady Rodziców G2, prof. Zygmunt Prugar-Ktling i Wojciech Blecharczyk.
Zjazdowi zawdzięczać można, iż uroczystość ta miała świetną obsadę gości.
Uczestniczyli w niej bowiem: Zygmunt Prugar – Ketling, syn wybitnego żołnierza gen.
Bronisława Prugara- Ketlinga, absolwenta

sanockiego Gimnazjum Męskiego oraz prof.
Zygmunt Vetulani, syn Adama, sanoczanina, także ucznia Gimnazjum Męskiego im.
Królowej Zoﬁi. Przybyli także: wicemarszałek województwa Tadeusz Pióro, burmistrz

m. Sanoka dr Wojciech Blecharczyk oraz
przewodniczący rady miasta Jan Oklejewicz, witani przez dyrektora Gimnazjum Roberta Zoszaka.
– Wpadliście na genialny pomysł, upamiętniając trzech wybitnych literatów wywodzących się z trzech narodowości. Na tej
tablicy wszyscy trzej są razem. Bo to miasto
łączy, mając wiele miejsc pamięci, o których
się pamięta. Dziś patriotyzm to słowo, które
nabiera innego znaczenia. Dziękuję Wam
za to. Dajecie tym samym dowód, że młodzież Gimnazjum nr 2 to jest ta nowa jakość
patriotyzmu – powiedział Wojciech Blecharczyk. Z podziękowaniami wystąpił także
wicemarszałek Tadeusz Pióro. - Wymownym jest fakt, że ta uroczystość odbywa się
podczas Światowego Zjazdu Sanoczan. To
ma wydźwięk i zasięg międzynarodowy. Pokazujemy Sanok jako miasto wielkich ludzi
– stwierdził.
To była wyjątkowa uroczystość. Odśpiewano trzy hymny: polski, izraelski i ukraiński.
Młodzież gimnazjalna recytowała wiersze Janusza Szubera o Marianie Pankowskim i Bohdanie Antonyczu, prozę J. Szubera o Kalmanie
Segalu, a także wiersz Bohdana Antonycza.
W wykonaniu chóru Związku Ukraińców
w Polsce – koło w Sanoku zabrzmiała pieśń
skomponowana do słów B. I. Antonycza.
Dostojni goście dokonali odsłonięcia tablicy, a następnie zasadzili trzy drzewa, którym
nadano imiona bohaterów tego dnia: Marian,
Kalman i Bohdan. W gmachu szkoły otwarto
wystawę poświęconą wybitnym absolwentom Gimnazjum Męskiego w Sanoku.

Wasza pamięć o korzeniach
jest ujmująca
Prof. zwycz. Dr hab. ZYGMUNT VETULANI,
syn prof. Adama Vetulaniego, sanoczanina (1901-1976).
Pan profesor zabrał głos podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej trzech wybitnych literatów: B.
Antonycza, K. Segala i M. Pankowskiego
w Gimnazjum nr 2. Oto fragmenty jego
wystąpienia:
- Chociaż mój ojciec urodził się w Sanoku, niewiele o Sanoku wiedziałem, niewiele
razy tu byłem. Dzięki nawiązanym kontaktom to się zmieniło. Jestem pod dużym wrażeniem, jakie wywarła na mnie Wasza pamięć o korzeniach, Wasze przywiązywanie
znaczenia do historii. To ważne. By umieć
działać skutecznie, trzeba umieć przewidywać skutki działań. Do tego zaś potrzebne
jest poznanie stanów przeszłych. Dotyczy to
także procesów historycznych. A zatem to

dobrze, że przywiązujecie wagę do historii.
Mój dziadek Roman Vetulani był profesorem gimnazjalnym
w Sanoku. Wykładał
ﬁlologię klasyczną, a
równocześnie prowadził
z młodzieżą lekcje gimnastyki. Zresztą był dziaProf. Zygmunt Vetulani w serdecznych rozmowach z sanołaczem
Towarzystwa
czankami.
Gimnastycznego Sokół.
Dążył do zachowania równowagi między Lwowie program ten wzbudził entuzjazm
rozwojem umysłowym i ﬁzycznym. W 1904 członków kongresu. Po jego przyjęciu, zar. opublikował pracę „Program respirjów, czął być stosowany w całej Galicji.
czyli organizacja zabaw szkolnych w przeI już wszystko jasne dlaczego sanocki
rwach między godzinami”. Na Kongresie we sport tak mocno stoi na nogach!

Klasa jak rodzina
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oprócz koleżanek i kolegów, którzy wciąż
mieszkają w rodzinnym mieście, na zjazd
przyjechały także z Krakowa, Warszawy
i Oświęcimia. Motorem napędowym klasy jest była starościna Czesława Kurasz
Światowy Zjazd Sanoczan był idealną okazją do kolejnego klasowego spotkania ab- – organizator o niespożytych chęciach
solwentów „Ekonomika”, którzy maturę zdawali 1957 roku. To niesamowite, że ich i siłach, istny wulkan energii, jak podkreprzyjaźń przetrwała ponad pół wieku i wciąż kwitnie.
ślają jej koleżanki.
– W szkole średniej spędziliśmy
razem wspaniałe 4 lata, więc staramy się pielęgnować naszą przyjaźń.
Spotkania przypominają nam młodość, we własnym gronie wciąż czujemy się jak 18-latki. Chcemy nacieszyć się sobą, bo życie mija szybko.
Jesteśmy jak rodzina. Przyjmując
nas w swoich progach dyrektor „Ekonomika” Maria Pospolitak zawsze
podkreśla, że taka solidarność jak
u nas, jest wręcz niespotykana.
Zresztą można powiedzieć, że część
z nas nadal kontynuuje wspólną edukację, bo parę koleżanek uczęszcza
ze mną na Uniwersytet III wieku.
Kilka osób z klasy już odeszło, ale
zawsze staramy się towarzyszyć im
w ostatniej drodze, nawet organizując wyjazdy do innych miast. Mamy
być ze sobą na dobre i na złe. W ten
sposób staramy się dać przykład
naszym dzieciom, że zawsze warto pielęgnować dawne przyjaźnie
– mówi Czesława Kurasz.
Klasa maturzystów z 1957 roku
Choć od ich matury minęło już 57 lat, wciąż regularnie spotykają się w klasowym gronie,
z pewnością jeszcze nie raz spotka
pielęgnując swą przyjaźń.
się we własnym gronie, nie tylko
Choć po maturze drogi większości zawsze mają charakter dwudniowy. Tym wspominając dawne czasy, ale i snując
uczniów klasy rozeszły się, to jednak razem kilkanaście osób z dawnej kla- plany na przyszłość. Tym bardziej, że ich
postanowili za wszelką cenę utrzymy- sy zjadło wspólny obiad w „Sanvicie”, wspólne motto brzmi:
wać dawne więzi. Co kilka lat organizo- by wieczorem jak za dawnych lat bawić Przyjaźń jest piękna
wali spotkania klasowe, a od pamiętne- się na Błoniach, oczywiście podczas Piękniejsza od słońca
go Zjazdu 85-lecia „Ekonomika” sprzed koncertu „Sanoczanie dla Sanoczan”. Lecz tylko wtedy
czterech lat, odbywają się one co roku i W tym miejscu warto podkreślić, że Gdy trwa do końca

Gdzie
nie spojrzysz,
tam piękności
Tyle pięknych dziewcząt kręciło się
w piątek po Rynku i dziedzińcu zamkowym, że oczy można było zgubić.
Szczególnie przyciągały męskie
spojrzenia dwórki w strojach z epoki,
towarzyszące królewskiemu orszakowi. Okazało się, że to dziewczęta
z kółka teatralnego w II LO. W XV-wiecznych strojach prezentowały się
prześlicznie!
Ludzie, którzy jeżdżą po świecie
i przyjeżdżają ze świata do Polski, są
zgodni: Polki są najpiękniejsze!
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Muzyka nie tylko po sanocku

Kilkutysięczną publiczność miały sobotnie
koncerty na Błoniach. Ich pierwszą część
stanowił blok muzyczny „Sanoczanie dla
Sanoczan”, potem zagrały gwiazdy wieczoru – zespoły „Skaldowie” i „Pod Budą”.
Organizatorzy zadbali o różnorodność,
choć można było odnieść wrażenie, że rozrzut stylistyczny był zbyt duży jak na imprezę
plenerową. W dwóch odsłonach zaprezentował się gitarzysta Kamil Bartnik – najpierw
z grupą country „Bluegrass Destroyers”, potem z „Ritmo Emotion”, w klimatach hiszpańskich i z tancerką ﬂamenco. W międzyczasie
zagrał duet, który tworzyli akordeonista Bartosz Głowacki i gitarzysta Robert Luft. Potem sceną zawładnął zdobywca Fryderyka
– pianista Dominik Wania z „Noise Trio”.
O rozluźnienie klimatu muzycznego
zadbał prowadzący imprezę Artur Andrus,
śpiewając dwie piosenki. To było preludium do wielkiego ﬁnału części pod hasłem
„Sanoczanie dla Sanoczan”, bo następnie
na scenie prezentowali się: Marian Kawski
i Sanocki Chór Kameralny pod dyrekcją Elżbiety Przystasz (główna organizatorka koncertu). Akompaniowała im grupa „My Bike”,
z naszym gitarzystą Damianem Kuraszem,

DOMINIK
„FRYDERYK” WANIA:
– Lubię przyjazdy
do Sanoka, stąd inicjatywa występu na
koncercie „Sanoczanie
sanoczanom”
bardzo mnie ucieszyła. Tym razem
wystąpię z zespołem
Wojtka Fedkiewicza
„NOISE TRIO”. Od
dziesięciu lat gramy w różnych konﬁguracjach,
co – mam nadzieję – będzie ciekawe dla publiczności, gdyż nowoczesne rytmy klubowe
przeplatać się będą z elementami elektroniki.
Tego jeszcze Sanok nie słyszał.
Jestem bardzo zapracowany, na wszystko jest za mało czasu. Ciągle dużo grania,
poza tym realizujemy różne projekty. A jak
jest chwila czasu, wsiadamy z małżonką w
samochód i pędzimy do Sanoka. Podziwiam
jak Sanok się zmienia. Miasto się rozwija,
Szkoła Muzyczna kwitnie, czego owocem
jest m.in. piękna sala koncertowa, a w niej
wspaniały fortepian. Żałuję, że za moich czasów takiego nie było. Kwitnie też środowisko
muzyczne, któremu bardzo kibicuję. Ogromnie cieszą mnie sukcesy młodych sanockich
muzyków. Dlatego to dzisiejsze spotkanie na
koncercie „Sanoczanie sanoczanom” jest dla
mnie czymś wyjątkowym. Jest super!
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Cieszę się ze spotkania
z Bartkiem i Dominikiem!
Pamiętają pewnie Państwo słynnych „Trzech Tenorów” (Domingo,
Carreras, Pavarotii), uwielbianych na całym świecie w latach 90. Sanok też ma swoich trzech, a właściwie czterech, „tenorów” – diamenty
muzyczne, oszlifowane w Państwowej Szkole Muzycznej. Są to: Kamil
Bartnik Dominik Wania, Bartosz Głowacki, Damian Kurasz. Całą czwórkę, po raz pierwszy w komplecie, usłyszeliśmy podczas wczorajszego
koncertu „Sanoczanie dla Sanoczan”. Było czego posłuchać!

Lata mijają, a Skaldowie wciąż na scenie.
która potem zagrała też kilka własnych
utworów. A całość zakończyło wspólne wykonanie „Piosenki o Sanoku”.
Był już późny wieczór, gdy przyszedł
czas na gwiazdy wieczoru. Najpierw zagrali
„Skaldowie”, którzy mimo prawie półwiecza

na scenie wciąż imponują formą i witalnością.
Kilkugodzinny maraton muzyczny zakończył
występ nieco młodszej grupy „Pod Budą”, bo
Andrzej Sikorowski założył ją zaledwie 37 lat
temu. To była muzyczna podróż w przeszłość,
która z niejednego oka wycisnęła łzę.

Londyn – Sanok – Rzym
Choć graﬁk artystyczny Bartosza Głowackiego, wybitnego akordeonisty, wychowanka PSM i prof. Andrzeja Smolika jest napięty – studiuje w Royal Academy of Music
w Londynie i intensywnie koncertuje – nie mógł nie przyjąć zaproszenia na zjazd.
Zostawił wszystko i – oto jest!
za rok będę kończył licencjat. Mam mnóstwo
pracy i obowiązków. Dopiero co zdawałem
egzaminy, a zaraz po powrocie jedziemy
z zespołem do Rzymu. Wakacje też zapowiadają się niezwykle pracowicie. Zawsze
jednak cieszą mnie zaproszenie z Sanoka
i nigdy nie odmawiam. Teraz korzystamy
z atrakcji i uroków zjazdu; byliśmy m.in. na
koncertach. Robertowi bardzo się podobały
się kramy i stoiska rozstawione na Rynku,
szczególnie z rękodziełem – w Londynie
czegoś takiego nie ma! – no i skansen.

– Do Sanoka przyjechał ze mną Robert
Luft, Anglik, z którym gramy razem w zespole i duecie. Robert jest gitarzystą jazzowym,
gra również w innych formacjach. Sanok
ogromnie mu się podoba. Po raz pierwszy
był tu w kwietniu na Spotkaniach Akordeonowych. Oczywiście, nie było łatwo się wyrwać. Jestem już na trzecim roku studiów,

Bartosz Głowacki pochodzi z Zagórza.
Jako uczeń PSM zwyciężył w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Obecnie studiuje w Królewskiej Akademii Muzycznej
w Londynie. Młody Muzyk Roku 2009.
Finalista konkursu Eurowizji dla Młodych
Muzyków w Wiedniu w 2010. W Międzynarodowym Konkursie Internetowym zdobył
nagrodę „Najlepszego Wykonawcy Roku
2011”. Uff, wystarczy! Na zdjęciu – z Robertem Luftem.

Kamil Bartnik przywiózł ze sobą
z Wrocławia aż dwa zespoły: country – Bluegrass Destroyers, w którym gra na bango, „hobbystycznie”
śpiewa i komponuje piosenki oraz
zespół Ritmo Emotion – grający
ﬂamenco, składający się z dwóch
gitar i tancerki. Oba bardzo się podobały i były gorąco oklaskiwane
przez publiczność.
– Pojawienie się tutaj było
moim obowiązkiem! Sanok opuściłem w 1996 roku, choć, oczywiście,
bywałem w moim mieście i grywałem, ostatni raz chyba z okazji Dni
Sanoka w 2007 roku. Na co dzień
uczę w szkole muzycznej w Oławie,
w klasie gitary. Nie miałem jeszcze
czasu z nikim się przywitać, choć

wśród publiczności zauważyłem już
pana dyrektora Andrzeja Smolika,
swoich nauczycieli, rodzinę, znajomych z dawnej SP7, II LO i PSM.
Cieszę się bardzo ze spotkania
z kolegami, Damianem Kuraszem
i Dominikiem Wanią – w takim zestawie nie występowaliśmy jeszcze
na żadnej imprezie! Ponieważ dziś
wieczorem gramy w Bieszczadach
koncert country, nie będę miał okazji korzystać z atrakcji zjazdu, za to
jutro zabieram swoją ekipę do Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego, aby pokazać
im skansen, ikony, Beksińskiego
oraz Rynek. Zjazd jest bardzo dobrym pomysłem – to świetna okazja
do spotkania się i zaprezentowania.

Sztuki gitarowej uczył się u Iwony Bodziak w PSM I i II st.,
prof. Piotra Zaleskiego (Akademia Muzyczna, Wrocław) oraz
prof. Luisa Ignatiusa Galla (Conservatorium Hogeschool
Enschede, Holandia), a swoje umiejętności doskonalił na
kursach gitarowych w kraju i zagranicą u wybitnych wirtuozów i kompozytorów. Jest laureatem i zwycięzca wielu
prestiżowych konkursów gitarowych. Koncertował solo
i w zespołach. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi jako solista i członek orkiestry.
Nie boi się różnych wyzwań artystycznych, jak pedagogika, kompozycja, aranżacja, aktorstwo, fotograﬁka.

Miejscowi też nie zawiedli
Gros uczestników zjazdu stanowili sanoczanie mieszkający tu na co
dzień. Ci, którzy organizują spotkania klasowe, skrzyknęli się akurat
w tym czasie – dzięki czemu mogli przeżyć „dwa w jednym” i spotkać
jeszcze więcej znajomych.
podzieliłyśmy się na grupy. Część
dziewczyn poszła zwiedzać skansen,
a my przyszłyśmy na błonie. Wspaniałe koncerty sanoczan – mamy się
czym pochwalić! Dobrze, że w programie znalazł się taki punkt. Obejrzałam
też ﬁlm pana Grzegorza Gajewskiego.
Wczoraj na Rynku nie doczekałam się
premiery, gdyż było chłodno, a trwające na estradzie koncerty przedłużały
się. Kupiłam więc ﬁlm na płycie i obejrzałam z koleżanką w domu. Jest naprawdę znakomity i
wzruszający! Gratuluję panu Grzegorzowi i dziękuję – usłyszeliśmy od pani
Zoﬁi Chybiło, emerytowanej dyrektorki
sanockiego oddziału
Banku PEKAO. Pani
Zoﬁo, zgadzamy się.
Film naprawdę się
podoba i zbiera znaZjazd był okazją do spotkań rodzinnych, towarzy- komite recenzje od
sanoczan!
skich, klasowych.
Jedną ze zjazdowo-klasowych
grup były absolwentki z „Ekonomika”
z rocznika 1967 (kto by przypuszczał,
że szacowna placówka skończy jako
„Zespół Szkół nr 1”; mimo upływu iluś
lat od nieszczęsnej reformy ludzie
wciąż gubią się w nazwach i numerach szkół). – Korzystamy ze wszystkich atrakcji zjazdowych. Wczoraj
prawie cały dzień spędziłyśmy na
Rynku – ja osobiście byłam zachwycona królewskim orszakiem. Dziś

DAMIAN KURASZ
(z córką Olą), gitarzysta
grupy MY BIKE: – Całe
moje rodzeństwo – trzy
siostry i dwóch braci – wyemigrowało do Kanady
i Anglii, więc gdy przed
rokiem
dowiedzieliśmy
się o idei Światowego
Zjazdu Sanoczan, zapadła spontaniczna decyzja:
przy tej okazji wszyscy
znów tu się spotykamy.
Ale wkrótce okazało się, że w 2015 roku będą dwa
wesela w rodzinie, więc plany przyjazdu zostały przełożone na kolejne wakacje. Tak więc my swój rodzinny,
Światowy Zjazd Sanoczan, będziemy mieli dopiero za
rok. Co nie znaczy, że Kuraszowie z Kanady nie interesują się obecną imprezą. Na bieżąco przekazujemy
im informacje, nawet po dzisiejszym koncercie na Błoniach wysłałem sms-a, że oprócz własnego koncertu zagraliśmy też z Sanockim Chórem Kameralnym
i panem Marianem Kawskim.
Przygotowania do wspólnych występów trwały od
piątku, więc na razie nie było czasu na uczestnictwo
w Światowym Zjeździe Sanoczan. Ale zamierzam to
sobie odbić w niedzielę, zwłaszcza że w programie
jest kilka ciekawych punktów muzycznych. A po bardzo
aktywnym weekendzie wracam do pracy z MY BIKE.
Chcemy wydać jeszcze jednego singla z pierwszej płyty, choć już pracujemy nad drugą, skomponowana jest
już mniej więcej połowa piosenek. Myślę, że nasz drugi album ukaże się w przyszłym roku. Oczywiście cały
czas koncertujemy, coraz pewniej czując się na scenie,
co podkreślają także słuchacze.

