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Dom Kultury „Śnieżka” w Dębicy,  mieści się w daw-
nym budynku „Sokoła” rozbudowanym i zmodernizowanym 
w latach 1970 – 73. 
  
Rys Historyczny:  
  
-         1909/1911 – hrabia Andrzej Raczyński ofiarowuje bez-
płatnie dębickim oddziałom Polskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” parcelę, na której wybudowano lokal 
mieszczący salę gimnastyczną i bufet 
-         podczas okupacji - w budynku mieści się niemieckie kasyno wojskowe 
-         po wyzwoleniu – następuje likwidacja Towarzystwa „ Sokół”, a po przeprowadzonym 
pobieżnie remoncie placówka uzyskuje miano „ Domu Ludowego” 
-         1949 – Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadaje placówce status Po-
wiatowego Domu Kultury 
-         1952 – użytkownikiem placówki zostają Zakłady Mięsne i następuje zmiana nazwy na 
Zakładowy Dom Kultury 
-         1955 – budynek przechodzi w zarząd WSK – WUCH 
-         w latach 1970 – 73 przeprowadzono generalny remont i modernizację obiektu 
-         1985 – placówka uzyskuje miano Dom Kultury z nazwą „Śnieżka” 
-         1995 – po zmianach gospodarczych w kraju Dom Kultury „Śnieżka ” przecho-
dzi  w zarząd Urzędu Miasta w Dębicy  

W sobotę 27 października w Wilii Wiluszówka w Dębicy odbył się wernisaż wystawy ma-
larskiej. Swoje prace (pejzaże i miejsca - obrazy olejne na płótnie) zaprezentowała Małgo-
rzata Mizia.  
Małgorzata Mizia napisała: "SKAZA(NT). Ta "skaza"- czyli błogosławiona odmienność 
widzenia - naznaczyła całe moje życie.  
Skaza polegająca na wiecznym balansowaniu "pomiędzy":  projektowaniem i wznoszeniem 
realnych, materialnych budowli, a najczystszym i bezkarnym przelewaniem na płótno wła-
snych doznań estetycznych. Pomiędzy racjonalnym ważeniem, a metafizycznym wyczuciem. 
Pomiędzy technicznym wyliczeniem a intuicyjną smugą koloru, pociągniętą najchętniej 
szpachlą, która jest również pomiędzy - bo to narzędzie wypadkowe pędzla i kielni. Szpachla 
daje na obrazie materialny kształt w postaci reliefu oraz wyczuwany tylko gest - impet prze-
kazu. Wieczny balans między ratio a psyche. Między wyuczoną jako wielce uwarunkowany 
zawód architekturą a przynoszącym bezwarunkową satysfakcję malarstwem. Zdobyte w obu 
dziedzinach uprawnienia dały możliwość bezkarnego żeglowania pomiędzy tymi sztukami 
podbudowując równocześnie i sankcjonując ich wspólnotę coraz dobitniej słowem - bo wyż-
sza uczelnia na której osiadłam mobilizuje do poszukiwań teoretycznych i filozofowania.  
Małgorzata Mizia jest architektem i malarką. Jak mówi to dwa zawody wzajemnie się dopeł-
niające, wspomagające i uzależnione.  
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Dyrekcja, pedagodzy szkolni oraz zespół promo-
cji zdrowia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Dębicy zapraszają do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji Konkursu 
„Wybieram Trzeźwość”. 
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Dnia 28 września 2012r. odbyło się spotkanie 
z okazji podsumowania projektu SKK, w któ-
rym nasza szkoła uczestniczyła od 2009 roku. 
Na spotkaniu można było zobaczyć mnóstwo 
pomocy naukowych oraz rzeczy, które znala-
zły się w szkole dzięki środkom z budżetu 
SKK. 

Wśród uczestników znalazły się osoby pośrednio związane z projektem oraz jego sym-
patycy: starosta powiatu dębickiego – pan Władysław Bielawa, dyrektor wydziału 
oświaty Urzędu Miejskiego – pan Ireneusz Kozak, dyrektorzy szkół ponadgimnazjal-
nych, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy oraz Rady Rodziców. Resztę uczest-
ników stanowiły osoby bezpośrednio zaangażowane w to ogromne przedsięwzięcie, 
czyli dyrekcja i kierownictwo warsztatów naszej szkoły, nauczyciele realizujący autor-
skie programy nauczania, wychowawcy klas, przedstawiciele partnerów projektu – pa-
nie: Krystyna Wróblewska (dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli), 
Anna Pado, Alina Reszka, Anna Rakuś i pan Marcin Woźniak z Politechniki Rzeszow-
skiej oraz reprezentacje uczniów czterech klas objętych działaniami SKK. 

15 października społeczność naszej szkoły już po raz szósty 
obchodziła Dzień Patrona, który połączony był ze świętem 
Komisji Edukacji Narodowej. W tym dniu także młodzież 
klas pierwszych została uroczyście przyjęta w poczet 
uczniów i złożyła ślubowanie na Sztandar Szkoły.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 r. 
Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 
kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków 
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – 
Karta Nauczyciela obchodzone 14 października jako Dzień Edu-
kacji Narodowej . 
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Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, co powoduje, że wiele 
osób podróżuje nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Lu-
dzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się 
w intencji swoich zmarłych. To święto ma charakter religijny, głównie katolicki, ale ob-
chodzi je także wiele osób innych wyznań, albo nie wyznających żadnej religii. Jest to 
wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Święto to było dniem wolnym 
również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki i nazy-
wano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się 
w świadomości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości litur-
gicznej:  Wszyscy Święci. 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny 
(2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (w Pol-
sce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i wielu innych 
chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzą-
cych w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. Pamięć o zmar-
łych znajduje również bardziej świecki wyraz. Organizuje się za-
duszkowe koncerty, wystawy i spektakle, poświęcone zmarłym arty-
stom, wydaje okolicznościowe czasopisma i książki. 

– polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, 
dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 
roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez 
Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich 
latach II RP, przywrócone w roku 1989.  

Dzisiaj wielka jest rocznica -  
jedenasty listopada!...  

Tym, co zmarli za Ojczyznę,  
hołd wdzięczności Polska składa.  
Przystrojony portret "Dziadka",   

wzdłuż ram spływa czarna wstęga...  
Odszedł od nas Wódz w zaświaty -  

ból do głębi serca sięga.  
Żył dla Polski, walczył za nią,  
na bój krwawy wiódł legiony,  

siał i orał dla Ojczyzny -  
my zbieramy dzisiaj plony.  

Żołnierzyków mamy dzielnych,  
bacznie strzegą granic kraju -  

od nas tylko dziś zależy,  
aby było nam jak w raju.  

Więc o przyszłość walczmy społem,  
pod sztandarem z Orłem Białym,  

tylko pracą i nauką  
przysporzymy Polsce chwały!  


