
 

W 1960 roku nowo powstałe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy 
[obecne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej] wystąpiło do 
lokalnych władz z inicjatywą utworzenia w Dębicy regionalnego mu-
zeum. Dopiero na początku 2003 roku ówczesny burmistrz Edward 
Brzostowski doprowadził do realizacji tego postulatu. 

Organizację muzeum powierzono Januszowi Ożogowi, który został jego pierwszym dyrekto-
rem. Na siedzibę instytucji przeznaczono budynek z końca XIX wieku po byłych koszarach 
kawalerii. Pierwsze zbiory muzeum pochodziły z Izby Regionalnej TPZD, zakładowych Sal 
Tradycji niektórych dębickich firm oraz od osób prywatnych. W 2007 roku dyrektor Ożóg od-
szedł na emeryturę. Nowym dyrektorem został Jacek Dymitrowski. Wówczas też w związku 
z akcją rewitalizacji terenów byłej jednostki wojskowej muzeum wzbogaciło się o dwa sąsied-
nie budynki. Jeden z nich został przeznaczony na stałą wystawę dotyczącą historii dębickiego 
garnizonu wojskowego, drugi zaś na archiwum i bibliotekę muzealną. 

Obecnie muzeum posiada następujące działy: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, sztu-
ki i wojskowy. Oprócz tego prowadzi wystawy czasowe, tematycznie związane z terenami 
obecnych powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego, lekcje muzealne oraz warsztaty 
dotyczące historii kultury i sztuki. Dysponuje także nowo utworzoną biblioteką regionalną oraz 
własną salką projekcyjną. Do chwili obecnej w muzeum znajduje się sześć stałych wystaw 
ukazujących historię miasta i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku.  
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Burzę braw zebrał Dave Ellis Blues Band, który wystąpił na scenie DK "Śnieżka" 15 stycz-
nia. Gitarzyście towarzyszyli Łukasz Gorczyca, bas i Bogdan Tchórzewski, grający na perku-
sji. 
Muzycy porwali dębicką publiczność brawurowymi aranżacjami bluesowych standardów, roc-
kowych coverów i autorskimi kompozycjami Dave'a. Gorący aplauz zachęcił grupę do bisów.  

Dave Ellis to charyzmatyczny gitarzysta, wokali-
sta oraz kompozytor. Od 22 lat jest obecny na 
brytyjskiej, europejskiej i amerykańskiej scenie 
bluesowej. Na gitarze zaczął grać w wieku 9 lat 
a swój pierwszy koncert zagrał w 1983 roku, kie-
dy był nastolatkiem. Od tego czasu prowadzi wła-
sny zespół, występuje solo, a także w duecie 
z wirtuozem gitarowej techniki "slide" - Papa 
George'em. Ellis ma na swoim koncie występy na 
wielu prestiżowych festiwalach bluesowych Eu-
ropy. Został zaproszony przez słynnego Budd-
y'ego Guya do supportowania jego koncertów. 
Nagrał jedenaście albumów solowych. Każdy 
z nich był entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność i krytyków.  

 

Stopka redakcyjna: 
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 Casting do filmu promocyjnego  
        "Szkoła dla rynku pracy". 
 "Dębicka Szkoła Mody" na kon-

cercie charytatywnym „Dla Ewy”.  
 Ferie zimowe czas zacząć. 
 Z kulturą na Ty- Dave Ellis Blues 

Band. 
 Ważne bo w Dębicy- Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Dębickiej. 
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Casting do filmu promocyjnego  
"Szkoła dla rynku pracy"  

w ramach nagrody OSKAR ZAWODOWY  
w obszarze budownictwa 

22 stycznia 2013r. w naszej szkole odbył się casting do filmu promocyjnego "Szkoła dla ryn-
ku pracy" w ramach nagrody OSKAR ZAWODOWY w obszarze budownictwa. W castingu 

udział wzięli uczniowie i nauczyciele ZSZ Nr1 oraz 
przedstawiciele firmy Ventor, osoby komunikatyw-
ne, dobrze czujące się przed kamerą. W oparciu o 
nagrania ekipy filmowej "4DB" z Warszawy, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej wyłoni odtwórców 
ról, którzy będą uczestniczyć w realizacji filmu. 
Będzie to reportaż promujący wzorową na skalę 
krajową współpracę naszej placówki z Ventorem.  

Realizacja filmu będzie miała miejsce na przełomie 
luty / marzec 2013r. 

Dnia 30 stycznia 2013r. uczennice naszej szkoły, biorące udział w pro-
jekcie "Dębicka Szkoła Mody" wzięły udział w koncercie charytatywnym 
 „Dla Ewy”.  
Koncert odbył się w DK "MORS" w Dębicy.  
Uczennice zaprezentowały kolekcje -"Prostota Geo-
metrii" oraz -"pokaz sukni ślubnych".  
Pokaz ten wzbudził szerokie zainteresowanie publicz-
ności, a dziewczyny profesjonalnie, z gracją 
i wdziękiem zaprezentowały stroje. Kolekcje przygoto-
wały panie: Halina Brzeska, Lucyna Zagórska i Edyta 
Matusik. Choreografię przygotowała pani Agnieszka 
Ścisłowska.  
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Wielu psychologów jest zdania, że zima może być okresem depresji oraz kiep-
skiego samopoczucia. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Pogoda skła-
nia nas do siedzenia w ciepłym mieszkaniu, najlepiej przy kominku i odstrasza 
od wystawienia nosa na mróz. Aktywne spędzanie czasu na świeżym, mroźnym 
powietrzu w czasie ferii może jednak dostarczyć nam wielu wspaniałych wspo-
mnień, radości oraz umocnić więzi rodzinne. 
 Poniżej przedstawiamy parę prostych i ciekawych 
pomysłów na spędzenie wspaniałego wolnego 
czasu: 
I. Ferie w górach… esencja zimowego wypoczynku. 
Zazwyczaj wybieramy narty lub snowboard. Samo 
miasto również jest wspaniałym miejscem na zimowe, 
rodzinne spacery, a i knajpka z gorącą czekoladą też się 
znajdzie. 
 
II. Ferie w domu... nie muszą być nudne. 
Jeśli chcecie jednak pozostać w ferie w mieście, nie 
marnujcie czasu. 
Warto sprawdzić ofertę najbliższego lodowiska, zorganizować kulig czy po prostu wy-
brać się ze znajomymi na zimowy maraton filmowy. Dobrze też nadrobić zaległości 
w czytaniu ciekawych książek. 
 

III. Obozy zimowe; 
Takie ferie zimowe można spędzić bardzo ciekawie np.. na zorga-
nizowanych obozach zimowych. Na uczestników czeka dużo 
atrakcji np.: 
- piesze wycieczki z przewodnikiem do gospodarstw 
agroturystycznych (konie, źrebaki, kozy, świnki, owce, kury, 
kaczki, gęsi, indyki) 
- grill i ognisko z pieczeniem kiełbasek  
- kulig saniami lub przejażdżki konne wozem, bryczką i w siodle 
- zajęcia z nordic walking 
- wieczorna muzyka w klubie  

 
Nieważne jaki sposób spędzania czasu wybierzemy,  

ale ważne z kim go spędzimy!;) 
 

Życzymy miłego wypoczynku!!! 


