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Miliony na nasze drogi z PROW
137 podkarpackich samorządów otrzymało dofinansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje 
drogowe. Łączna kwota wsparcia to blisko 90 mln złotych. Umowy z przed-
stawicielami gmin i powiatów zostały podpisane we wtorek 21 czerwca  
w urzędzie marszałkowskim. O dodatkowe fundusze mogły starać się gmi-
ny, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Limit środków 
na wnioskodawcę wynosił 3 mln zł, a poziom dofinansowania ze środków 
EFRROW to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wśród samorządów, które 
otrzymały najwyższe dofinansowanie znalazły się głównie powiaty: niżański, 
krośnieński, leżajski, lubaczowski, rzeszowski, a także gmina Stary Dzików, 
gmina Łańcut i Medyka.

Filmowa promocja regionu
Z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego działalność  

rozpoczęła Podkarpacka Komisja Filmowa. – Jest to dla nas rzecz nowa, bę-
dziemy nabierali doświadczeń w trakcie kontaktów i spodziewanych produk-
cji. Chcemy pokazywać nasze walory, miejsca, wydarzenia, osoby związane  
z regionem. Chcielibyśmy, aby ta komisja z czasem zaczęła przynosić przy-
chód, choć na to potrzeba oczywiście czasu tak, aby tymi funduszami zasilać 
kolejne produkcje filmowe, stwarzając kolejne możliwości promocji – mówił 
marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej, na której poinfor-
mował o rozpoczęciu prac komisji. 

Nowy prezes lotniska
Michał Tabisz 

został wybrany 
nowym prezesem 
spółki Port Lotni-
czy „Rzeszów-Ja-
sionka”. Zastąpił na 
tym miejscu Sta-
nisława Nowaka, 
pełniącego funkcję 
prezesa przez trzy kadencje. Skład nowe-
go zarządu spółki lotniskowej ogłoszono 
15 czerwca 2016 r. na posiedzeniu rady 
nadzorczej. 

Michał Tabisz ma 37 lat, jest absol-
wentem politologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Pracował m.in. w Bruk-
seli jako asystent Mieczysława Janow-
skiego, posła do Parlamentu Europej-
skiego. Po powrocie do Polski znalazł 
zatrudnienie  w agencji public relations 
Weber Shandwick, następnie piastował 
stanowisko rzecznika PZL Mielec. Od 
2014 pracował w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podkarpackiego 
jako dyrektor Departamentu Promocji 
i Współpracy Gospodarczej.

Wicepremier  
Morawiecki  
na Podkarpaciu

- Chcemy się rozwijać i dobrze 
wykorzystać każdą złotówkę - powie-
dział w Rzeszowie wicepremier i mi-
nister rozwoju Mateusz Morawiecki. 
Spotkanie z podkarpackimi przedsię-
biorcami, prezentacja założeń rządo-
wego Planu na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju, udział w otwarciu 
Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Pratt&Whitney, chwila zadumy przed 
pomnikiem upamiętniającym ofiary 
katastrofy Smoleńskiej - to niektóre  
z punktów wizyty na Podkarpaciu 
wicepremiera Morawieckiego, który 
6 kwietnia gościł w regionie.    

Podkarpackie  
Forum Drogowe

Pod koniec czerwca w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyło 
się Podkarpackie Forum Drogowe. Uczestni-
cy dyskutowali o rozbudowie sieci dróg – nie 
tylko na Podkarpaciu. Wiodącym tematem 
forum był szlak Via Carpatia i możliwości 
jego realizacji. W kongresie oprócz samorzą-
dowców z podkarpacia uczestniczyli m.in. 
Jarosław Waszkiewicz – dyrektor Departa-
mentu Dróg Publicznych w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, który zapew-
niał zaangażowanie resortu w znalezienie 
środków na budowę odcinka drogi S19 
(część Via Carpata) z Rzeszowa do Barwinka. 
W forum wziął także udział Tomasz Poręba, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, który 
od lat zabiega o budowę szlaku Via Car-
patia. – Ta droga jest niezwykle ważna dla 
krajów Europy Wschodniej, gdyż zwiększa 
ich bezpieczeństwo oraz decyduje o rozwoju 
gospodarczym – powiedział T.Poręba.
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Jeszcze nigdy Kongres Polonii Ame-
rykańskiej nie obradował poza granica-
mi Stanów Zjednoczonych. Teraz stanie 
się to po raz pierwszy i na Podkarpaciu. 
Jak udało się namówić szefostwo kon-
gresu do takiej zmiany?

Na pewno jest to dla nas duży za-
szczyt. Witamy gorąco na polskiej i pod-
karpackiej ziemi wszystkich uczestników 
Kongresu. Z Polonią w Stanach Zjednoczo-
nych wiążą nas bardzo owocne kontakty. 
To nie tylko czysto emigracyjne spotkania. 
Polonia bardzo aktywnie pomaga nam 
w kontaktach gospodarczych i to jeden  
z głównych powodów, dla których zapro-
siliśmy do nas Kongres. Stany Zjednoczo-
ne to nasz najpoważniejszy partner bizne-
sowy. Polacy mieszkający w USA bardzo 
aktywnie włączają się w te relacje. Jeden 
dzień forum będzie poświęcony w całości 
sprawom gospodarczym. Jego uczestnicy 
będą mieli okazję zobaczyć jak funkcjo-
nują najpoważniejsze przedsiębiorstwa 
w naszym województwie. Istotną częścią 
Forum jest panel polonijny, poświęcony 
między innymi samorządowemu  wymia-
rowi  współpracy Polonii z Polską. W jego 
ramach przewidujemy uroczyste posie-
dzenie sejmiku województwa oraz deba-
ty, na temat możliwości tworzenia wza-
jemnych bezpośrednich relacji pomiędzy 
Polonią a krajem pochodzenia. Bardzo 
mocno w organizacji forum pomaga nam 
Senat RP oraz Wspólnota Polska, za co 
bardzo dziękujemy.   

Witamy na podkarpackiej ziemi

W kwestiach gospodarczych woje-
wództwo podkarpackie ma się czym 
pochwalić. Region się rozwija, przed-
siębiorcy umiejętnie wykorzystują 
środki unijne i chętnie otwierają się 
na zagraniczne rynki, w tym na Stany 
Zjednoczone...

Bardzo nam zależy na rozwoju go-
spodarczym Podkarpacia stąd nasza 
szczególna pomoc dla przedsiębiorców  
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Przypomnę także o Regionalnej 
Strategii Innowacji. Tu wskazaliśmy sobie 
inteligentne specjalizacje, które będzie-
my szczególnie wspierać, także w inny 
sposób niż tylko w formie dotacji. Jedną 
z nich jest lotnictwo i kosmonautyka. Na 
tej płaszczyźnie znakomicie funkcjonuje 
Dolina Lotnicza. Zrzeszone w niej firmy 
świetnie radzą sobie na rynkach zagra-
nicznych, również za oceanem. Będzie-
my chcieli pokazać jak promujemy inno-
wacje. W Programie Inteligentny Rozwój, 
czyli największym w Unii Europejskiej 
programie finansującym badania, rozwój 
i innowacje, o środki będą mogli starać 
się naukowcy i przedsiębiorcy. 

Gospodarka to nie wszystko czym 
będziemy chcieli się pochwalić. Podkar-
pacie to nie tylko gospodarka.

Ale również turystyka. Oczywiście 
pokażemy piękne Bieszczady i Roztocze. 
Uczestnicy Kongresu zwiedzą również 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas drugiej wojny światowej im. 
Rodziny Ulmów w Markowej. Tego punk-
tu nie mogło zabraknąć. Pamiętamy jak 
dużym zainteresowaniem w polskich 
placówkach zagranicznych cieszyło się 
otwarcie tego muzeum.  

Od niedawna wizytówką Podkarpa-
cia jest Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowe. Forum będzie kolejną wielką 
imprezą w tym budynku...

To również był kolejny argument, aby 
zaprosić do nas Kongres. Mamy wspania-
ły obiekt, którym można się pochwalić  
i który już tętni życiem. Od otwarcia 
CWK w czerwcu minęło niewielu czasu  
a już odbyło się w Jasionce mnóstwo im-
prez i zapowiadane są kolejne. W dniach 
10 do 13 września przestrzeń centrum 
zdominuje Europejski Kongres Robotycz-
ny, organizowany przez nas razem z Eu-
ropejską Fundacją Kosmiczną. Już wie-
my, że kilkadziesiąt ekip z całego świa-
ta przyjedzie do nas, aby wziąć udział  
w towarzyszących kongresowi zawodach 
łazików marsjańskich, które są najbar-
dziej widowiskową częścią tego przedsię-
wzięcia. W przyszłym roku w CWK odbę-
dzie się duża impreza lotnicza Aerospace 
& Defense Meetings Central Europe Rze-
szów 2017, także jestem przekonany, że 
będzie to obiekt dobrze wykorzystany.  

rozmawiał Tomasz Leyko
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Amerykańska Polonia gości w re-
gionie od 25 do 31 lipca. Ideą Forum 
jest stworzenie płaszczyzny spotkania  
i umożliwienie debaty pomiędzy Polonią 
i instytucjami polonijnymi a przedsta-
wicielami parlamentu, samorządu, go-
spodarki i biznesu w Polsce. Oczywiście  
ze szczególnym uwzględnieniem prezen-
tacji potencjału prężnie rozwijającego 
się Podkarpacia.

Organizatorami tego bezpreceden-
sowego przedsięwzięcia są Marszałek 
Województwa Podkarpackiego oraz Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”.  

WITAMY - WELCOME
czyli I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce  

Uhonorowanie Polonii
– To dla nas niezwykłe wydarzenie. 

Uważam, że musimy podziękować człon-
kom Kongresu Polonii Amery-
kańskiej za wszystko, co przez 
lata robili dla Polski i Polaków, 
zwłaszcza w tych trudnych dla 
nas latach. To Polonia ame-
rykańska aktywnie zabiegała  
o priorytetowe traktowanie 
spraw Polski na forum mię-
dzynarodowym, lobbowała za 
przystąpieniem Polski do NATO. 
Nasze forum jest wyrażeniem 
podziwu dla działań za rzecz 
Polski i Polaków i złożenia po-
dziękowań za nie – mówi wice-
marszałek Romaniuk. 

Na Podkarpacie przybywają działa-
cze Polonii, biznesmeni, twórcy insty-
tucji i organizacji polonijnych, jednym 

słowem ludzie two-
rzący wizerunek Polski  
i Polaków na amerykań-
skim kontynencie od lat. 
Wśród nich najliczniejszą 
grupę stanowią człon-
kowie Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, którzy 
po raz pierwszy w swej 
historii obradować będą 
poza Ameryką. To wyda-
rzenie bez precedensu  
w 70-letniej już działalno-
ści Kongresu. 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży    

CWK podczas gali otwarcia obiektu. To tutaj m.in. obędzie się uroczysta inauguracja I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce

Historyczne wydarzenie, wydarzenie bez precedensu, wielki 
zaszczyt… tak określane jest I Forum Polonii Amerykańskiej, 
które właśnie odbywa się na Podkarpaciu.
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Podkarpackie ma potencjał
Na Podkarpacie przyjeżdżają także 

przedstawiciele polonijnego biznesu ze 
Stanów Zjednoczonych. 

– W programie forum mamy aspekt 
gospodarczy. Chcemy pokazać poten-
cjał prężnie  rozwijającego się regionu, 
gotowego do inwestowania, w którym 
wiele światowych marek już ulokowało 
swoje przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję,  
że to spotkanie pozwoli stworzyć kon- 
takty gospodarcze pomiędzy Polonią  
a Polską, które w perspektywie lat da-
dzą wymierne efekty, a może nawet po-
zwolą stworzyć miejsca pracy. Ważnym 
elementem jest także promocja. Dla 
kongresmenów i przedstawicieli bizne-
su przygotowaliśmy bardzo bogaty pro-
gram, zwiedzania najpiękniejszych i naj-
ciekawszych miejsc regionu, także pod 
względem gospodarczym. Mam nadzie-
ję, że to co pokażemy sprawi, że Polonia 
będzie tu chciała wracać – podkreśla wi-
cemarszałek Bogdan Romaniuk.  

Pomysł zorganizowania Forum zrodził 
się w 2014 roku w Buffalo, podczas uro-
czystości 70. rocznicy powstania Kongre-
su Polonii Amerykańskiej. Wicemarszałek 
Bogdan Romaniuk skierował wówczas za-
proszenie do przyjazdu członków KPA na 
Podkarpacie. 

Forum podzielone na segmenty
Przedstawiciele Polonii przebywać 

będą na Podkarpaciu od 25 do 31 lipca. 
Ich pobyt został  podzielony na kilka seg-
mentów. 26 i 27 lipca czas poświęcony zo-
stanie na skoncentrowanie się na polityce 
polonijnej. Same obrady Delegatów Kon-
gresu Polonii Amerykańskiej odbędą się 
we wtorek - 26 lipca. Tego dnia będą oni 
również honorowymi gośćmi uroczystej 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego. Inauguracja I Forum Polonii Amery-
kańskiej zaplanowana została na 27 lipca. 
Pierwszy dzień debaty poświęcony jest 
kwestii opieki Ojczyzny nad Polonią i Po-
lakami za granicą, pielęgnowania więzów 
i pamięci o kraju przodków, budowania 

Black hawk 

Firma Fibrain

tożsamości Polonii, zwłasz-
cza wśród kolejnych poko-
leń. Będzie ona odbywać się  
w przestrzeni Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowego 
w pod-rzeszowskiej Jasionce. 
28 lipca obrady będą miały 
wymiar stricte gospodarczy, 
konferencja zatytułowana 
została „Ja dla Polski, Polska 
dla mnie”. Polonijni liderzy 
biznesu będą mieli okazję 
spotkać się z przedsiębior-
cami, szefami dużych firm  
z Podkarpacia i Polski.  

– Wiemy, że przyjeżdża-
jący do nas goście mają pew-
ne oczekiwania wobec tego 
pobytu. Chcieliby spotkać się  
z przedstawicielami pol-
skiego rządu, oczekują pro-
pozycji, programu, które 
ułatwiłyby i stworzyły nowe 
płaszczyzny współpracy po-
między Polonią amerykańską 
a Polską. My na te oczekiwa-
nia chcemy jak najpełniej od-
powiedzieć, stąd zaproszenie 
na forum dla przedstawi-
cieli rządu, których chcemy  
w Rzeszowie gościć – dodaje 
wicemarszałek Romaniuk.   

Gospodarczy wymiar wizyty
Program pobytu polonijnych gości 

został tak ułożony, że znajdują się  w nim 
wizyty studyjne w rozsianych po Podkar-
paciu firmach. 

– Podkarpackie buduje swój poten-
cjał i przyszłość przez pryzmat przemysłu 
lotniczego i inteligentnych specjalizacji, 
wśród których są kosmonautyka, infor-
matyka oraz sektor jakości życia. Stawia-
my na innowacje i ten kierunek realizuje-
my z żelazną konsekwencją. W niektórych 
gałęziach gospodarki np. przemyśle lotni-
czym, jesteśmy liderem w kraju, a także 
liczącym się partnerem w świecie. Firmy  
z branży lotniczej są gospodarczą wizy-
tówką naszego regionu i otwierają Pod-

karpacie na świat w wielu aspektach. 
Chcemy pokazać to naszym gościom  
z Ameryki – mówi marszałek Władysław 
Ortyl.   

Amerykańscy goście będą mogli 
zobaczyć, jak działa firma G2A.com – 
światowy lider w branży gier kompute-
rowych, gdzie produkty tworzy Fibrain, 
światowy lider technologii światłowodo-
wych i fotowoltaicznych, poznać sekret 
sukcesu Doliny Lotniczej oraz zobaczyć, 
gdzie powstaje Black Hawk.  

Odkrywanie piękna regionu
Wizyta na Podkarpaciu nie może obyć 

się bez prezentacji największych atrakcji 
regionu,  Bieszczadów i Roztocza - miejsc 
unikatowych na turystycznej mapie Polski. 
To okazja do promocji piękna i bogactwa 
nieskażonej przyrody, spuścizny historii  
i tradycji przodków. To także sposobność 
odbudowania czy stworzenia emocjonal-
nych więzi oraz własnego obrazu Polski  
i Podkarpacia. Temu służyć ma wizyta  
w XV-wiecznej świątyni w Bliznem, na Ga-
licyjskim Rynku w muzeum Sanoku, obco-
wanie ze sztuką Zdzisława Beksińskiego czy 
spacer urokliwymi uliczkami Przemyśla.       

I Forum Polonii Amerykańskiej w Pol-
sce organizowane jest wspólnie przez Sa-
morząd Województwa Podkarpackiego  
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod 
Honorowym Patronatem Marszałka Se-
natu RP oraz przy finansowym wsparciu 
Kancelarii Senatu RP. Partnerami lokal-
nymi przedsięwzięcia są Miasto Rzeszów, 
Miasto Stalowa Wola, Miasto Sanok,  
Powiat Sanocki oraz Gmina Lubaczów. 

A zatem  – WITAMY - WELCOME! 
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Bieszczady pod znakiem 
polonijnej rywalizacji
Ponad 500 zawodników z 18 krajów świata wzięło udział w XII Światowych Zimowych Igrzy-
skach Polonijnych – Podkarpackie 2016. Polonusi mieli możliwość zmierzenia się ze sobą 
aż w ośmiu dyscyplinach sportowych. Pomimo, iż rywalizacja była zacięta, wszyscy zgodnie 
podkreślali, że dla nich najważniejsza była atmosfera igrzysk i powrót do Ojczyzny, a także 
spotkanie z przyjaciółmi.

Baza sportowa
Światowe Zimowe Igrzyska Polo-

nijne na Podkarpaciu odbyły się po raz 
pierwszy. Było to możliwe dzięki dobrze 
przygotowanej bazie sportowej. Hokej 
na lodzie, short track i wielobój łyżwiar-
ski zostały rozegrane na Arenie Sanok, 
gdzie na co dzień trenują dwukrotni 
mistrzowie Polski, zawodnicy Ciarko 
PBS Bank STS Sanok. Dyscypliny, jak 
biathlon, narciarstwo biegowe, narciar-
stwo alpejskie i snowboard, rozegrano 
na obiektach „Gromadzyń” i „Lawor-
ta”. Natomiast na stadionie miejskim 
w Ustrzykach Dolnych zmierzyli się ze 
sobą miłośnicy nordic walking.

Klasyfikacja medalowa
W sumie zawodnicy zdobyli ponad 300 

medali. W klasyfikacji medalowej zwycię-
żyli Polacy z Litwy zdobywając w sumie 109 
medali, w tym 42 złote, 33 srebrne i 34 brą-
zowe. Drugie miejsce przypadło Polakom  
z Czech, którzy zdobyli w sumie 81 medali, 
w tym 32 złote, 26 srebrnych i 23 brązowe. 
Na trzecim miejscu uplasowali się z kolei 
Polacy z Białorusi zdobywając w sumie 40 
medali, w tym 10 złotych i po 15 srebrnych 
i brązowych. Pozostałe miejsca przypadły 
kolejno: Rosji, Kanadzie, Szwecji, Stanom 
Zjednoczonym, Austrii, Luksemburgowi, 
Norwegii, Węgrom, Niemcom, Ukrainie, 
Kazachstanowi, Bułgarii i Hiszpanii.

Ciepłe słowa dla Polonii
Obecny na ceremonii zamknięcia 

igrzysk marszałek Władysław Ortyl, w swo-
im przemówieniu skierowanym do zawod-
ników, podziękował za przyjazd na Podkar-
pacie oraz sportową rywalizację.

– Dziękuję Wam za uczestnictwo  
w igrzyskach i przyjazd na Podkarpacie. 
Mam nadzieję, że spędziliście tu miłe 
i przyjemne chwile. Podkarpacie jest 
otwarte na sprawy Polonii z całego świa-
ta i w dalszym ciągu chcemy rozwijać te 
kontakty – powiedział marszałek.

Nowe inicjatywy polonijne
Na igrzyskach narodziła się nowa 

inicjatywa polonijna. Została powołana 
Światowa Federacja Sportu Polonijnego 
z siedzibą w Wiedniu. Prezes Federacji 
pan Andrzej Kempa podkreślał, że ist-
nieje potrzeba koordynowania pewnych 
działań w obszarze sportu polonijnego: 
To wyzwanie, które będzie naszym głów-
nym celem. Doszliśmy do wniosku, że po-
trzebna jest dokumentacja techniczna, 
stworzenie uniwersalnych regulaminów 
tak, aby przyszli gospodarze igrzysk po-
lonijnych mieli gotowe zasady współ-
zawodnictwa, wyznaczone przedziały 
wiekowe, sposób naboru zawodników – 
powiedział A. Kempa.

Daniel Kozik

Bieszczady są miejscem, gdzie można 
uprawiać niemal wszystkie rodzaje spor-
tów zimowych, o czym mogli przekonać 
się Polonusi rywalizujący ze sobą w ośmiu 
dyscyplinach sportowych: short tracku, 
narciarstwie alpejskim, narciarstwie bie-
gowym, wieloboju łyżwiarskim, hokeju na 
lodzie, biathlonie, nordic walking i snow-
boardzie. Zawodnicy zostali podzieleni na 
kilka grup wiekowych, począwszy od kate-
gorii do lat 12, a skończywszy na katego-
rii powyżej lat 60. Duże zainteresowanie 
wzbudziła najmłodsza uczestniczka igrzysk, 
pochodząca z Niemiec Natalia Stefańska, 
która miała tylko pięć lat. Najstarszym za-
wodnikiem był pochodzący z Austrii Zyg-
munt Brzeziński. 90-cio latek wykazał się 
na stoku niezwykłą sprawnością fizyczną, 
wzbudzając podziw wśród widzów.
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Najważniejsza była atmosfera
Uczestnicy igrzysk podkreślali, że ry-

walizacja była trudna, ale odbywała się 
zawsze w duchu fair play. Nie kryli sa-
tysfakcji i zadowolenia, że mogli uczest-
niczyć w tym święcie Polonii. Dla wielu 
z nich była to szansa, żeby lepiej poznać 
Polskę, porozmawiać z rodakami z całe-
go świata, a nawet spotkać się z rodziną  
i przyjaciółmi mieszkającymi w Polsce.

Atmosfera igrzysk była fantastyczna 
– podkreślali zgodnie Polonusi. Woje-
wództwo podkarpackie jest piękne, ma-
cie tutaj piękne miasta, bogatą kulturę  
i wspaniałe tradycje – mówili. Niektó-
rzy w tych stronach byli po raz pierw-
szy, inni mieli już okazję być nad Soliną, 
w Rzeszowie, Krośnie, czy w Przemyślu. 
Dla tych, którzy chcieli zwiedzić zakątki 
Podkarpacia przygotowano bogaty pro-
gram turystyczny. Można było zwiedzić 

między innymi: Przemyśl, Sanok, Krasi-
czyn, a także Pogórze Przemyskie, Góry 
Sanocko-Turczańskie i Bieszczady.

Czas rozstania
Polacy rozstawali się ze sobą w po-

zytywnej atmosferze, choć nie brako-
wało łez i żalu, że już muszą opuszczać 
Polskę. Zapewniali, że na Podkarpacie 
będą chcieli wrócić w przyszłości, ale już 
w szerszym gronie, z rodziną, z przyja-
ciółmi. Śpiewając hymn Polonii – Marsz 
Marsz Polonia trzymali się mocno za 
ręce. Wtedy można było odczuć tę praw-
dziwą więź między Polakami, których 
życie zaprowadziło w różne zakątki świa-
ta. Teraz tam jest ich dom, ale w sercu 
zawsze będą Polakami, a ich herbem za-
wsze będzie Biały Orzeł. Czas już wracać 
do swoich domów… - mówili.
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Uroczystość otwarcia muzeum odby-
ła się 17 marca. Przybył na nią prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z małżonką. Wśród 
oficjalnych gości byli Marszałek Sejmu 
RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu 
RP  Stanisław Karczewski oraz minister 
kultury Piotr Gliński. Honorowymi gość-
mi imprezy byli przedstawiciele i rodziny 
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
- ludzi, którzy nie zawahali się narazić 
życia własnego i bliskich, aby podczas 
wojny ratować swych żydowskich sąsia-
dów. Obecni byli także bliscy ocalonych, 
wśród nich wszystkie dzieci uratowane-
go w Markowej Abrahama Segala – Ram,  
Pninid, Shai ze swoimi córkami.  

Przesłanie prezydenta RP
– Dziękuję za muzeum - pomnik, któ-

rego Polska potrzebowała. Jest to muzeum 
braterstwa, miłosierdzia i wspólnoty miej-
sca, ojczyzny, wspólnoty przywiązania. Jest 
ono świadectwem tego, że brat był w sta-
nie oddać życie za brata, przyjaciel za przy-
jaciela. To wielkie miejsce dla Polski, bo 
skupia jak w soczewce fakt, że możemy się 
czuć godnie, bo byli Polacy, którzy nie bali 
się narażać życia, którzy byli bohaterami – 
powiedział podczas uroczystości otwarcia 
muzeum prezydent Andrzej Duda.

Ofiara Ulmów
Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich 

sześcioro dzieci zostali rozstrzelani przez 
Niemców 24 marca 1944 roku obok swo-
jego domu w Markowej wraz z ośmio-
ma ukrywanymi przez nich Żydami.  

W chwili śmierci Wiktoria była w siód-
mym miesiącu ciąży. Zbrodnia dokonana 
na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez 
nich członkach rodzin Goldmanów, Grün-
feldów, Didnerów była karą za pomoc, 
jakiej udzielili oni żydowskim sąsiadom. 
Przez półtora roku ukrywali ich na stry-
chu, wbrew zakazom niemieckich władz.  
Za okazaną pomoc zapłacili życiem swo-
im i siódemki dzieci. 

Na otwarciu muzeum zabrzmiał głos 
jednego z uratowanych przez Polaków 
z holokaustu – Abrahama Segala, który 
wojenną eksterminację Żydów przeżył 
dzięki rodzinie Janiny i Jana Cwynarów.  
– To ważne, że Polska uwiecznia męczen-
ników hitlerowskiego reżimu, którzy stali 
się męczennikami swej ofiarności – po-
wiedział Abraham Segal.  

Oddanie czci bohaterom
Uroczystość otwarcia pełna była 

wzruszających i symbolicznych momen-

tów. Takich, jak zasadzenie jabłoni - przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego 
małżonkę, Shaia Yehoshuę Segala – syn 
Abrahama Segala oraz ambasador Izraela  
w Polsce Annę Azari – w ogrodzie pamię-
ci okalającym muzeum. Kulminacyjnym 
elementem było rozświetlenie tabliczek 
z nazwiskami Polaków ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej oraz szklanej 
konstrukcji stanowiącej serce muzeum, 
która symbolizuje dom Józefa i Wiktorii 
Ulmów oraz ich dzieci. 

– Takich miejsc i postaw Polaków  
w całej naszej Ojczyźnie było tysiące. 
Polacy pomagali Żydom, chociaż na zie-
miach polskich groziło to karą śmierci. 
Zginęli Ulmowie, ale mimo to inni miesz-
kańcy Markowej ryzykowali dalej i urato-
wali 21 Żydów, czego żywym przykładem 
są dzieci i wnuki Abrahama Segala. Mu-
simy przekazywać prawdę i mówić o hi-
storii - w imieniu wszystkich ofiar, którym  
w brutalny sposób odebrano głos, god-
ność i prawo do życia - mówił podczas 
uroczystości marszałek Władysław Ortyl.  

Prace przy budowie muzeum
Decyzję o budowie muzeum w Mar-

kowej podjął w 2008 roku Sejmik Woje-
wództwa Podkarpackiego i to on przy po-
mocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego sfinansował prowadzone 
przez Muzeum-Zamek w Łańcucie pra-
ce. Wielkim orędownikiem budowy był 
dr Mateusz Szpytma, historyk, pomysło-
dawca stworzenia w 2004 roku pomnika 
rodziny Ulmów, autor wielu publikacji 
poświęconych bohaterom z Markowej. 

– To olbrzymia satysfakcja, że tak 
ważne dzieło nie tylko dla Podkarpacia, 
ale i dla całej Polski zostało zrealizowa-
ne. Wielki szacunek należy się przed-
stawicielom kolejnych od 2008 roku 
władz województwa, choć niewątpliwie 
najwięcej serca włożył w to dzieło mar-
szałek Władysław Ortyl i wicemarsza-
łek Bogdan Romaniuk. Mam nadzieję,  

Samarytanie z Markowej
Aleksandra Gorzelak- Nieduży 

20 tysięcy gości, wycieczki z Izraela, Wielkiej Brytanii, Sta-
nów Zjednoczonych, Hiszpanii, oficjalni goście – ambasador 
Stanów Zjednoczonych, Paul Jones czy Michael Lingenthal – 
członek CDU i współtwórca Polsko-niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, 30 miejsc na świece, które odwiedziła wystawa 
poświęcona bohaterom z Markowej, goszcząc nawet w Szan-
ghaju i Birmie – to najkrótsze podsumowanie zaledwie czte-
rech miesięcy istnienia Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

Goście odwiedzający muzeum

Para prezydencka podczas otwarcia Muzeum
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Józef z Wiktorią w stanie 
błogosławionym

Tabliczka z nazwiskiem Ulmów Pokaz multimedialny podczas otwarcia placówki  

że ta placówka będzie mocnym głosem 
na temat tego jak wyglądały relacje pol-
sko-żydowskie podczas II wojny świato-
wej – mówił Mateusz Szpytma.

  Tysiące odwiedzających
Teraz – zaledwie cztery miesiące 

później w muzeum zapełniła się już dru-
ga księga pamiątkowa. Słowa wzrusza-
jące, pełne emocji, podziwu i zadumy, 
ale także poczucia dumy oraz przesłania  
o dobru, które zwycięża zło. Tak najkró-
cej podsumować można dwa opasłe już 
tomy wpisów pamiątkowych, które od-
wiedzający muzeum w Markowej zosta-
wiają po sobie. 

– Odwiedza nas dużo dzieci. To dla 
nich trudny temat, trzeba oprowadzać 
je specjalnie. Zastanawialiśmy się, jak im 
przedstawić tę historię. Okazuje się, że 
reagują bardzo dobrze, wciąga ich inte-
raktywność prezentacji. Potrafią znaleźć 
pozytywne szczegóły tej wystawy. Zależy 
nam, aby przesłanie, z którym wychodzą 
zwiedzający było pozytywne. Nieprzy-
padkowo tym, co widzimy opuszczając  
muzeum i wchodząc jest sielankowy 
portret rodziny Ulmów. Dzięki temu być 
może łatwiej zaakceptować przesłanie, 
jakie niesie muzeum - o byciu człowie-
kiem, o wartościach, które nie przemijają 
– mówił dr Anna Stróż kustosz muzeum.

Pamięć dla pokoleń 
Pamięć o rodzinie Ulmów, temat 

pomocy Żydom nigdy nie zostały tu  
w Markowej zapomniane. Muzeum dało 
nowy impuls dla lokalnej społeczności. 
Tam na ścianie jest zdjęcie mojej babci, 
na którym pan prezydent Andrzej Duda 
wręcza jej odznaczenie za pomoc Żydom 
podczas wojny. Inni członkowie mojej ro-
dziny też pomagali. Jestem z nich dum-
na – mówiła 9-letnia Edytka Balawejder  
z Markowej, która do muzeum wybrała 
się ze szkolną wycieczką.   

Markowa to miejsce szczególnie pre-
dystynowane do upamiętniania bohater-
skich Polaków. W przeddzień Forum Po-
lonii Amerykańskiej zostanie tu otwarta 
kolejna wystawa czasowa poświęcona 
bohaterom – tym razem słynnemu ku-
rierowi Janowi Karskiemu.
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karpacie znajdzie się także 
Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów im. Rodziny Ulmów  
w Markowej. Dziedzictwo 
kulturowe regionu pielgrzymi 
poznawać będą przy pomo-
cy Podkarpackiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej, 
która na te dni przygotowała 
aż 90 autokarów oraz prze-
wodników, którzy oprowadzą 
i opowiedzą o  największych 
atrakcjach.   

– Cieszymy się, że młodzi lu-
dzie z całego świata będą przez 
kilka dni u nas gościć. Mam na-
dzieję, że będą się tu czuli jak  
w domu i dobrze przygotują się 
do wielkiego religijnego święta, 
jakim jest spotkanie z papieżem 
Franciszkiem. Jestem przekona-
ny, że gościnność mieszkańców 
regionu  sprawi, że młodzi wy-
wiozą od nas dobre wspomnie-
nia – mówi marszałek Włady-
sław Ortyl.   

Geneza Światowych Dni 
Młodzieży sięga roku 1984, kie-
dy Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż 
Roku Świętego, który  dziś jest symbolem 
Światowych Dni Młodzieży. W marcu 1985 
roku, w Międzynarodowym Roku Mło-
dzieży Ojciec Święty spotkał się w Rzymie 
z 350 tysiącami młodych ludzi z całego 

świata. 20 grudnia 1985 papież Jan Paweł II 
na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnie-
nie, by Światowe Dni Młodzieży odbywa-
ły się co roku jako spotkanie diecezjalne,  
a co dwa lub trzy lata jako międzynarodo-
we. Tegoroczne spotkanie młodych w Kra-
kowie to już XXX edycja ŚDM. Jej hasłem 
jest: Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). 

Do młodych przygotowujących się do 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
swe przesłanie wielokrotnie kierował pa-
pież Franciszek: Kraków, miasto św. Jana 
Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka 
na nas z otwartymi ramionami i otwar-
tym sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność 
prowadziła nas do świętowania Jubile-
uszu Młodych właśnie tam, gdzie żyło 
tych dwoje wielkich Apostołów Miłosier-
dzia naszych czasów. Drodzy młodzi, Jezus 
Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, 
czczonym przez lud Boży w Jemu poświę-
conym sanktuarium w Krakowie, czeka na 
was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak 
wiele do powiedzenia każdemu i każdej  
z was…- napisał w przesłaniu do młodzie-
ży przygotowującej się do Światowych 
Dni Młodzieży papież Franciszek. 

Na szlaku Światowych 
Dni Młodzieży Aleksandra Gorzelak-Nieduży 

Uczestnicy I Forum Polonii Amerykańskiej na Podkarpaciu będą także gośćmi Światowych Dni 
Młodzieży. W niedzielę, 31 lipca wezmą udział w uroczystościach z udziałem Ojca Świętego 
Franciszka, w ostatnim dniu wizyty papieża w Polsce. 

Zanim to jednak nastąpi, na Podkarpa-
ciu gościć będą młodzi ludzie z 19 krajów 
świata. Przez 6 dni będą w naszym regio-
nie mieszkać, poznawać piękno i atrakcje 
Podkarpacia, dzielić się swoim doświad-
czeniem wiary i przygotowywać na spo-
tkanie z papieżem Franciszkiem w Krako-
wie. Światowe Dni Młodzieży odbędą się  
w dniach 26-31 lipca. Tydzień wcześniej, 
od 20 do 25 lipca, na terenie całej Polski 
trwają tak zwane „Dni w diecezjach”. 

Młodzi ludzie, którzy przyjadą na 
Podkarpacie przez kilka dni będą zwie-
dzać najpiękniejsze i najciekawsze miej-
sca regionu. Obok atrakcji przyrodni-
czych takich jak bieszczadzkie Połoniny, 
Jezioro Solińskie, Magurski Park Naro-
dowy, nie zabraknie największych pereł 
architektonicznych. Uczestnicy ŚDM 
odwiedzą Zamek w Łańcucie, Zamek 
Kazimierzowski i przemyską archikate-
drę. Będą mogli poznać przedsłowiańską 
spuściznę w Skansenie Archeologicznym 
Karpacka Troja w Trzcinicy oraz odkryć 
przeszłość regionu podczas wizyt na Szla-
ku Architektury Drewnianej, w skansenie  
w Sanoku czy Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej. Chrześcijańskie korzenie 
Podkarpacia pielgrzymi odnajdą w czasie 
pobytu w Bazylice Ojców Bernardynów 
w Leżajsku, pustelni św. Jana w Dukli czy 
Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jaro-
sławiu. Na szlaku, którym młodzi goście 
z całego świata przemierzać będą Pod-
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Tomasz Leyko

Lotnictwo i kosmonautyka to jedna 
z inteligentnych specjalizacji Wojewódz-
twa Podkarpackiego dlatego w ramach 
naszego stoiska polski przemysł lotniczy 
reprezentować będą firmy Doliny Lot-
niczej. W otwarciu stoiska uczestniczył 
wicemarszałek województwa Bogdan 
Romaniuk. – Cieszę się że uczestniczymy 
w kolejnej edycji berlińskich targów.  To 
świetna okazja dla firm z Doliny Lotni-
czej. Tak liczna nasza obecność w tym 
łańcuchu producentów dla przemysłu 
lotniczego stawia Podkarpacie na wy-
sokim miejscu w Europie – powiedział 
podczas otwarcia wicemarszałek Bog-
dan Romaniuk. – Prawie 80 firm z Doliny 
Lotniczej uczestniczy w tych targach. To 
wspólna inicjatywa marszałka, prezy-
denta i klastra. Nasze firmy wychodzą na 
zewnątrz, zdobywają nowych klientów  
i dzięki temu się rozwijają. A  jeśli my się 

Promocja województwa  
na ILA Berlin 2016
Ponad 1200 wystawców z 40 krajów i około 200 tysięcy odwiedzających – takim zaintereso-
waniem cieszyły się targi ILA Berlin 2016. Nie zabrakło tam również akcentów podkarpackich. 
1 czerwca otwarto wspólne stoisko Województwa Podkarpackiego, miasta Rzeszowa, Doliny 
Lotniczej i Polskiej Agencji Kosmicznej.

Najstarsza i jedna z największych imprez przemysłu lotniczego na świecie. Odbywa 
się co dwa lata, a jej historia sięga roku 1909, kiedy to we Frankfurcie nad Menem 
zorganizowano 100-dniową Międzynarodową Wystawę Transportu Sterowcowe-
go. Później wystawę przeniesiono do Berlina i organizowano ją tam do roku 1932.  
Po II wojnie światowej targi lotnicze po raz pierwszy odbyły się w 1957 roku w Hano-
werze. Od 1992 wystawa odbywała się na berlińskim lotnisku Schönefeld. Następnie 
po 20 latach przeniesiono ją na teren Berlin ExpoCenter Airport, dużego centrum wy-
stawienniczego, mieszczącego się w pobliżu nowego lotniska im. Willy Brandta.

ILA Berlin

będziemy rozwijać, to rozwijać się będzie 
także Województwo Podkarpackie – do-
dał Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, 
który reprezentował również klaster  
Dolina Lotnicza.

Na naszym stoisku odwiedzający mo-
gli z bliska obejrzeć makietę drona Ha-
asta Aerial Target Drone produkcji firmy 
Eurotech z Mielca, o rozpiętości skrzydeł 
2,9 m i długości kadłuba wynoszącej rów-
nież 2,9 m. Była też makieta śmigłowca 
S-70i Black Hawk produkowanego przez 
PZL Mielec. Po raz pierwszy prezentowa-
ny był stator firmy Safran Hispano-Suiza 
z Sędziszowa Małopolskiego. Odwiedza-
jący mogli także obejrzeć odlewy alumi-
niowe oraz detale obróbki mechanicznej 
stopów lekkich dla lotnictwa, oraz ele-
menty wyposażenia samolotów, produ-
kowane przez firmę IWAMET ze Stalowej 
Woli oraz firmę WALDREX z Mielca.
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się ich opiekunowie - nauczyciele, którzy 
towarzyszyli im w wyjeździe.

Wycieczka do Brukseli była nagrodą 
za wyniki osiągnięte w konkursie, który 
miał na celu pokazać, w jakim stopniu 
projekty współfinansowane przez Unię 
Europejską przełożyły się na rozwój 
województwa podkarpackiego. Wzięli  
w nim udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich, którzy 
mieli pokazać poprzez: komiks, tekst pio-
senki lub grę planszową, wpływ Fundu-
szy Europejskich na region i codzienne 
życie jego mieszkańców.

W sumie na konkurs wpłynęło pra-
wie dwa tysiące prac. Uczniowie wyka-
zali się dużą kreatywnością i pomysło-
wością. Ich prace odnosiły się nie tylko 
do najbliższego otoczenia, ale inwestycji 

Wycieczka do Brukseli
za kreatywność Daniel Kozik

Dziesięciu uczniów z Podkarpacia zwiedziło Brukselę, gdzie pojechali na zaproszenie posła do Parla-
mentu Europejskiego Tomasza Poręby. To nagroda za zwycięstwo w konkursie unijnym „Zaprojektuj 
swoją przyszłość”. Wraz ze zwycięzcami innych konkursów o tematyce unijnej zwiedzili największe 
atrakcje stolicy Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego.

w rozwój szkół i placów zabaw, a także 
rozbudowy dróg i odnowienia zabytków. 
Bohaterami wielu projektów byli sami 
mieszkańcy Podkarpacia, którym dzięki 
unijnej pomocy udało się rozwinąć wła-
sne przedsiębiorstwa.

Nie zabrakło ciekawych pomysłów
Patryk z Przemyśla, uczestnik kon-

kursu, stworzył grę planszową o Unii 
Europejskiej, w której znalazły się różne 
inwestycje. Jest zachwycony pobytem  
w Brukseli, gdzie miał szansę skonfronto-
wać swoją dotychczasową wiedzę o Unii 
Europejskiej z rzeczywistością. Mówi, że 
warto brać udział w takich konkursach  
i zachęca do tego innych. Dawid z Niska 
również ułożył grę planszową. Mówił, 
że wzorował się na szachach. Dla niego  

W Brukseli młodzież zwiedziła mię-
dzy innymi: Królewskie Muzeum Sił 
Zbrojnych i Historii Militarnej, Atomium, 
Grande Platze, Kościół św. Mikołaja,  
a także Parlament Europejski, gdzie przy-
jął ich sam europoseł Tomasz Poręba. 
Młodzi ludzie byli zachwyceni miastem, 
jego zabytkami, urokliwymi miejscami, 
ale też szklanymi budynkami instytu-
cji europejskich. Architektura i historia 
tego miejsca, a także jego wielokultu-
rowość oraz znaczenie we współczesnej 
Europie, wszystko to tworzy specyficzny 
klimat Brukseli – podkreślali zgodnie 
uczniowie. Być może dzięki tej wyciecz-
ce i wizycie w Parlamencie Europejskim, 
młodzież będzie dążyć do tego, aby po 
skończonych studiach próbować swoich 
sił w instytucjach unijnych – zastanawiali 
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wyjazd do Brukseli był bardzo ważny, 
bo jak mówi mógł w końcu poznać sto-
licę Unii Europejskiej. Natalia z Mielca 
ułożyła z kolei piosenkę o Funduszach 
Europejskich. Dla niej wyjazd również 
miał charakter edukacyjny. Ale Natalia 
potraktowała go głównie w kategoriach 
nagrody za swój wysiłek. Nie kryła rado-
ści, że mogła znaleźć się w tym miejscu, 
bo Bruksela to w końcu centrum Unii Eu-
ropejskiej. Takie wyjazdy kształcą - pod-
kreślali zgodnie młodzi ludzie, można nie 
tylko podpatrzeć jak żyją ludzie w innym 
miejscu, poznać ich kulturę, architektu-
rę, miasto, ale także z bliska przyjrzeć się 
pracy posłom do Parlamentu Europej-
skiego.

Młodzież z Podkarpacia  
bez kompleksów

To dobra forma promocji Funduszy 
Europejskich przekonuje Poseł do Par-
lamentu Europejskiego Tomasz Poręba  
– Cieszę się, że mogłem współuczestni-
czyć w konkursie wiedzy o Funduszach 
Europejskich. Młodzi ludzie z Podkarpa-
cia dzięki wiedzy, którą zdobyli w tym 
przedsięwzięciu być może będą mogli 
skutecznie sięgać po te fundusze w przy-
szłości i dzięki nim realizować swoje 
marzenia, a przez to lepiej rozwijać się 
zawodowo. Jako poseł do Parlamentu 
Europejskiego będę konsekwentnie sta-
wiał na młodych ludzi zwłaszcza, że mło-

dzież z Podkarpacia nie ma kompleksów. 
Świetnie zna języki i dobrze radzi sobie 
za granicą – mówił Tomasz Poręba.

Wycieczka do Brukseli nie była je-
dyną nagrodą w konkursie, podkreślali 
organizatorzy. Laureatów nagrodzono 
także sprzętem elektronicznym: kon-
solami do gier, tabletami i telefonami 
komórkowymi. Wyróżnionym wręczono 
vouchery o wartości 500, 400 i 300 zło-
tych do wykorzystania w sieci salonów 
Empik. Dodatkową nagrodą dla zwycięz-
ców są warsztaty z tworzenia komiksów, 
gier oraz muzyczne.

Konkurs był współfinansowany z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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W Jasionce zaprezentowały się 
najlepsze grupy akrobacyjne w kraju. 
Wszystko za sprawą II Podkarpackich 
Pokazów Lotniczych. Pokaz swoich umie-
jętności dali m.in  słynni „FireBirds” 
oraz Grupa Akrobacyjna „Żelazny”. Jak 
zwykle wielkie emocje wywołał też Artur 
Kielak – mistrz Polski w akrobacji samo-
lotowej oraz Łukasz Czepiela – utalen-
towany pilot akrobacyjny, o którym już 
niedługo głośno będzie na arenie mię-
dzynarodowej.

– Moja pasja do latania rozpoczęła 
się niemalże 25 lat temu, właśnie tutaj,  
w Jasionce na podobnych pokazach, kie-
dy oglądałem pokaz akrobacji Janusza 
Kasperka. I to jest niesamowite, wrócić tu 
po tylu latach. Mój pokaz będzie bardzo 
dynamiczny, będzie wiele figur, publicz-
ność będzie mogła zobaczyć samolot la-
tający w takich stanach, jakie rzadko się 
widzi – lecący do tyłu, bokiem i w każdej 
innej możliwej konfiguracji – zapowiadał 
przed swoim startem Łukasz Czepiela.  
I słowa dotrzymał. Jego pokaz wzbudził 
prawdziwy podziw i uznanie widowni. 

II Podkarpackie Pokazy  Lotnicze

W pilotażu zespołowym można było 
podziwiać m.in. Grupę Akrobacyjną „Że-
lazny”, FireBirds i Zespół Akrobacyjny „Or-
lik”. Na niebie pojawiły się także maszyny  
produkowane w PZL Mielec czyli Black 
Hawk, M28 oraz M28 Bryza. Miłośnicy 
lotnictwa mogli także 
podziwiać sa-
moloty na 
w y s t a w i e 
statycznej. 
Były na niej 
p r e z e n t o w a n e 
maszyny zarówno ama-
torskie, budowane przez pilotów, 
jak i wyprodukowane w podkarpackich 
firmach. Były też inne statki powietrzne: 
balony, paralotnie, a nawet wiatrako-
wiec. 

– Podkarpackie stoi lotnictwem, to 
także nasza inteligentna specjalizacja, 
koło zamachowe podkarpackiej gospo-
darki, dlatego dbamy o to, aby było 
promowane i doceniane. A te pokazy są 
tego najlepszym przykładem i mam na-
dzieję, że będą się odbywały w coraz to 
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II Podkarpackie Pokazy  Lotnicze
Monika Konopka

innych miejscach regionu – mówił 
otwierając pokazy marszałek Wła-
dysław Ortyl.

Udział w pokazach miały też sa-
moloty zakupione ze środków unij-
nych, a więcej o możliwościach, 
jakie dają Fundusze Europejskie 
można się było dowiedzieć na 
specjalnych stoiskach.

W pokazy włączyło się otwarte 
niedawno Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowe. Tam również – 
oprócz zwiedzania obiektu – było 
wiele atrakcji. Można było na 
przykład zabawić się w pilota na 
symulatorze lotów, albo zrobić 
pamiątkowe zdjęcie w foto-bud-
ce. Był też pokaz dronów.

Pokazy obyły się na te-
renach należących do Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka, 
Ośrodka Kształcenia Lotnicze-
go Politechniki Rzeszowskiej 
oraz Aeroklubu Rzeszowskie-
go w Jasionce. Wydarzenie 
było związane z ważnymi jubi-
leuszami: 65-leciem Politech-
niki Rzeszowskiej, 70-leciem 
Aeroklubu Rzeszowskiego 
oraz 40-leciem Ośrodka 
Kształcenia Lotniczego Po-
litechniki Rzeszowskiej. Sa-
morząd województwa był 
współorganizatorem tego 
wydarzenia.
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Z Podkarpacia 
do ćwierćfinału Euro 2016
Nie austriackie kurorty, nie słoneczna Hiszpania ani cypryjskie plaże. W odróżnieniu od przy-
gotowań do poprzednich dużych imprez piłkarska reprezentacja Polski do mistrzostw Europy 
przygotowywała się w kraju, a konkretnie w podkarpackim Arłamowie.

Tomasz Leyko

Jak widać przygotowania na polskiej 
ziemi wyszły na dobre naszej ekipie, bo 
we Francji zanotowała całkiem niezły 
występ. Półfinał był na wyciągnięcie ręki. 
Przed mistrzostwami taki wynik każdy 
przyjąłby z otwartymi rękami.

Zgrupowanie było fantastyczną for-
mą reklamy nie tylko dla hotelu, ale i dla 
Podkarpacia oraz przede wszystkim dla 
Bieszczadów. Stało się tak, bo zamiast wy-
dawać ciężkie pieniądze na spoty w naj-
lepszym czasie, władze hotelu postano-
wiły wybudować boisko dokładnie takie,  
o jakim mówił trener Adam Nawałka. – 
Taki był nasz warunek. Hotel nam się bar-
dzo spodobał. Jest tu wszytko co potrze-
ba, aby dobrze przygotować się do dużej 
imprezy, ale brakowało boiska. Przekaza-
liśmy nasze sugestie i jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem jak wspaniałe boisko tutaj 
powstało – podkreślał Adam Nawałka.

Od informacji z obozu kadry rozpo-
czynały się wszystkie programy infor-
macyjne. Przy zgrupowaniu akredyto-
wało się blisko stu dziennikarzy, przed 
hotelem non stop pracowało kilka wo-
zów transmisyjnych. Przylot śmigłow-

cem Roberta Lewandowskiego, otwarty 
trening z udziałem 500 widzów, wizyta 
prezydenta Andrzeja Dudy czy w końcu 
ogłoszenie ostatecznej kadry na mistrzo-
stwa to tylko najważniejsze wydarzenia, 
które przykuwały widzów w kraju i nie 
tylko. Przez osiem dni wiadomości z Ar-
łamowa nie schodziły z czołówek gazet, 
portali oraz telewizyjnych czy radiowych 
serwisów.

– Hotel świetny, warunki znakomite 
– tak krótko w rozmowie z marszałkiem 
Władysławem Ortylem opisał zgrupo-
wanie Sławomir Peszko, reprezentant 
Polski, który pochodzi z Jedlicza. O swo-
ich planach, a także o swojej drodze do 
mistrzostw opowiedział nam w długim 
wywiadzie, który można oglądać na na-
szym kanale YouTube (youtube.com/
umwprzeszow). A Arłamów nie powie-
dział jeszcze ostatniego słowa. W lipcu 
do igrzysk olimpijskich szykuje formę 
reprezentacja piłkarzy ręcznych, a re-
prezentacja Adama Nawałki wróci tam 
już pod koniec sierpnia. Biało-czerwoni 
szykować będą tam formę przed pierw-
szymi meczami eliminacyjnymi do mi-
strzostw świata.
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Prezydent RP Andrzej Duda podczas śniadania z kadrowiczami 

Marszałek Władysław Otyl wita Prezydenta RP Andrzeja Dudę w Arłamowie 

Marszałek Władysław Ortyl umożliwił udział w treningu trójce  
wyróżniających się piłkarzy mistrzostw Mielca klas III

Marszałek Władysław Ortyl przekazał trenerowi Adamowi Nawałce 
herb woj. podkarpackiego 
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