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W pierwszym półroczu 2012 roku przewodnictwo 
w Konwencie objęło województwo podkarpackie. Taka szan-
sa, a równocześnie odpowiedzialność zdarza się regionowi 
raz na dwie kadencje. Ostatnio Podkarpacie przewodziło 
Konwentowi za czasów marszałka Leszka Deptuły. Marsza-
łek Mirosław Karapyta przejął przewodnictwo w Konwencie 
od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka 
Protasa. Symbolem tego przewodnictwa jest laska marszał-
kowska, której trzykrotne stuknięcie rozpoczyna zawsze ob-
rady Konwentu.

Konwent Marszałków RP nie jest co prawda instytucją wy-
posażoną w kompetencje decyzyjne, ale ważnym forum dyskusji 
o najważniejszych, wspólnych dla samorządów regionalnych spra-
wach. Przyjmowane podczas posiedzeń Konwentu stanowiska 
w określonych sprawach są adresowane do instytucji rządowych 
i przedkładane pod obrady Związku Województw RP lub Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wiesław Bek

Konwent marszałków
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Podczas styczniowego posiedzenia Konwentu Marszałków 
w Polańczyku najważniejszym tematem obrad była sytuacja 
w przewozach regionalnych. Poruszono nie tylko problem fi-
nansowania przez województwa spółki Przewozy Regionalne, 
ale wymieniano się także informacjami o procedurach tworze-
nia regionalnych spółek kolejowych. Takie rozwiązanie wprowa-
dziło już między innymi województwo Dolnośląskie i Śląskie. 
Marszałkowi województwa śląskiego powierzono kierowanie 
pracami zespołu przygotowującego raport na temat możliwych 
rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które zwiększą wpływ 
samorządów na funkcjonowanie spółki Przewozy Regionalne.

Obecna na obradach prezes Zarządu Przewozów Regio-
nalnych Małgorzata Kuczewska-Łaska podsumowała wdra-
żany w spółce program naprawczy. Przekonywała zebranych, 
że podjęte działania znacznie poprawiły wyniki finansowe fir-
my i rokują dobrze na przyszłość. Dowodziła, że powoływane 
w niektórych województwach regionalne spółki kolejowe są dla 
samorządów bardziej kosztowne i nie zapewniają tak wszech-
stronnej oferty jaką zgłaszają Przewozy Regionalne.

Największym zadaniem jakie stoi przed przewozami regio-
nalnymi to wymiana taboru kolejowego. Liderem w tej kwestii 
jest województwo zachodniopomorskie. O możliwościach za-
kupu nowego taboru ze środków unijnych mówił podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej Andrzej Massel. Apelował do marszałków o współpra-
cę w tej kwestii z ministerstwem i zaprosił na spotkanie z mi-
nistrem Sławomirem Nowakiem, który bardzo liczy na współ-
pracę z władzami regionalnymi w modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej i rozwiązywaniu problemów transportowych.

Marszałkowie zajmowali się także kwestiami ochrony prze-
ciwpowodziowej oraz tworzenia podstaw konkurencyjności re-
gionu poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć gospo-
darczych.

W dyskusji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
wzięli udział Leszek Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz Jerzy Miller – wojewoda małopolski, 
pełnomocnik rządu ds. Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły.

Nasi goście zwiedzili też elektrownię wodną w Solinie i wzię-
li udział w I Mistrzostwach Polski Marszałków Województw 
w narciarstwie alpejskim.
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24 stycznia uroczyście przejęliśmy ko-
ordynację prac Domu Polski Wschodniej 
w Brukseli. Tę wiodącą rolę Województwo 
Podkarpackie będzie pełnić przez najbliższy 
rok. Będzie to czas wytężonej pracy, ale też 
możliwość jeszcze większej promocji Pod-
karpacia w stolicy Europy.

Dom Polski Wschodniej to, działa-
jące od 2009 roku, wspólne przedstawi-
cielstwo pięciu województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Jego siedzibą jest zabytkowa, stylowa ka-
mienica przy Avenue de Tervueren 48, 
w ekskluzywnej dzielnicy Brukseli. Nie 
bez znaczenia jest nazwa przedstawiciel-
stwa, zawierająca słowo „dom” – wyra-
ża ona charakter tego miejsca, które jest 
otwarte dla wszystkich, ciepłe, pełne tra-
dycyjnej polskiej gościnności. To cząstka 
Polski pośród szumu i międzynarodowego 
gwaru brukselskich ulic.

Uroczystość przejęcia koordynacji roz-
poczęła się owacyjnie przyjętym koncer-
tem kolęd w wykonaniu muzyków i soli-
stów Filharmonii Podkarpackiej. Koncert 

Justyna Sokołowska

Podkarpacka „prezydencja” 
w Domu Polski Wschodniej
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odbył się w dawnej siedzibie Stałego 
Przedstawicielstwa RP przy Unii Euro-
pejskiej, na drugą część programu go-
ście udali się do pobliskiego Domu Polski 
Wschodniej. Tam miała miejsce degusta-
cja polskich potraw oraz zwiedzanie wy-
stawy przygotowanej przez przedstawi-
cieli Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, 
Krosna i Sanoka, które od pewnego czasu 
prowadzą wspólne działania promocyjne 
pod jedną marką.

Uroczystości zaszczycili swoją obec-
nością m.in.: polski ambasador w Kró-
lestwie Belgii Sławomir Czarlewski, za-
stępca Stałego Przedstawiciela RP przy 
Unii Europejskiej Karolina Ostrzyniew-
ska, europosłowie: Elżbieta Łukacijew-
ska, Tomasz Poręba, Joanna Senyszyn, 
Czesław Siekierski. Samorząd wojewódz-
twa podkarpackiego, oprócz marszałka 
Mirosława Karapyty, reprezentowali: wi-
cemarszałek Anna Kowalska, przewod-
nicząca Sejmiku Teresa Kubas-Hul, wi-
ceprzewodniczący Janusz Konieczny, 
radny Władysław Stępień. Obecni byli 
również: prezydent Krosna Piotr Przy-
tocki, burmistrzowie: Jasła – Andrzej 
Czernecki oraz Sanoka – Wojciech Ble-
charczyk. W skład podkarpackiej delega-
cji weszli także: prezydent Rzeszowa Ta-
deusz Ferenc oraz przewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa Andrzej Dec.

W swoim wystąpieniu marszałek Mi-
rosław Karapyta przedstawił najważniej-
sze cele rocznego przewodnictwa w Domu 
Polski Wschodniej, jakimi są: pogłębianie 
współpracy międzyregionalnej w ramach 
Polski Wschodniej z otwarciem drzwi 
Domu dla samorządowych inicjatyw lo-
kalnych. Pierwszą taką ofertę podjęły wła-
dze Krosna, Sanoka i Jasła. Przygotowa-

na z tej okazji wystawa pokazała ciekawą 
ofertę turystyczną, kulturalną i gospodar-
czą tego zakątka regionu.

A przed nami cały rok ciekawych im-
prez, koncertów i wystaw. Będzie też czas 
na konferencje i dyskusje, podejmujące 
ważne dla Podkarpacia i Polski tematy, jak 
chociażby przyszła perspektywa finansowa, 
czy kwestie rozwoju sieci komunikacyjnej.
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Marszałek Karapyta podpisał umowę 
z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Pod-
karpackie jest pierwszym województwem, 
z którym Izba zawarła takie porozumienie. 
„Liczymy, że ta współpraca z województwem 
Podkarpackim pozwoli nam jeszcze lepiej 
wykorzystać potencjał, który tkwi szczegól-
nie na Ukrainie, a nie jest wykorzystywany 
z wielu powodów” – powiedział Jacek Pie-
chota prezes P-UIG, który w imieniu Izby 
złożył podpis pod umową.

Umowa została podpisana tuż po za-
kończeniu posiedzenia Konwentu Mar-
szałków Województw RP w Polańczyku. 
Prezes P-UIG Jacek Piechota podkreślał jak 
duże znaczenie ma ten dokument, zwłasz-
cza dla naszych sąsiadów z Ukrainy. „Każde 
spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy 
uświadamia nam jak wiele jest do zrobienia 
po tamtej stronie. Wiemy, że oni chcą czerpać 
z naszych doświadczeń, między innymi do-
świadczeń związanych z reformą samorzą-
dową” – mówił prezes Piechota, dodając, że 
partnerzy z Ukrainy będą teraz także mogli 
skorzystać z doświadczeń samorządu woje-
wództwa podkarpackiego.

Oleg Dubish wiceprezes P-UIG, podzię-
kował za podpisanie umowy, tłumacząc, że 
ma ona ogromne znaczenie dla Ukrainy, 
gdyż państwo jest w ważnym okresie roz-
woju. „Podpisanie umowy to pierwszy krok 
do szeregu naszych wspólnych działań któ-

Monika Konopka

Podkarpackie
otwarte na Wschód

re uda się zrealizować na Ukrainie” – powie-
dział Dubish.

Marszałek Mirosław Karapyta zapewnił, 
że samorząd województwa będzie współ-
pracował z Izbą na wszelkich możliwych 
płaszczyznach przenosząc nasze doświad-
czenia na szerszą płaszczyznę.

Umowa umożliwi połączenie sił w dzia-
łaniach, które podejmuje zarówno Samo-
rząd Województwa Podkarpackiego jak i P-
-UIG na płaszczyźnie współpracy pomiędzy 
polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. 
Dokument podpisany w Polańczyku umoż-
liwi współdziałanie między innymi w takich 
kwestiach jak:
•	aktywizacja	działalności	gospodarczej	na		

terenie polsko-ukraińskiego pogranicza, 
a w szczególności na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego,

•	wspieranie	działalności	gospodarczej	
przedsiębiorców polskich i ukraińskich, 
w szczególności w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw,

•	wspólne	reprezentowanie	 interesów	
przedsiębiorców działających na terenie 
Podkarpacia.

Samorząd Województwa i P-UIG zobo-
wiązały się, że będą prowadzić działania, 
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Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samo-
rządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i ukra-
ińskich podmiotów gospodarczych wobec władz i organizacji pozarządowych obu 
krajów.
Zadaniem Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaga-
nie rozwoju polsko – ukraińskich stosunków gospodarczych, w tym między innymi:
•	 Reprezentowanie	interesów	firm	członkowskich	w sprawach	dotyczących	kwe-

stii gospodarczych;
•	 Przyczynianie	się	do	tworzenia	warunków	rozwoju	życia	gospodarczego	oraz	

wspieranie inicjatyw gospodarczych;
•	 Popieranie	we	współpracy	z właściwymi	organami	oświatowymi	rozwoju	kształ-

cenia zawodowego;
•	 Koordynowanie	relacji	firm	członkowskich	Izby	z państwowymi	organami	władz,	

delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do 
uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach 
działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;

Najważniejszym tematem XVII Sesji Sej-
miku był budżet województwa na rok 2012, 
który po gorącej dyskusji przyjęty został gło-
sami koalicji rządzącej, za jego przyjęciem 
było również kilu radnych opozycyjnych. Rad-
ni przez aklamację przyjęli też uchwałę upa-
miętniającą rocznicę powstania Armii Kra-
jowej, zgodnie wyrazili również stanowczy 
sprzeciw wobec planów Ministerstwa Spra-
wiedliwości dotyczących zniesienia sądów 
rejonowych w Brzozowie, Kolbuszowej, Le-
sku, Lubaczowie, Leżajsku, Nisku, Przewor-
sku i Strzyżowie.

Sesja rozpoczęła się wyjątkowo uroczy-
ście, po przeczytaniu treści uchwały w spra-
wie uczczenia 70. rocznicy powołania Armii 
Krajowej i przedstawieniu jej uzasadnienia 
przez Stanisława Micała, Przewodniczące-
go Prezydium Podkarpackiej Rady ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, radni 
przyjęli dokument, w którym „oddali cześć 
wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, któ-
rzy nie szczędząc ofiar bohatersko służyli Oj-
czyźnie, a wielu z nich oddało życie w obronie 
niepodległości Polski”.

W dalszej części obrad rozpoczęła się de-
bata nad ostatecznym kształtem przyszło-
rocznego budżetu. Autopoprawki Zarządu, 
przygotowane w oparciu o poprawki zgło-
szone przez Radnych, przedstawił marszałek 
Mirosław Karapyta. Ostatecznie przyjęto bu-
dżet, w którym największe wydatki przewi-
dziano na inwestycje - w tym na inwestycje 
drogowe, na które przeznaczonych zostanie 
blisko 400 mln zł. W wyniku przyjęcia wspo-

mnianej autopoprawki dodatkowe 5 mln 
przeznaczono na budowę chodników przy 
drogach wojewódzkich budowanych z udzia-
łem środków samorządów lokalnych, 500 tys. 
przeznaczono na przygotowanie dokumenta-
cji technicznej oraz modernizacji drogi woje-
wódzkiej nr 988 Babica –Warzyce na odcinku 
Babica-Twierdza, a 300 tys. zł na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 
Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka 
połączony w sposób bezkolizyjny z drogami 
krajowymi: 9 (Radom- Barwinek) i 19 (Kuź-
nica-Rzeszów) oraz linią kolejową L71.

Blisko 81 mln trafi na potrzeby kolei, 
najwięcej na dopłaty do biletów ulgowych. 
Pół miliona złotych samorząd wojewódz-
twa przeznaczy na przygotowanie wspólnie 
z Polskimi Liniami Kolejowymi studium wy-
konalności projektu budowy linii kolejowej 
łączącej Rzeszów z Portem Lotniczym Rze-
szów – Jasionka.

Spore pieniądze zostały również zapla-
nowane na rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego. Na trzy prowadzone w tym obsza-
rze programy, województwo przeznaczy 
w przyszłym roku ponad 120 mln zł. Blisko 
64 mln zostanie wydane na oświatę, a 61 
mln na ochronę zdrowia.

Dodatkowymi elementami wprowadzo-
nymi do budżetu dzięki poprawkom radnych 
są: przygotowanie budowy Akademii Juliń-
skiej – 600 tys. zł, budowa nowej wojewódz-
kiej i miejskiej biblioteki wraz z „Małym Ko-
pernikiem” – 400 tys. zł, dotacja dla Muzeum 
Historycznego w Sanoku – 600 tys. zł, zwięk-

XVII SESJA SEJMIKU
Województwa Podkarpackiego

koordynowane przez wspólne zespoły ro-
bocze. W ramach umowy Samorząd Wo-
jewództwa będzie także upowszechniał in-
formacje o współpracy z P-UIG wśród firm 
działających na terenie Podkarpacia, a także 
zobowiązał się do tego, że warunki porozu-
mienia będą brane pod uwagę przy tworze-
niu wszelkiego rodzaju programów, planów 
i projektów realizowanych przez samorząd.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza za-
deklarowała z kolei, że informacja o współ-
pracy zostanie rozpowszechniona wśród 
przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Samo-
rząd Województwa może też liczyć na po-
moc ekspertów i doradców współpracują-
cych z P-UIG.

szenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 350 tys. zł, a także zwiększe-
nie dotacji dla: Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie (100 tys. zł), Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej (80 tys. zł), Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie (60 tys. zł), 
Centrum Kulturalnego w Przemyślu (60 tys. 
zł), Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 
(160 tys. zł). Zaplanowano również udziele-
nie wsparcia dla miasta Rzeszowa z przezna-
czeniem na budowę zaplecza socjalno-szatnio-
wego dla stadionu lekkoatletycznego – 2 mln 
oraz na budowę pomnika ppłk. Łukasza Cie-
plińskiego – 100 000 zł.

Chociaż kwestie budżetowe zdominowa-
ły tę pierwszą w tym roku sesję, radni znaleź-
li czas na przyjęcie uchwały, w której Sejmik 
Województwa Podkarpackiego sprzeciwił się 
planowanemu przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości zniesieniu sądów rejonowych w nie-
których miastach powiatowych województwa 
podkarpackiego, tj. w Brzozowie, Kolbuszo-
wej, Lesku, Lubaczowie, Leżajsku, Nisku, 
Przeworsku, Strzyżowie. W uzasadnieniu rad-
ni podkreślili, iż sądy rejonowe spełniają waż-
ną rolę w miastach powiatowych jako atrybut 
władzy sądowniczej, stanowią o społecznym 
prestiżu tych miast a ich przekształcenie 
w wydziały zamiejscowe spowodowałaby de-
gradację miast powiatowych, co jest sprzecz-
ne z celami reformy samorządowej z 1999 r.. 
Radni zaapelowali do Ministra Sprawiedliwo-
ści o powstrzymanie planowanej likwidacji są-
dów oraz dokonanie powtórnej analizy zamie-
rzonej reorganizacji i jej zakresu.

Rafał Polak
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W dniach 6 i 7 lutego przebywa na Pod-
karpaciu ambasador Stanów Zjednoczonych 
Lee Feinstein. W poniedziałek 6 lutego od-
wiedził w Mielcu fabrykę PZL Mielec Sikor-
sky Aircraft Corporation i Specjalną Strefę 
Ekonomiczną, spotkał się na obiedzie z mar-
szałkiem Karapytą a następnie odwiedził 
Łańcut, gdzie otworzył wystawę „American 
West”, zwiedził łańcucką synagogę oraz mu-
zeum Zamek w Łańcucie.

W Zamku w Łańcucie odbyła konferen-
cja prasowa, podczas której Lee Feinstein 
podziękował Polakom za zgodę na repre-
zentowanie interesów amerykańskich w Sy-
rii w związku ewakuacja amerykańskich 

placówek dyplomatycznych. Stwierdził, że 
jego wizyta na Podkarpaciu utwierdziła go 
w przekonaniu, że jest to region o wielkim 
potencjale i możliwościach, czego przykła-
dem są inwestycje amerykańskie w regio-
nie, takie jak fabryka Sikorsky Aircraft Cor-
poration w Mielcu. Ambasador podkreślił 
wielowiekowe związki polsko-amerykań-
skie i znaczenie amerykańskiej Polonii we 
współczesnym życiu USA. Potwierdzeniem 
takich związków spinających przeszłość 
i teraźniejszość jest dar w postaci faksymi-
le katalogów zbiorów bibliotecznych z XVIII 
i XIX wieku, które wróciły do Biblioteki Mu-
zeum Zamku w Łańcucie. Te katalogi są 
ważnym źródłem wiedzy o bibliotecznych 
zbiorach Lubomirskich i Potockich.

Wiesław Bek

Ambasador USA
– „amerykańskie inwestycje na Podkarpaciu
nie są dziełem przypadku”

Marszałek Mirosław Karapyta przy-
pomniał, że już dziś Amerykanie są naj-
większymi inwestorami w regionie, a to 
dopiero początek takich inwestycji na Pod-
karpaciu. Zwrócił uwagę, że te inwestycje 
dotyczą obszarów zaawansowanych tech-
nologii, zwłaszcza lotniczych, co wkom-
ponowuje się w strategię rozwoju regionu 
opartą o przemysł związany z lotnictwem. 
A możliwości rozwoju współpracy w in-
nych dziedzinach są bardzo obiecujące, 
co potwierdziły rozmowy z ambasadorem 
podczas roboczego obiadu. Marszałek Ka-
rapyta wyraził nadzieje na wznowienie re-
gularnych rejsów lotniczych między Rze-
szowem i Nowym Jorkiem oraz na objęcie 
Polaków programem ruchu bezwizowego.
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– Jak zbudować kulturę innowacyj-
ną? Jak rozwijać kreatywne postawy 
wśród młodych mieszkańców regionu? 
Jak zachęcić młodzież do studiowania 
na kierunkach ścisłych i technicznych? 
Perspektywy rozwoju Podkarpacia 
w najbliższych dekadach mogą zależeć 
od właściwych odpowiedzi na te pyta-
nia.
– W dniu 19 grudnia 2011 roku na XVI 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego roku przyjęta została do realizacji 

Grzegorz Kruszyński

Edukacja kluczem
do innowacyjności
Wywiad ze Zdzisławem Nowakowskim – przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego

zaktualizowana Regionalna Strategia In-
nowacji na lata 2005-2013. Z inicjatywy 
Komisji Rozwoju Regionalnego znalazł się 
w niej zapis o utworzeniu „w wielu loka-
lizacjach województwa centrów edukacji 
interaktywnej rozwijających wśród dzie-
ci i młodzieży zainteresowanie nauką oraz 
wspomagających samodzielne poznawanie 
świata i uczenie się”.
Chcieliśmy spojrzeć na problem innowacyj-
ności w szerszym kontekście. Pokazać, że 
nie chodzi tu tylko o transfer wiedzy i tech-

nologii z uczelni do przemysłu, czy też bu-
dowanie partnerstwa przedsiębiorców, 
instytucji naukowych i władz samorządo-
wych. To także budowanie kultury inno-
wacyjnej oraz rozwijanie postaw kreatyw-
nych wśród młodych mieszkańców regionu, 
tym samym naturalne wzbogacenie oferty 
edukacyjnej o te elementy, które z różnych 
powodów nie mogą funkcjonować w sfor-
malizowanym polskim systemie edukacji. 
Nauka może przecież odbywać się także 
poza murami szkolnymi.

Fo
t. 

S. 
Br

yg



Podkarpacki Przegląd Samorządowy8

Podsumowanie 2011 roku, plany samo-
rządu województwa i samego marszałka na 
2012, dyskusja o bieżących i zbliżających 
się najważniejszych dla mieszkańców re-
gionu wydarzeniach - to tylko niektóre te-
maty podejmowane w czasie noworoczne-
go spotkania marszałka Mirosław Karapyty 
z przedstawicielami regionalnych mediów.

Kilkudziesięciu dziennikarzy regional-
nej prasy, radia i telewizji, zarówno szefów 
redakcji, jak i redaktorów zajmujących się 
na co dzień tematyką samorządową, gości-
ło 18 stycznia 2012 roku u Marszałka Mi-
rosława Karapyty na spotkaniu noworocz-
nym.

Marszałek Karapyta podsumował 2011 
rok, mówił o sprawach, na których w ciągu 
minionego roku koncentrował swoją uwagę 
i działania. „Jedną z kluczowych kwestii dla 
Podkarpacia jest niezmiennie poprawa do-
stępności komunikacyjnej regionu. W tym 
kontekście szczególnie ważna jest budowa 
drogi Via Carpathia – mówił marszałek – 
ten temat podejmowałem wielokrotnie, na 
spotkaniach w Brukseli oraz z partnerami 
ze Słowacji. W tej sprawie odnieśliśmy suk-
ces polegający na wpisaniu tego szlaku ko-
munikacyjnego do europejskiej sieci trans-
portowej TEN-T”.

Wśród najważniejszych i najbardziej 
spektakularnych wydarzeń 2012 roku Mar-
szałek wymieniał przedsięwzięcia związa-
ne z przejęciem przez niego przewodnic-
twa w pracach Domu Polski Wschodniej 
w Brukseli oraz obradach Konwentu Mar-
szałków Województw RP, którym w tym 
półroczu przewodniczy właśnie marszałek 
Karapyta i które odbywają się na Podkar-
paciu. Prezentując wydarzenia promujące 
nasz region Marszałek zaprosił dziennika-
rzy na otwarcie nowoczesnego terminalna 
pasażerskiego w Porcie Lotniczym Rzeszów 
– Jasionka.

W czasie rozmów z Marszałkiem dzien-
nikarzy interesowały zwłaszcza najważniej-
sze inwestycje infrastrukturalne regionu 

– W połowie stycznia br. prowadzone 
przez Pana mieleckie Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Doskonalenia Na-
uczycieli zorganizowało, już po raz dru-
gi, Festiwal Nauki i Techniki. Był to 
świetny przykład działania edukacyj-
nego, które oprócz konkretnej wiedzy 
oferuje również autentyczne przeżycie. 
Jaki był odbiór społeczny tej inicjatywy?
– Trwający dwa dni Festiwal cieszył się wy-
jątkowym zainteresowaniem mielczan. 
Z kilkunastoma stanowiskami prezento-
wało się Centrum Nauki Kopernik oraz 
uczniowie gimnazjów. Najwięcej atrakcji 
czekało zwiedzających na stanowiskach 
przygotowanych przez Polskie Zakłady Lot-
nicze, Aeroklub Mielecki oraz firmy z bran-
ży mechatronicznej. Można było zasiąść 
za sterami wirtualnego samolotu, spróbo-
wać zaprogramować roboty i przygotować 
je do walki sumo. Zorganizowano także 
kilka konkursów dla gimnazjalistów – był 
konkurs wiedzy o lotnictwie, zdalnego ste-
rowania helikopterem po torze przeszkód 
oraz programowanie w Baltie. Festiwal 
stworzył również okazję młodym miłośni-
kom nauki i techniki do pogłębienia wie-
dzy teoretycznej. Można było wysłuchać 
ciekawych i inspirujących wykładów prof. 
dr. hab. Łukasza Turskiego z Centrum Fizy-
ki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk nt. 
„O czym fizyk myśli w zimie” oraz prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Samka z AGH nt. „Przy-
roda i technika – inspirujące powiązania”.
– Organizatorzy tego typu imprez stają 
przed wyzwaniem, jak naukę i technikę 
„sprzedać” młodym ludziom.
– Technikę należy oprzeć na prostych zasa-
dach, czyli zrozumiałych przez każdego pra-

wach fizyki, ale przede wszystkim osobiście 
ją zastosować w konkretnych eksperymen-
tach oraz urządzeniach. Samo oglądanie nic 
nie da. Z satysfakcją patrzyłem, jak chłopcy 
i dziewczęta w sobotę, dzień wolny od za-
jęć szkolnych, samodzielnie programowali 
i wprawiali w ruch roboty. Czy taka twór-
cza aktywność pobudza zainteresowania 
techniczne? Osobiście nie mam żadnych 
wątpliwości. I jeszcze jedno – jeśli młodym 
ludziom uświadomimy, że obecnie na inży-
nierów czeka praca, i to dobrze płatna, tym 
chętniej będą oni chcieli sprawdzić, czy po-
siadają predyspozycje techniczne i decydo-
wać się na rozwijanie swoich talentów w tej 
dziedzinie.
– A zatem, jakie plany na najbliższa przy-
szłość?
– Istnieje już wstępny projekt wojewódz-
kiej sieci ośrodków edukacji interaktywnej 
opracowany przez Stowarzyszenie Explo-
res oraz Polimedia. Warto go uzupełnić 
o doświadczenia wyniesione z Interaktyw-
nych Pikników Wiedzy organizowanych 
w Rzeszowie oraz dwóch Festiwali Nauki 
i Techniki organizowanych w Mielcu. Pew-
nie warto rozważyć utworzenie na terenie 
województwa tematycznych ośrodków, 
mocno osadzonych w lokalnej specyfice 
gospodarczej. Przykładowo w Mielcu wy-
różnikiem mogą być prezentacje tych praw 
fizyki, które są wykorzystywane w przemy-
śle lotniczym. Jedno z kolejnych posiedzeń 
Komisji Rozwoju Regionalnego będzie po-
świecone dyskusji na temat przyszłego mo-
delu funkcjonowania sieci takich centrów, 
które z powodzeniem będzie można zreali-
zować w kolejnej perspektywie finansowej 
ze środków UE.
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oraz promocja Podkarpacia w kraju i poza 
jego granicami. O promocji tej - obok Mar-
szałka Karapyty - mówił także gość spotka-
nia, utalentowany kierowca rajdowy Maciej 
Rzeźnik, który promuje region na ogólno-
polskich i światowych imprezach, w któ-
rych uczestniczy. Teraz ubiega się on o tytuł 
„Najpopularniejszego sportowca Podkarpa-
cia 2011 roku”.

Organizowane już po praz drugi nowo-
roczne spotkanie Marszałka z dziennika-
rzami z regionu było nie tylko okazją do 
wymiany poglądów, ale także zaprezento-
wania przez dziennikarzy własnych projek-
tów oraz pomysłów w sferze zawodowej, 
a również rozmów poświęconych prywat-
nym zainteresowaniom i pasjom.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Noworoczne
spotkanie z mediami
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Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Nasi na szczytach
wieżowca w Dubaju
– czyli nowy rekord
Krystiana Herby

Nasi na szczytach
wieżowca w Dubaju
– czyli nowy rekord
Krystiana Herby
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Pokonując na rowerze w ciągu 1 godziny 
13 minut i 41 sekund 2040 stopni schodów 
trialowiec z Podkarpacia ustanowił nowy 
rekord Guinnessa. Poprzedni, sprzed 4 lat, 
należący do trzech innych trialowców, wy-
nosił 2008 stopni.

Hotel Rose Rayahaan by Rotana w Du-
baju liczy 333 metry wysokości. Został wpi-
sany do księgi rekordów Guinnessa jako 
najwyższy hotel na świecie. Teraz, w drugą 
rocznicę powstania budynku znajdzie się 
w niej – wraz z podkarpackim sportowcem 
– po raz drugi.

Zdobycie dubajskiego drapacza chmur 
było siódmym wyzwaniem Krystiana Her-
by. Próbę bicia rekordu obserwowało na 
miejscu kilkudziesięciu dziennikarzy oraz 
wielu Polaków pracujących w różnych miej-
scach Dubaju wraz urzędującym w Abu 
Dhabi ambasadorem RP Adamem Krzy-
mowskim.

Przygotowując się do bicia rekordu tria-
lowiec czuł się bardzo dobrze. Swą ”wspi-
naczkę” rozpoczął o 11.00 - w Polsce była 
wtedy 8 rano. Najpierw pokonał na rowerze 
23 piętra. Później zjechał w dół windą tech-

niczną – ani raz się przy tym nie podpie-
rając - i rozpoczął swą rowerową wędrów-
kę do góry raz jeszcze. Chciał w ten sposób 
zaliczyć jak najwięcej schodów dubajskiego 
hotelu. Łącznie Krystian Herba pokonał 91 
pięter w czasie 1 godz. 13 min. i 41 sekund 
i został nowym rekordzistą świata.

31–letni trialowiec Krystian Herba tre-
nuje trial rowerowy od 17 lat. Swój pierw-
szy wysokościowiec – Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie zdobył 
na rowerze w maju 
2009 roku pokonu-
jąc 785 schodów - 30 
pięter - w nieco po-
nad 19 minut. Póź-
niej zdobył - między 
innymi -  najwyż-
szy europejski hotel 
w Benidorm w Hisz-
panii oraz najwyższy 
pod względem ilości 
pięter europejski dra-
pacz chmur - Messe-
turm we Frankfurcie. 
Krystian Herba kolej-

ny już rok jest sportowym ambasadorem 
Podkarpacia, promując nasz region w cza-
sie swoich spektakularnych wyczynów.

Zaledwie w godzinę po zdobyciu „dra-
pacza chmur” i pobiciu rekordu Guinnessa 
w Dubaju, Krystian Herba stwierdził, że jest 
już gotów po raz kolejny powtórzyć swoją 
wspinaczkę. Gratulujemy i czekamy na ko-
lejne wyczyny …

„To bardzo dobry czas, spodziewałem się, że pokonanie 91 pięter zajmie mi więcej cza-
su”– tak tuż po zdobyciu 2040. stopnia schodów na rowerze, w najwyższym na świecie 
hotelu w Dubaju, powiedział Krystian Herba.
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180 szkół i placówek kształcenia za-
wodowego mogących przeprowadzić pro-
gramy rozwojowe, 20 tysięcy stażystów 
i praktykantów oraz 80 milionów zło-
tych przeznaczonych na ten cel w ciągu 
dwóch lat szkolnych – tak w skrócie moż-
na przedstawić założenia projektu, który 
będzie realizowany od 2012 roku w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w województwie podkarpackim.

O tym, jak ważne są zmiany w kształ-
ceniu zawodowym młodzieży na Podkar-
paciu, na konferencji poświęconej szkol-
nictwie zawodowemu mówiła 8 grudnia 
w Rzeszowie wicemarszałek Anna Kowal-
ska: „Rynek pracy pokazuje braki wykwalifi-
kowanych pracowników, dlatego musimy za-
stanowić się nad usprawnieniem szkolnictwa 
zawodowego tak, aby było pomocne dla go-
spodarki Podkarpacia i całego kraju. Musimy 
patrzeć na obecne i przyszłościowe potrzeby 
rynku pracy, aby szkolnictwo zawodowe do 
nich dopasowywać.”

Już od 2008 roku Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje 
konkursy dla szkół zawodowych na dofi-

nansowanie działań z zakresu moderniza-
cji oferty kształcenia zawodowego. Dotych-
czas wzięło w nich udział ponad 40 szkół 
i placówek oświatowych z całego wojewódz-
twa. Chcąc zintensyfikować modernizację 
szkolnictwa wyższego, Samorząd Woje-
wództwa Podkarpackiego zmienił zasady 
w dostępie do środków, dzięki czemu każ-
da instytucja prowadząca szkoły zawodo-
we może szybciej i łatwiej sięgnąć po unij-

Daniel Kozik

Fundusze Europejskie
dla lepszego kształcenia
zawodowego na Podkarpaciu

ne dofinansowanie. Projekt rozpocznie się 
w maju 2012 roku. Do podziału jest aż 80 
mln zł, które trafią do szkół podczas dwóch 
lat szkolnych: 2012/2013 i 2013/2014.

Szkoły z terenu Podkarpacia mogą 
przeznaczyć środki z PO KL na moderniza-
cję oferty kształcenia zawodowego, dosto-
sowując ją do potrzeb rynku pracy. A moż-
liwości nie brakuje.

Może to być chociażby wprowadzanie 
nowych kierunków kształcenia, modyfiko-
wanie programów nauczania na istnieją-
cych już kierunkach, nawiązywanie współ-
pracy z pracodawcami, a także doposażenie 
szkół i placówek w nowoczesne materiały 
dydaktyczne. Za pieniądze unijne będzie 
też można wprowadzać innowacyjne for-
my oceniania i nauczania, czy nowe pro-
gramy i narzędzia efektywnego zarządza-
nia placówką. Unijne środki mogą zostać 
przeznaczone również na dodatkowe zaję-
cia prowadzone w celu wyrównywania dys-
proporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami 
oraz przygotowujące młodzież do lepsze-
go radzenia sobie na rynku pracy. Projekt 
może wspierać także organizację praktyk 
i staży zawodowych, jako formy praktycz-
nego nauczania zawodu.
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Koniec stycznia – mimo siarczystych 
mrozów – był gorący dla kibiców żużla na 
lodzie, którzy w Sanoku mieli swoje świę-
to. Wszystko za sprawą rozegranej tam 
rundy	kwalifikacyjnej	do	Indywidualnych	
Mistrzostw Świata, a także VI edycji ICE Ra-
cing Sanok Cup. Było na co popatrzeć: na 
lodowym torze do walki stanęli sportow-
cy ze światowej czołówki. Zawody otworzył 
marszałek Mirosław Karapyta, który życzył 
wszystkim dobrej zabawy oraz gratulował 
udanej sportowej imprezy.

W jej przygotowaniu swój udział miał 
także samorząd województwa. Otwieramy 
się na wszelkiego rodzaju inicjatywy, szcze-
gólnie ważne są rzeczy, które zimą dzieją się 
na południu naszego województwa – tak 
marszałek wyjaśniał, dlaczego samorząd 
włączył się w organizację zawodów. Na 
konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, 
która poprzedziła lodowe zmagania w Sa-
noku, burmistrz Sanoka Wojciech Blechar-
czyk podziękował marszałkowi za wspiera-
nie działań promujących Podkarpacie. Ice 
Racing – jego zdaniem – może znakomi-
cie wypromować nasz region, gdyż zain-
teresowanie tą dyscypliną jest ogromne. 
Po raz szósty organizujemy taką imprezę. 

Monika Konopka

Ice Racing 
– żużlowe zmagania 
w zimowym wydaniu

Oglądalność na poziomie 20 mln widzów na 
całym świecie – mówił burmistrz Sanoka – 
to jest wielka promocja nie tylko dla miasta, 
dla Bieszczadów, ale także dla całego Podkar-
pacia.

Te przypuszczenia okazały się jak naj-
bardziej słuszne. Motocyklowe szaleństwo 
na lodowym torze ściągnęło do Sanoka ty-
siące kibiców. Jeszcze większe tłumy zasia-
dły przed telewizorami. Pierwszy dzień za-
wodów na sanockim torze Błonie należał 
do Rosjanina Nikołaja Krasnikowa. Sied-
miokrotny mistrza świata wygrał elimi-

nacje, drugi był także Rosjanin Danił Iwa-
now, a trzecie miejsce zajął Polak Grzegorz 
Knapp. Pasjonująca walka na torze rozgrze-
wała zziębniętych kibiców, którzy mimo ni-
skiej temperatury bawili się wyśmienicie. 
Niedzielne rozgrywki w ramach motocy-
klowych wyścigów na lodzie – Sanok Cup 
– także należały do Rosjan. Puchar zdobył 
po raz drugi Nikołaj Krasnikow. Rosjanie 
zajęli w sumie pięć pierwszych miejsc. Naj-
lepszy Polak, Grzegorz Knapp, zajął siódmą 
pozycję. Był to jego najlepszy występ w do-
tychczasowej sportowej karierze.
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11 stycznia 2012 r. w sali koncertowej 
Filharmonii Podkarpackiej odbyło się no-
woroczne spotkanie samorządowe. Trady-
cję takich spotkań ustanowił przed sied-
mioma laty marszałek II Kadencji Leszek 
Deptuła i od tamtego czasu współorgani-
zują je wojewoda podkarpacki, marsza-
łek województwa oraz Podkarpackie Sto-
warzyszenie Samorządów Terytorialnych. 
Oprócz radnych sejmiku, starostów, wój-
tów, burmistrzów, prezydentów miast 
przybył także rzeszowski ordynariusz bp 
Edward Białogłowski oraz przedstawiciele 
parlamentu i służb mundurowych.

Zebranym samorządowcom noworocz-
ne życzenia złożyli wojewoda Małgorzata 
Chomycz, marszałek Mirosław Karapyta, 
bp Edward Białogłowski oraz przewodni-
cząca Sejmiku Teresa Kubas-Hul. Mówcy 
podkreślali, że obecny rok to czas wielu 
trudnych wyzwań i problemów do roz-
wiązania, ale także czas finalizowania waż-
nych dla naszego województwa projektów 
rozpoczętych przed kilkoma laty. Zapew-
nienie bezpieczeństwa kibicom piłkarskim 
udającym się na mecze na Ukrainę to nie 

tylko duże przedsięwzięcie organizacyjne 
dla wielu służb i instytucji, ale też wielka 
szansa na promocję naszego regionu i po-
kazania przyjezdnym jego walorów.

Marszałek Mirosław Karapyta pod-
czas wystąpienia życzył samorządowcom 
realizacji ambitnych planów moderniza-
cji „małych Ojczyzn” w 2012 roku. Zazna-
czył, jak duża odpowiedzialność spoczywa 

Magdalena Jaworek-Pikiel

Noworoczne spotkanie
z SAMORZĄDOWCAMI

na rękach władz samorządowych, zwłasz-
cza teraz, gdy Podkarpacie przez pół roku 
kierować będzie pracami Konwentu Mar-
szałków RP, co zdarza się raz na osiem 
lat. Nasz region będzie też przez najbliż-
szy rok koordynował prace Domu Pol-
ski Wschodniej w Brukseli. „Dom Polski 
Wschodniej to także, wasz dom” – zapra-
szał samorządowców z Podkarpacia mar-
szałek do korzystania z podkarpackiego 
„przyczółka” w Brukseli.

Uczestnicy noworocznego spotka-
nia mieli także okazję wysłuchać koncer-
tu Jana Trebuni-Tutki i zespołu JazGot, 
który zaprezentował pastorałki ze swojej 
ostatniej płyty „Święta z JazGotem”Fo
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Krystyna Leśniak-Moczuk

OD DWORSKIEJ
DZIEWCZYNY
DO EUROKRYSTYNY

W Rzeszowie trwają przygotowania do 
XV Jubileuszowego Zjazdu Krystyn Eurokry-
styny 2012 „Imieniny Krystyny urodziny”, na 
którym spotkają się Krystyny z całej z Pod-
karpacia z imienniczkami z całej Polski i po-
lonijnymi Krystynami z Brazylii, USA, Szwe-
cji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Belgii, Niemiec, Białorusi, Czech i Ukrainy.

Gospodarze miasta Rzeszowa, woje-
wództwa, wielu instytucji i firm wykazu-
ją dużą życzliwość by godnie i gościnnie 

przyjąć solenizantki w dniu ich imienin 13 
marca 2012 roku. Do Komitetu Honoro-
wego przyjęli zaproszenie Kazimierz Gór-
ny, Biskup Rzeszowski, Krystyna Skow-
rońska, Poseł na Sejm, Tadeusz Ferenc, 
Prezydent Miasta Rzeszowa, Mirosław 
Karapyta, Marszałek Województwa Pod-
karpackiego, Małgorzata Chomycz, Woje-
woda Podkarpacki, prof. dr hab. Stanisław 
Uliasz, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Marta Półtorak, Prezes Develop Invest-
ment „Millenium Hall”, Bogdan Pastuszko, 
Prezes Zarządu, Dyrektor Karpackiej Spół-

ki Gazownictwa. Komitet Organizacyjny 
koordynuje prace przygotowawcze, w któ-
re chętnie włączają i dzielnie się członkinie 
Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich. 
Zjazd został objęty patronatem medial-
nym przez TVP, Radio Rzeszów, Nowiny, 
VIP Biznes&Styl oraz Dziennik Zachodni.

Co prawda główny akcent uroczystości 
imieninowych przypada na dzień imienin, 
ale już w wigilię tego święta organizatorzy 
zapraszają na interdyscyplinarną debatę 
naukową „Kobieto, kim jesteś we współcze-
snym świecie”, która odbędzie się na Uni-
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wersytecie Rzeszowskim pod patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, prof. dr hab. Stanisława Uliasza. Celem 
tej konferencji jest zanicjowanie dyskursu 
nad koniecznością i możliwościami godze-
nia wielu doniosłych społecznie ról kobie-
ty współczesnej. Przedstawiciele różnych 
dyscyplin naukowych, reprezentanci róż-
nych sfer życia społecznego, gospodarcze-
go, religijnego i politycznego zaprezentują 
poglądy i doświadczenia wiązane z funkcjo-
nowaniem kobiet w sferze rodzinnej, zawo-
dowej i publicznej. W trzech panelach dys-
kusyjnych spotkają się filozofowie, historycy, 
socjolodzy, prawnicy, pedagodzy, psycholo-
dzy, poloniści, lekarze, księża, przedsiębior-
cy i politycy, a także kobiety, które osiągnę-
ły sukces w nauce, medycynie, literaturze, 
sztuce, muzyce, sporcie, biznesie, polityce. 
Swoje doświadczenia zaprezentują kobiety 
łączące role rodzinne i zawodowe oraz ko-
biety czerpiące satysfakcję z realizowaniu 
się w życiu rodzinnym. Dyskusja panelowa 
będzie zogniskowana na tematyce „Kobie-
ta i mężczyzna”, Kobieta jako żona i matka”, 
„Kobieta w sferze zawodowej i publicznej”.

Wieczorem uczestniczki obejrzą spek- 
takl „Słodkie lata 20, 30…” w reżyserii Jana 
Szurmieja, w wykonaniu aktorów Teatru 
Wandy Siemaszkowej. A kolację w restaura-
cji Klubowa u Krystyny Osuchowskiej umili 
im muzyka zespołu Bogdana Romańskie-
go z Mielca i wspólne biesiadne śpiewanie.

Krystyny nie zapomną o swojej pa-
tronce Krystynie Bochenek, dzięki której 
poznały się i tworzą niezwykłą wspólnotę 
jednoczącą kobiety noszące to chrześcijań-
skie i królewskie imię Krystyna. W kościele 
Farnym Biskup Rzeszowski Kazimierz Gór-
ny odprawi mszę św. za duszę śp. Krystyny 
i wszystkie Krystyny uczestniczki Zjazdu.

We wtorek 13 marca w dniu imienin rze-
szowski Rynek będzie rozbrzmiewał muzyką 
i tańcami regionalnymi w wykonaniu „Reso-
vii Saltans” z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
„Uśmiech” z Wojewódzkiego Domu Kultury 
i dwóch zespołów ludowych z Domu Kultu-
ry w Łańcucie. Z Ratusza mieszkańcy Rze-
szowa usłyszą hejnał imieninowy. W imieni-
nowym wiecu wezmą udział przedstawiciele 
Komitetu Honorowego, zaproszeni goście, 
solenizantki, mieszkańcy Rzeszowa i Pod-
karpacia. Na rzeszowski Zjazd zapowie-
działo przyjazd wiele sławnych Krystyn: 
śpiewaczka Szostek-Radkowa, spikerka te-
lewizyjna Loska, tancerka z Paryża Mazu-
równa, aktorki Kołodziejczyk i Tkacz, pio-
senkarka Giżowska, pisarka Nepomucka, 
medalistka olimpijska Kacperczyk.

Z Rynku wyruszy korowód Krystyn 
w kolorowych nakryciach głowy i strojach 
dwórek królewskich, z akompaniamentem 
orkiestry strażackiej z Hyżnego, paradą 
Szałamaistek i panów z Towarzystwa Do-
brego Wojaka Szwejka. Dyrektor Filharmo-
nii Podkarpackiej Marta Wierzbieniec przy-
gotowuje dla imieninowych gości uroczysty 
koncert w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej i tancerzy ze szkoły „Aksel”.

Dalej barwny korowód uda się do Cen-
trum Kulturalno-Handlowego „Millenium 
Hall”, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy Hyżne przygotują stół przaśny re-
gionalnego jadła.

W części oficjalnej wieczoru prowadzo-
nego przez Kornela Pieńko, aktora Teatru 
Siemaszkowej, wystąpi przedstawiciel kon-
ferencji naukowej „Kobieto, kim jesteś we 
współczesnym świecie”, odbędzie się pro-
mocja książki dr Krystyny Leśniak-Mo-
czuk pt. „Fenomen Krystyn” poświęconej 
pamięci Krystyny Bochenek. Zwycięzcom 
rajdu lotniczego samolotu „Szaman”, pro-
dukowanego w Mielcu wręczony zostanie 
puchar „O uśmiech Krystyny”, a laureat-
ki konkursu „Krystyny za i przed obiekty-
wem” na najciekawsze zdjęcia ze Zjazdów 
Krystyn otrzymają pamiątkowe nagrody. 
Władze miasta i regionu uhonorują Kry-
styny uczestniczki wszystkich 15 Zjazdów 
Krystyn, regionalne liderki Krystyn oraz 
nowo ochrzczone Krysie z Podkarpacia. 
Magdalena Bochenek, córka Krystyny nada 
tytuły „Honorowa Krystyna” i “Rzeszowski 
Krystynianin Pierwszy”. Atrakcją wieczo-
ru będzie Chrzest Krystyn, rewia strojów 
świata (Anglia, Arabia Sudyjska, Chiny, Ha-
waje, Hiszpania, Indie, Kuba, itp.), płoną-
ca urodzinowa niespodzianka dla Krystyn 
Jubilatek urodzonych 13 marca „Wariacje 
cukiernicze” (Cukiernia Juliusz Orłowski & 
Kazimierz Rak).

Goszcząca solenizantki w swoich po-
dwojach prezes Marta Półtorak zaprasza na 
fakultatywne spotkania Krystyn: literackie 
- Januszewska, Konecka, Lenkowska w ka-
wiarni w księgarni „Matras”, plastyków - Bi-
leńki, Niebudek, Gawron w galerii obrazów. 
Krystyny wysłuchają koncertu Jana Woj-
daka i Wawel, prowadzonego przez Jana 
Stępnia, z Polskiego Radia Kraków. Wodzi-
rej zaprosi Krystyny na tańce i swawole do 
utraty tchu…  przy muzyce Jolanty i Tade-
usza Inglotów.

Po mało przespanej nocy Krystyny po-
jadą do Łańcuta, gdzie zostaną powitane 
przez dyrektora Zamku-Muzeum Wita Ka-
rola Wojtowicza, zwiedzą zamek i powo-

zownię, a po powrocie studenci kierunku 
Turystyka i Rekreacja UR pokażą gościom 
Rzeszów - stolicę innowacji. Dla Krystyn, 
które wydłużą imieninowe świętowanie na 
Podkarpaciu organizatorzy oferują wyciecz-
kę do Krasiczyna, pobyt w gospodarstwach 
agroturystycznych w Bieszczadach, a także 
wycieczkę do Lwowa.

W czasie trwania Zjazdu będzie funk-
cjonował kiermasz sztuki ludowej Podkar-
pacia oraz KKK - kobiecy kącik Krystyn: 
Modna Krystyna od stóp do głów – promo-
cyjne ceny w wybranych salonach w „Mil-
lenium Hall” oraz w salonach obuwniczych 
„Prima Strada” - Karta Stałego Klienta od 
Krystyny Sitek; Bibliofilów – promocyjne 
ceny książek w Antykwariacie u Krystyny 
Szkutnik; Fotograficzny – zdjęcie w nakry-
ciu głowy dwórki królewskiej na tle pano-
ramy Rzeszowa (w hotelach); Fryzjerski 
– promocyjne ceny na usługi fryzjerskie 
w salonach w „Millenium Hall”; Kosme-
tyczny - promocyjne ceny na usługi ko-
smetyczne w salonach w „Millenium Hall” 
i w salonie Krystyny Szczęch „Gloria”; Me-
dyczny – lekarki Krystyny: Batorska-Lew-
kowicz, Weglowska-Kalinka; Psychologicz-
ny – psycholog: Barbara Marczuk prawdę Ci 
powie… A jak psycholog nie pomoże to po-
może może… wino SANTA CRISTINA TO-
SCANA w LOVE BAR.

Dodatkowymi atrakcjami będą: mecz 
piłki nożnej „Eurokrystyny contra Księża” 
(11.03. godz.17.00 stadion ”Orlik” w Hyż-
nem); filmy o Krystynach i z Krystynami 
(10-16.03. Multikino w „Millenium Hall”); 
zwiedzanie Muzeum Dobranocek (10-
16.03); zwiedzanie Podziemnej Trasy Tu-
rystycznej w Rynku Rzeszowa, zwiedzanie 
Muzeum Wódek w Łańcucie z degustacją, 
uczestnictwo w sesji coachingowej prowa-
dzonej przez Krystynę Jagielską-Gasińską 
ze Szwecji „Czy życie może być jaśniejsze, 
lżejsze, bardziej ukierunkowane, wdzięcz-
niejsze?”, „Jaśniejsza strona życia”, „Dąże-
nie do celu”.

ZAPRASZAMy NA ZJAZD
Krystyny 

ZE ŚRODOWiSK WiEJSKiCH.

Krystyna Leśniak-Moczuk
Kontakt: 605 144 996

kles@autograf.pl
www.KRYSTYNAZRZESZowA.pl



01/2012 17

W ramach programu kulturalne-
go Polskiej Prezydencji w UE Muzeum 
Kresów w Lubaczowie zaprezentowało 
w Atenach wystawę rysunku współcze-
snego. Wystawa jest efektem współpra-
cy jaką muzeum prowadzi z wieloma in-
stytucjami kultury w Europie.

Dzięki wsparciu Ambasady Polskiej 
w Atenach oraz Louizy Karapidakis, histo-
ryka sztuki, wchodzącej w skład jury kon-
kursu, udało się przygotować i zaprezento-
wać wystawę laureatów Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego w galerii im. Ken-
nediego w budynku Hellenic-American 
Union przy ulicy Massalias 22 w Atenach.

Wernisaż wystawy uświetnił swoją 
obecnością Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Grecji Michał Klinger jak rów-
nież Andrzej Jankowski dyrektor Wydziału 
Polityczno-Ekonomicznego oraz Pani Justy-
ny Słowik odpowiedzialnej attache Amba-
sady. Ze strony organizatorów w otwarciu 
wystawy udział wzięli Chris Spirou dyrektor 
Hellenic-American Union, Stanisław Piotr 
Makara dyrektor Muzeum Kresów w Luba-
czowie, kurator konkursy Triennale Polskie-
go Rysunku Współczesnego oraz Barbara 
Woch, zastępca dyrektora, odpowiedzialna 
za stronę organizacyjną wystawy.

Wernisaż, dzięki szerokiej promocji 
w mediach greckich, spotkał się z dużym 
zainteresowaniem szczególnie w środowi-
skach twórczych, czego dowodem był udział 
szerokiego grona artystów w otwarciu eks-
pozycji. Licznie zgromadzeni artyści, wła-
ściciele galerii sztuki, jak i miłośnicy sztuki 
współczesnej, zwracali uwagę na niezwykle 
wysoki poziom artystyczny prezentowa-

Barbara Woch

Muzeum Kresów
w Lubaczowie prezentuje
laureatów triennale w Atenach.

nych prac jak również znakomity warsztat 
polskich artystów

Już w tym momencie, możemy powie-
dzieć o niezwykle ciepłym przyjęciu wysta-
wy czego dowodem są wstępne rozmowy 
dotyczące prezentacji prac rysunkowych 

z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie 
w innych ośrodkach życia artystycznego 
w Grecji.

Wystawa „Laureaci Treinnale Polskiego Rysunku Współczesnego”
w Galerii im. Kennediego Hellenic America Union w Atenach.

Wernisaż wystawy „Laureaci Treinnale Polskiego Rysunku Współczesnego” w Galerii im. Kenne-
diego Hellenic America Union w Atenach.
od lewej: Michał Klinger Ambasador RP w Atenach, Stanisław Piotr Makara dyrektor Muzeum Kre-
sów w Lubaczowie, Louiza Karapidakis hist. Sztuki, kurator wystawy, Barbara Woch zastępca dy-
rektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, Leonidas-Phoebus Koskos Dyrektor Hellenic America Union.

Na wystawie prezentowane są prace artystów:
Stanisław Górecki, Stanisław Filipczuk , Bogdan Topor, Maria Skowrońska, Ryszard Otręba, Jędrzej Golas, Je-
rzy Kutkowski, Adam Kirchner, Maria Ferenc, Bogumił Łukaszewski, Henryk Hoffman, Jerzy Głuszek, Ewa Ci-
szewska – Bombska, Tadeusz G. Wiktor, Aleksander Olszewski, Sławomir Antoszewski, Apoloniusz Węgłow-
ski, Andrzej Grenda, Joanna Wiszniewska - Domańska, Włodzimierz Pawlak, Michael Misiak, Dorota Komar 
- Zmyślony, Pawel Warchoł, Marta Tomczyk, Daniel Krysta, Stanisław R. Kortyka, Przemysław Kmieć, Joanna 
Janowska - Augustyn, Cyprian Biełaniec, Dorota Grynczel, Jaroslaw Grulkowski, Andrzej Prokopiuk, Violetta 
Kulikowska - Parkasiewicz, Jeremi Jedroś, Jacek Jaroszewski, Sławomir Grabowy, Ryszard Gancarz, Jan Ferenc



W Krościenku Wyżnym odbyły się uro-
czystości z okazji wydania 150. numeru pi-
sma „Dębina”, które od ponad 12 lat redago-
wane jest przez działające na terenie gminy 
Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”.

W trakcie uroczystości uhonorowano 
osoby zasłużone dla Stowarzyszenia oraz 
kultury i promocji Krościenka Wyżnego 
przyznając im Srebrne i Złote Odznaki Ho-
norowe „Dębiny”. Srebrną Odznaką uho-
norowano Alicję Fejkiel-Guzik, sekretarza 
Urzędu Gminy, natomiast Złote Odznaki 
otrzymali: Dariusz Sobieraj, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego oraz Rada Gminy Krościenko Wy-
żne, w imieniu której odznakę odebrał jej 
przewodniczący - Antoni Dębiec.

Pamiątkowymi dyplomami zostały 
także uhonorowane osoby uczestniczące 
w społecznym kolportażu pisma oraz pro-
wadzące od lat stałe rubryki w „Dębinie”. 
Wśród nich byli: Halina Pelczar, Eleonora 
Karaś, Krystyna i Jerzy Hajdukowie oraz 
Anna i Mieczysław Zygarowiczowie.

Przyznano również tytuł Honorowego 
Siekiernika dla Jerzego Stasiczaka, właści-
ciela Dworu w Krościenku Wyżnym. Tytuł 
ten przyznawany jest osobom działającym 
poza Stowarzyszeniem, a wnoszącym istot-
ny wkład w promocję gminy.

Z okazji jubileuszu redakcja „Dębiny” 
odebrała wiele życzeń i upominków, wśród 
których był również wspaniała statuetka 
od Dariusza Sobieraja, wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go. Specjalne życzenia i upominki wręczył 
też wójt Jan Omachel, przewodniczący rady 
gminy, Antoni Dębiec. Były również życze-
nia od dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki 
Publicznej i ratowników Grupy Bieszczadz-
kiej GOPR. Z kolei konserwator zabytków 
Zdzisław Gil, realizujący akuratnie program 
odnowy nagrobka Cecylii Jabłonowskiej, 
przekazał na ręce ks. Jana Szpunara odla-
ny w żeliwie zapasowy element zdobniczy 
przedstawiający aniołka.

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
był występ Tomasza Szweda zatytułowany 
„Koncert jak 150”. Przez ponad dwie godzi-
ny goście mogli słuchać jego recitalu, była 
też chwila poezji z Romanem Zielonką, le-
śnikiem z Cisnej. Impreza zgromadziła wie-
lu znakomitych gości, w tym przedstawicieli 
władz samorządowych, instytucji i stowa-
rzyszeń kultury, dziennikarzy prasowych, 
radiowych i telewizyjnych, przyjaciół pisma. 

Alicja Fejkiel-Guzik

To był „Koncert jak 150”
(z prasy lokalnej)

Wśród obecnych znalazł się również duży 
zespół ludzi związanych z redagowaniem 
„Dębiny”, jej promocją i dystrybucją. Każdy 
z uczestników otrzymał jubileuszowy numer 
gazety oraz pamiątkowy kapelusz, stosowny 
do rodzaju prezentowanej podczas koncer-
tu muzyki i wesołego charakteru spotkania.

Impreza zakończyła się poczęstunkiem 
przy szwedzkim stole, który był okazją do 
mniej oficjalnych rozmów i dyskusji.
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