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WSPOMNIEŃ CZAR CZYLI JUBILEUSZ

„IWONICKIEGO GASTRONOMIKA”
50

Poświęcenie sztandaru

Wyróżnieni nauczyciele z przedstawicielami władz Powiatu Krośnieńskiego

2

lat to piękny wiek. 15 października 2011 r. w kościele
par afialnym w Iwoniczu-Zdroju spotkali się parlamentarzyści,
przedstawiciele władz powiatu krośnieńskiego, gminy, radni, dyrektorzy
szkół, nauczyciele, młodzież, rodzice,
absolwenci oraz przyjaciele aby wspólnie świętować jubileusz Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Uroczystość rozpoczęła msza święta
dziękczynna w intencji całej społeczności
szkolnej i tych, którzy odeszli.
Oﬁcjalną część spotkania rozpoczęto
poświęceniem sztandaru, który ufundowali Jerzy Krzanowski, wiceprezes Zarządu „Nowego Stylu” i Rada Rodziców.
– Niech ten sztandar będzie symbolem Małej
Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła, symbolem
kształtowania społecznie oczekiwanych postaw, symbolem tych wartości, które mamy
wypisane na rewersie: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, Praca – powiedział dyrektor
Henryk Rospond przekazując sztandar
młodzieży z życzeniami aby zawsze był
otaczany należnym szacunkiem.
Przypominając historię szkoły dyrektor
mówił o sukcesach i osiągnięciach uczniów
i nauczycieli, które miały miejsce na przestrzeni tych lat. A było ich wiele nie tylko
gastronomicznych, ale i artystycznych czy
sportowych, zarówno na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.
Na ręce gospodarza wpłynęło wiele listów z gratulacjami i życzeniami. W imieniu władz powiatu krośnieńskiego słowa
uznania wraz z życzeniami kolejnych dobrych lat współpracy przekazał starosta
Jan Juszczak. – Należy wspominać i odda-
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wać należyty szacunek tym, którzy przez
te lata uczyli, wychowywali i kierowali tą
placówką – mówił starosta. Przez ten czas
zmieniały się nazwy szkoły, ale zawsze pozostawała i pozostanie „gastronomikiem”.
Tyle w tym słowie ciepła, życzliwości i dobrej
energii. Absolwenci tej szkoły to rzetelni
i wszechstronnie przygotowani pracownicy, niewątpliwie jest to zasługą doskonale przygotowanej kadry i dyrekcji szkoły.
Dziękuję za te wspaniałe dni, za ten wysiłek
kształcenia i wychowania i życzę aby sukces i pomyślność towarzyszyły wszystkim,
zarówno uczniom jak i nauczycielom przez Gratulacje dyrektorowi szkoły składają skrabnik powiatu Krystyna Kasza i starosta Jan Juszczak
kolejne lata.
Gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami przekazali również poseł RP Stanisław
Piotrowicz, burmistrz gminy Paweł Pernal
i Stanisław Wróbel w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Jubileusz był
znakomitą okazją do wręczenia nagród
dyrektora dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Do grona wyróżnionych starosta Jan Juszczak zaprosił troje nauczycieli, którzy w tym roku zostali uhonorowani nagrodą Starosty Krośnieńskiego.
Uroczystość zbiegła się w czasie z obchodami innego, nieco skromniejszego
jubileuszu, 10-lecia istnienia przy szkole
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 12 października 2001 r. Rada Powiatu Krośnieńskiego podjęła uchwałę o powołaniu ośrodka w skład którego wchodzą:
Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna, Internat, Szkoła Spe- Poseł Stanisław Piotrowicz wręcza pamiątkowe godło Sentau RP
cjalna Przysposabiająca do Pracy.
Druga część uroczystości stała się prawdziwą podróżą sentymentalną. W przed- „Iwonickiego Gastronomika” została zapi- policealnej uzyskało, na przestrzeni tych
stawionej prezentacji multimedialnej prze- sana. Przed społecznością szkolną nowe lat, ponad 6 tysięcy absolwentów.
szłość przeplatała się z teraźniejszością. wyzwania, praca i nauka. Życzymy, aby
Zespół Szkół Gastronomiczno-HotelarZdjęcia byłych nauczycieli, uczniów z zajęć ich dokonania nie ustępowały osiągnię- skich to jedna z nielicznych szkół na Podpraktycznych, lekcji, ale również studnió- ciom poprzedników. Wszak za 50 lat pod- karpaciu, która kształcenie zawodowe
wek czy wycieczek szkolnych składające
prowadzi w systemie modułowym. Wysumują je na kolejnym jubileuszu.
się na bogatą historię szkoły wywoływasoki poziom tego kształcenia uczniowie
ły salwy śmiechu i wzruszeń. Swoimi repotwierdzają na zewnętrznych egzami***
ﬂeksjami podzielił się były dyrektor szkoły
Powołanie z dniem 1 września 1961 r., nach zawodowych, których zdawalność
Marek Bliżycki, który przepracował w niej na bazie Liceum Ogólnokształcącego, Tech- w ostatnich latach w niektórych zawodach
30 lat z tego przez 17 kierował placówką.
nikum Gospodarczego w Iwoniczu-Zdroju osiągnęła 100 procent.
Ostatnim oﬁcjalnym punktem spotkania dało nowe możliwości dla rozwoju oświaty
Utworzenie w ramach ZSGH Specjalbyło zwiedzanie szkoły, przez niektórych w regionie.
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
niewidzianej przez wiele lat, spotkania
Wykształcenie zawodowe na poziomie otworzyło również możliwość uzyskania
w klasach z nauczycielami, wychowaw- szkoły zasadniczej, technikum czy szkoły wykształcenia na poziomie szkoły zasadcami. W ten sposób kolejna karta historii
niczej dla młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
Ewa Bukowiecka
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JAK W DOMU…

Z

akończyły się prace przy powstaniu i urządzeniu ogrodu rekreacyjnego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Iwoniczu prowadzony jest przez siostry Felicjanki od 60 lat. Decyzją władz,
w 1951 roku, powstał tutaj ośrodek dla
dzieci niepełnosprawnych.
Traﬁają do niego niepełnosprawni intelektualnie chłopcy przed 18 rokiem życia.
Część z nich pozostaje tutaj do końca swoich dni. Obecnie przebywa tutaj 80 osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym
i głębokim. Podopieczni traktują to miejsce jak swój dom, przebywają całą dobę

W styczniu 2011 r. ruszyła kolejna, czwarta
już edycja projektu systemowego realizowanego w ramach POKL pod nazwą „Program
aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”. Projekt ten realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym założeniem jest uruchomienie procesu
aktywizacji społecznej i zawodowej Osób
Niepełnosprawnych poprzez zastosowanie
zintegrowanego systemu wsparcia, mającego
doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji
ze społeczeństwem.
Do wzięcia udziału w projekcie trzeba było
spełniać następujące kryteria:
• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym;
• zamieszkiwać na terenie Powiatu Krośnieńskiego;
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Ogród rekreacyjny ma powierzchnię pół hektara

mając zapewnioną opiekę medyczną, indywidualne zajęcia szkolne prowadzone przez
nauczycieli. – Mało wychodzą poza teren
domu, dlatego też zrodził się pomysł na
ogród z prawdziwego zdarzenia, w którym
mogliby przebywać, spędzać jak najwięcej
czasu, gdy tylko pozwolą na to warunki
– powiedziała siostra Halina Kucia, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Iwoniczu.

• być osobą w wieku aktywności zawodowej (kobiety – do 60 r. ż., mężczyźni
– do 65 r. ż.).
W ramach projektu organizowane były:
• spotkania z doradcą zawodowym, które
miały na celu określenie predyspozycji i możliwości danej osoby na rynku pracy;
• warsztaty psychologiczne, które niosły
za sobą podniesienie kompetencji życiowych
i umiejętności społecznych Osób Niepełnosprawnych;
• turnusy rehabilitacyjne organizowane
w celu polepszenia jakości zdrowia Osób
Niepełnosprawnych;
• kursy zawodowe, które dostosowane
były do indywidualnych potrzeb, zdolności
i kompetencji Osoby Niepełnosprawnej. Ich
głównym celem była możliwość zdobycia
nowych kwaliﬁkacji zawodowych lub dodatkowych umiejętności. W tegorocznej edycji
największym zainteresowaniem cieszyły się
następujące kursy:
• kurs masażu klasycznego i leczniczego

Cały projekt pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu – szansą ciężko
chorych dzieci”. Był współﬁnansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Udało się pozyskać 1,7 mln zł doﬁnansowania. W ubiegłym i w tym roku prowadzone
były prace przy powstaniu ogrodu rekreacyjnego. W 2010 r. po osiągnięciu nowych
zaostrzonych norm, Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu został wpisany do rejestru
domów pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Ma podpisaną umowę
na prowadzenie tego domu z powiatem
krośnieńskim.
W oﬁcjalnym otwarciu ogrodu rekreacyjnego wzięli udział między innymi
wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik,
burmistrz Iwonicza-Zdroju Paweł Pernal.
Obiekt poświęcił proboszcz paraﬁi Iwonicz
ks. Kazimierz Giera.
tekst i fot. A. Józefczyk

• kurs kosmetyczny
• kurs prawa jazdy kat. B
• kurs ochrony ﬁzycznej osób i mienia
• kurs obsługi komputera, kas ﬁskalnych
i fakturowania
• kurs spawania
• kurs kadry i płace
W 2011 r. w projekcie wzięło udział 40 osób,
w tym 21 kobiet i 19 mężczyzn. W każdym momencie jego trwania Osoby Niepełnosprawne mogły skorzystać z pomocy doradczyni
ds. osób niepełnosprawnych, której zadaniem
było udzielanie informacji o uprawnieniach
i przywilejach tych osób, możliwościach zdobycia przez nich dodatkowych kwaliﬁkacji,
a także refundacjach i doﬁnansowaniach,
z których w/w osoby mogą skorzystać.
W związku z tym, że projekt systemowy będzie realizowany w kolejnych latach,
osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu
Krośnieńskiego będące w wieku aktywności zawodowej i zainteresowane wzięciem
udziału w projekcie proszone są o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, tel. 013 43 75
733, 013 43 75 734.
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie
Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji
przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
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DZIEŃ PATRONA W JEDLICZU
D

zień Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu w tym roku
był dniem szczególnym. Tradycją już
stały się coroczne spotkania poświęcone
patronce szkoły połączone z obchodami Dnia Papieskiego, uroczystym ślubowaniem uczniów klas I oraz zawodami
w strzelectwie sportowym dla osób
po transplantacji.
Dzień Patrona to święto szkoły, dlatego
też w tym dniu gościliśmy wyjątkowe osoby – starostę krośnieńskiego Jana Juszczaka,
sekretarz powiatu Zdzisławę Żywiec, naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Teresę Kuźniar, przedstawiciela KO w Rzeszowie – st.wizytatora Leszka Morąga oraz
najwyższe władze PWSZ w Krośnie w osobie
rektora – prof. dr hab. Janusza Gruchały oraz
liczne grono partnerów i przyjaciół szkoły.
7 października 2011 r. zapisze się w historii szkoły jako data znamienna. W tym
dniu bowiem zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum
Ogólnokształcącym im.M.Konopnickiej
w Jedliczu, a Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Krośnie. Otwiera to dla szkoły i jej uczniów nowe możliwości rozwoju
i wykorzystania swojego potencjału.
To już kolejny partner (obok Wydziału
Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i 21 Jednostki Strzelców Podhalańskich),
z którym Liceum w Jedliczu podpisało porozumienia o współpracy, i jak podkreśliła
to pani dyrektor Iwona Pytel podczas otwarcia – każda taka inicjatywa jest nową inspiracją dla uczniów i nauczycieli, a szkoła staje
się bardziej otwarta i nowoczesna.
Wielu wzruszeń, szczególnie dla rodziców
uczniów klas I dostarczyło ślubowanie.
Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
uczniów liceum pod kierunkiem pani Marty Górki pt. „Ja się nie skarżę, Boże!…)
Po wrażeniach artystycznych przyszła kolej
na wykład prof. Janusza Gruchały nt. inspiracji religijnych w twórczości Marii Ko-
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Podpisanie porozumienia o współpracy

Uroczyste ślubowanie „pierwszaków”

nopnickiej. Wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Było
przykładem kunsztu retoryki i odważnego
spojrzenia na dylematy w relacjach Bóg
– człowiek bliskie każdemu z nas. Rozdanie
nagród w konkursie „Jan Paweł II – papież
modlitwy” zakończyło część oﬁcjalną i goście oraz społeczność szkolna mogli zwiedzić

dwie okolicznościowe wystawy – „Jan Paweł II – papież modlitwy” oraz „Transplantacja – jestem na tak”.
Całość dopełnił słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych
za rok na kolejny Dzień Patrona.
(informacja własna)
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POWIATOWE ŚWIĘTO SPORTU

października w Zespole Szkół
w Iwoniczu spotkali się przedstawiciele władz powiatu krośnieńskiego, radni, członkowie Wojewódzkiego i Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele
i młodzież na „Sportowym podsumowaniu roku szkolnego 2010/2011”.
Rok ten był dla sportu szkolnego bardzo udany. – Jako Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zrealizowaliśmy cały kalendarz zawodów
sportowych, odnosząc wiele sukcesów na arenie
województwa – podkreślił Tomasz Staroń. Było
to możliwe w dużej mierze dzięki zrozumieniu
i wsparciu ﬁnansowemu władz powiatu.
Łącznie odbyło się 37 zawodów, w których
uczestniczyło 2500 dzieci i młodzieży. Podsumowując wyniki sportowe powiat krośnieński
uplasował się na czołowych miejscach w województwie. W Igrzyskach Młodzieży zajmując
3 miejsce, w Gimnazjadzie 6 miejsce i Licealiadzie
9 miejsce na 25 sklasyﬁkowanych powiatów.

Igrzyska Młodzieżowe

Igrzyska Młodzieżowe:
I miejsce – SP Lubatowa. Szkoła reprezentowała powiat w 3 konkurencjach. Największe
sukcesy uzyskane w ﬁnałach wojewódzkich to:
złoty medal drużyny chłopców w narciarstwie
biegowym, srebrny medal w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, złoty medal Michała Szwasta w narciarstwie biegowym, brązowy
medal Patryka Jakieły w narciarstwie biegowym. Szkoła uczestniczyła również w ﬁnałach
ogólnopolskich odnosząc ogromny sukces, dwa
złote medale w sztafetach narciarskich chłopców
i w klasyﬁkacji drużynowej chłopców.
II miejsce – SP Krościenko Wyżne. Największe osiągnięcia to brązowy medal Adriana
Szczurka w biegu na 60 m, IV miejsce drużyny
dziewcząt w tenisie stołowym, V miejsce drużyny dziewcząt w trójbolu LA.
III miejsce – SP Jedlicze. Szkoła reprezentowała powiat w 4 dyscyplinach. Uczestniczyła w ﬁnałach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Największe sukcesy uzyskane to: złoty medal
Kacpra Gęsiaka w indywidualnych biegach przełajowych, brązowy medal dziewcząt w narciarstwie biegowym, brązowy medal Wojciecha Gęsiaka w indywidualnych biegach przełajowych.
Na arenie ogólnopolskiej V miejsce w sztafetach
narciarskich dziewcząt, X miejsce w klasyﬁkacji
drużynowej dziewcząt w biegach narciarskich.
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Gimnazjada

Licealiada

Gimnazjada:
I miejsce – Gimnazjum w Lubatowej. Szkoła
reprezentowała powiat w 5 dyscyplinach. Największe osiągnięcia to: srebrny medal w narciarstwie biegowym chłopców, srebrny medal
w narciarstwie biegowym dziewcząt, IV m. Dawida Szwasta w narciarstwie biegowym, V m.
Julity Zając w narciarstwie biegowym, V m.
w gimnastyce chłopców.
II miejsce – Gimnazjum w Jedliczu. Szkoła
reprezentował powiat w 3 konkurencjach. Największe sukcesy szkoły to: IV m. w narciarstwie

biegowym chłopców, V m. w narciarstwie biegowym dziewcząt, VI m. Konrada Bila w narciarstwie biegowym.
III miejsce – Gimnazjum w Klimkówce.
Szkoła reprezentował powiat w narciarstwie biegowym zdobywając brązowy medal w kategorii
chłopców, IV m. w kategorii dziewcząt.

Licealiada:
I miejsce – ZS w Iwoniczu. Szkoła reprezentował powiat w 11 dyscyplinach. Największe
sukcesy uzyskane przez uczniów to: brązowy

Nasz Powiat
medal piłkarzy ręcznych, IV m. piłkarek ręcznych, V m. w tenisie stołowym. Łącznie uczniowie zdobyli 614 punktów dla szkoły, gminy
i powiatu. Dało to 4 miejsce w województwie
na 177 sklasyﬁkowanych szkół.
II miejsce – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Największy sukces szkoła uzyskała w tenisie stołowym
chłopców zajmując V m.
III miejsce – Zespół Szkół Gastronomiczno
– Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Szkoła reprezentowała powiat w szachach drużynowych.
Podczas podsumowania wyróżniono najlepsze szkoły. Dzięki postawie uczniów, którzy godnie reprezentowali swoje środowiska powiat zajął
wysokie lokaty w województwie. Wpływ na taką
pozycję miały również wyniki uzyskiwane przez
uczniów innych szkół z terenu powiatu.
Spotkania z okazji Powiatowego Dnia Sportu
stały się tradycją i na pewno będą kontynuowane. W imieniu PSZS i wszystkich miłośników
sportu serdeczne podziękowania dla organizatorów zawodów złożył Tomasz Staroń.

Ewa Bukowiecka

REMONT MOSTU W IWONICZU

W

Iwoniczu trwa przebudowa
zabytkowego mostu na potoku Iwonickim, w ciągu drogi
powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz.
W ramach inwestycji wykonano około 80 procent robót związanych z budową kładki dla pieszych, rozpoczęto przebudowę mostu równolegle
prowadzone są roboty konserwatorskie.
Most kamienny w Iwoniczu jest najstarszym
obiektem mostowym w powiecie krośnieńskim.
Został wzniesiony w 1782 r. Z uwagi na to, że jest
wpisany do rejestru zabytków jego przebudowa
ma szczególny charakter i podlega odrębnej procedurze. Wszystkie roboty i wynikłe problemy są
na bieżąco konsultowane z Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Inspektorem
Nadzoru. Po przeprowadzeniu wstępnych prac
konserwatorskich okazało się, że trzeba wykonać
dodatkowe roboty związane z przebudową balustrad kamiennych i zabezpieczeniem konstrukcji
obiektu. Z tego powodu został przesunięty termin
zakończenia prac do końca listopada br.

– Wszystkich mieszkańców i użytkowników
remontowanej drogi przepraszamy za tymczasowe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość,
zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na
aktualnie obowiązujące zmiany w organizacji
ruchu – informuje dyrektor – etatowy członek
Zarządu Jan Pelczar.
Wykonawcą prac jest FPHU Remost z Dębicy. Koszt inwestycji wynosi ponad 1 772 tys. zł
Ewa Bukowiecka

REMONT DRÓG Z „POWODZIÓWKI”

W

yremontowane zostały kolejne odcinki dróg powiatowych dzięki promesie powodziowej.
18 października br. komisja, której przewodniczył dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, dokonała odbioru dwóch odcinków na terenie gmin Iwonicz-Zdrój i Wojaszówka.
Na drodze Dukla – Lubatowa wykonano łącznie 2200 mb nawierzchni
wraz z oczyszczeniem rowów odwadniających i remontem przepustów pod zjazdami. Wartość zadania wyniosła 706 tys. zł.
Z kolei na drodze Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka wykonana
została nowa nawierzchnia na długości 800 mb wraz z oczyszczeniem
i umocnieniem rowów oraz montażem barier stalowych. Remont kosztował blisko 280 tys. zł.
Obydwie inwestycje realizowane były przy wsparciu ﬁnansowym
z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łącznie
kwota doﬁnansowania wyniosła 750 tys. zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu. – Cieszę się, że dzięki ministerialnej dotacji
udało nam się wyremontować drogi, które stanowią bardzo ważne
połączenia komunikacyjne z sąsiednimi gminami oraz z ciągami
dróg krajowych i wojewódzkich – powiedział dyrektor Jan Pelczar.
Modernizacja tych odcinków przyczyni się do poprawy warunków
komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.
Prace zakończyły się zgodnie z umownym terminem, a wykonawcą
był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. zo.o.

Wyremontowana droga w Lubatowej

Ewa Bukowiecka
Odbiór drogi w Ustrobnej
5 (24) IX/X 2011
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września w Zespole Szkół
w Odrzykoniu spotkali się
parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu, wójtowie, nauczyciele, młodzież aby uczcić 72. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Bohaterami uroczystości byli AK-owcy,
Sybiracy, żołnierze września i kombatanci innych formacji. Patronat honorowy
nad imprezą objął Poseł na Sejm Piotr
Babinetz.
– Dzisiejsze spotkanie to kolejne powiatowe święto odnoszące się do tego co było wielkie, znaczące i budujące. To coś co powinno
pozostać w pamięci i historii państwa i narodu
polskiego – tymi słowami starosta krośnieński Jan Juszczak powitał przybyłych gości,
podkreślając obecność tych, którym dzisiaj
oddajemy hołd i szacunek, niestrudzonych
obrońców ojczyzny.
– Żyjemy w czasach pokoju. Wydawałoby
się w czasach nieodległych od tych wydarzeń,
które nas tutaj sprowadzają. Jednak często
spotykamy się z nową interpretacją historii
z pewnymi przemilczeniami, a nawet zakłamaniem – mówił starosta. Dlatego tak ważne
jest abyśmy mówili prawdę i sięgali po te wydarzenia, które świadczą o heroiźmie tysięcy
Polaków. Nie wstydźmy się naszej historii,
mówmy o niej i doceniajmy tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Bo ojczyznę
mamy jedną.
Powiatowa uroczystość była odpowiednim
miejscem do rozstrzygnięcia konkursu Historii XX w. Po raz pierwszy Powiat Krośnieński
zorganizował konkurs wiedzy historycznej,
adresowany do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Inicjatorem przedsięwzięcia był Andrzej Dziugan, nauczyciel
historii w ZS w Odrzykoniu i jednocześnie
radny powiatu.
Zakres tematyczny był bardzo szeroki, ale
młodzież poradziła sobie doskonale. Nagrody
laureatom, wraz z gratulacjami i podziękowania dla opiekunów, wręczali poseł Piotr Babinetz, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Krężałek i Andrzej Dziugan.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń osobom, które udzielają
pomocy i wspierają związki kombatanckie.
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy otrzymali
poseł Piotr Babinetz i wicestarosta Andrzej
Guzik, który zainicjował organizowanie powiatowych uroczystości powstania Polskiego
Państwa Podziemnego. W ubiegłym tygodniu
Kombatanckim Krzyżem uhonorowany został
starosta Jan Juszczak, podczas obchodów Dnia
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NIE BÓJMY SIĘ PAMIĘTAĆ

Laureaci konkursu Historii XX w.

Poseł Piotr Babinetz otrzymał Kombatancki
Krzyż Pamiątkowy

Starosta Jan Juszczak wręcza statuetki Janowi Klimkiewiczowi i Władysławowi Kuźmie

Kombatanta w Jaśle. Odznaczenia wręczał Jan
Klimkiewicz, przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Oddział w Krośnie.
Na zakończenie gospodarz uroczystości,
starosta Jan Juszczak wręczył pamiątkowe statuetki Powiatu Krośnieńskiego. Otrzymali je
Jan Klimkiewicz za działania na rzecz rozwoju
ruchu kombatanckiego oraz Władysław Kuźma
za działalność na rzecz rozwoju Związku Sybiraków. W imieniu swoich środowisk wyróżnieni podziękowali władzom powiatu za pamięć
i zorganizowanie wspaniałej uroczystości.

Szczególnie uroczysty charakter miała
oprawa artystyczna. Patriotyczny montaż
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie
z ZS im. Orła Białego w Lubatówce, polską
poezję patriotyczną recytowali Iwona Woźniak i Wojciech Smoleń z ZS w Jedliczu. Uroczystość zakończył brawurowo zespół SONG
z Krościenka Wyżnego. Organizatorzy składają szczególne podziękowania senatorom RP
Alicji Zając i Stanisławowi Piotrowiczowi
za udział w spotkaniu oraz dyrekcji szkoły
w Odrzykoniu za gorące przyjęcie i pomoc
w przygotowaniu imprezy.
Ewa Bukowiecka

Laureaci Konkursu Historii XX w.
Szkoły ponadgimnazjalne:
I m. – Konrad Słomiana I LO Krosno; II m. – Kamil Gajecki ZS Jedlicze; III m. – Robert Potocki ZS Iwonicz; wyróżnienia: Rafał Józefowicz I LO Krosno, Dariusz Futyma LO Jedlicze
Gimnazja:
I m. – Joanna Bardzik Odrzykoń; II m. – Krzysztof Olszewski Przybówka; III m. – Radosław
Zygmunt Lubatowa; wyróżnienie: Grzegorz Aszlar Lubatowa

Nasz Powiat

D
ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

zień Edukacji Narodowej to czas podziękowań, gratulacji
i życzeń składanych wszystkim pracownikom oświaty.

Z tej okazji, 13 października w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyły się
obchody Dnia Nauczyciela. Uroczystość rozpoczął program artystyczny
w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły.
Głównym punktem spotkania było wręczenie Nagród Starosty Krośnieńskiego nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody te są wyrazem uznania wiedzy, zdobytych
kwaliﬁkacji, a także formą podziękowań za trud. Tradycyjnie podczas
uroczystości wręczono akty nadania awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego. Po złożeniu ślubowania nauczyciele odebrali
awanse z rąk starosty Jana Juszczaka.
Święto Edukacji to dobry czas do uhonorowania wyróżniających
się uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Starosta
krośnieński przyznał stypendia 56 uczniom, którzy w roku szkolnym
2010/2011 wykazali się wysokimi wynikami w nauce lub sporcie. Gratulacje wraz z dyplomami najlepszym wręczyli dyrektor – etatowy członek
Zarządu Jan Pelczar i naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Teresa Kuźniar.
Podsumowując uroczystość gospodarz spotkania podkreślił, że władze
powiatu przywiązują dużą wagę do organizowania tych świąt – Dzień Edukacji Narodowej skupia swoją uwagę na ludziach pracujących w oświacie,
wychowujących i kształcących młodzież i tych którzy uczą się w naszych
szkołach – mówił starosta Jan Juszczak. Wychowanie młodzieży winno być
dla naszego państwa i dla nas wszystkich priorytetem. Gdyż dobrze wykształcona młodzież stanowi o wartości całego społeczeństwa i jest nadzieją
na lepsze jutro. Do tego potrzebni są ludzie, którzy chcą i potraﬁą przekazać
swoją wiedzę,swoją pasję, swój profesjonalizm – podkreślił.
Dziękuję Wam za każdy dzień tej trudnej pracy i życzę by satysfakcja
z tego co czynicie na co dzień i radość zawsze Wam towarzyszyła. Gratuluję
również młodzieży, która została zauważona. Niech te nagrody i stypendia
motywują Was do dalszej pracy.
Uroczystość uświetnił występ zespołu tanecznego „Omega” działającego
przy GOK w Chorkówce i zespół wokalny ze Szczepańcowej.

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy

Nauczyciele wyróżnieni nagrodą Starosty

Stypendyści

Ewa Bukowiecka

Nagrodzeni nauczyciele:
Jan Barsznica – ZSGH Iwonicz-Zdrój, Katarzyna Farbaniec
– DWDz – Rymanów Zdrój, Ludmiła Grzegorczyk – ZSGH
Iwonicz-Zdrój, Katarzyna Kotowska – PPP nr 1 w Krośnie,
Adam Majkut – LO Jedlicze, Anna Pastuszak – PPP w Miejscu
Piastowym, Henryk Rospond – ZSGH Iwonicz-Zdrój, Marek
Rygiel – ZS Iwonicz, Marek Słowik – ZS Jedlicze, Antoni Śmiarowski – ZS Iwonicz, Małgorzata Wawro – ZS przy OSIW
OHP w Iwoniczu.
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Nauczycie, którzy uzyskali awans zawodowy:
Maria Blicharczyk, Konrad Guzik, Łukasz Oberc, Marek Rygiel, Izabela Śliwka, Jacek Winiarski, ks. Tomasz Smoter – ZS
w Iwoniczu; Katarzyna Jurasz – Świerczek, Sławomir Sroka
– ZSGH w Iwoniczu-Zdroju; Małgorzata Kędzior, Barbara Pelczar – ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu
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WĘGIERSKIE ŚWIĘTO NARODOWE
K

ońcem października delegacja
Powiatu Krośnieńskiego gościła
w stolicy Węgier na zaproszenie
władz XVII Dzielnicy Budapesztu. Okazją
do złożenia wizyty były obchody 55. rocznicy Rewolucji Węgierskiej 1956 r.
Stało się już tradycją, że w przeddzień święta narodowego Węgier odbywa się prezentacja
prac artystów pochodzących z powiatu krośnieńskiego. W tym roku była to wystawa obrazów, rzeźb i ikon Krzysztofa Śliwki i Roberta Myszkala. Uroczystego otwarcia ekspozycji
dokonali zastępca burmistrza XVII Dzielnicy
Tivadar Fohsz i wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik. W swoich wystąpieniach podkreślali ważność wzajemnych kontaktów oraz
aktywną działalność samorządów, która jest
pozytywną prognozą przyszłych wspólnych
przedsięwzięć. Pomyślnie rozwijająca się, od
ponad trzech lat, współpraca partnerska na
szczeblu m.in. kultury, sportu czy oświaty
przybiera różne formy angażując coraz to
nowe środowiska.
W wernisażu uczestniczyło wielu Polaków,
którzy z zainteresowaniem i sentymentem
oglądali ekspozycję, twierdząc, że możliwość
obcowania z polską sztuką sprawia im dużą
przyjemność.
Główne obchody rocznicowe poświęcone
pamięci rewolucji i walki o wolność w 1956 r.
rozpoczęły się pod pomnikiem Oﬁar Rewolucji. W imieniu władz samorządowych powiatu
krośnieńskiego wieniec złożył wicestarosta
Andrzej Guzik. Uroczystości zakończył koncert patriotyczny w Domu Kultury.

Krzysztof Śliwka
Rzeźbą w drewnie zainteresował się w wieku 14 lat. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym k. Krosna (jego
nauczycielem rzeźby był m.in. Władysław
Kandefer z Iwonicza-Zdroju, asystent Xawerego Dunikowskiego). Od 1997 r. zajmuje się
wyłącznie rzeźbą w drewnie ceramiką i malarstwem. Szczególnie interesuje go tematyka
sakralna, portret, pejzaż.
Swoje prace prezentował na wystawach w:
Warszawie, Rzeszowie, Krośnie, Jarosławiu,
Łańcucie, Jaśle, Przemyślu, Iwoniczu-Zdroju.
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Otwarcie wystawy

Robert Myszkal

Delegacja powiatu krośnieńskiego pod pomnikiem
bł. Jana Pawła II w Budapeszcie

Inspiracje, pomysły wynikają z kontaktu
z naturą, pejzażem, człowiekiem, tradycją,
historią. W niektórych pracach pojawiają się
elementy apokaliptyczne, surrealistyczne.
W rzeźbie w drewnie stosuje różne techniki m.in. opalanie, różne gatunki drewna (lipa,
modrzew, jesion, dąb).
W malarstwie wykorzystuje własną technikę, która uwydatnia fakturę (na sztywnym
podkładzie nakładany jest impast, który jest
później patynowany, malowany w technice
olejnej lub akrylowej). Wykonuje też modele
odlewnicze (współpraca z hutami szkła, odlewnikami metali).
Ważniejsze realizacje:
• meble rzeźbione – kuria przemyska,
• rzeźby ołtarzowe – Ostrów Wlkp. Paraﬁa
św. Pawła,
• droga krzyżowa (golgota zesłańców)
– opactwo Benedyktynek, Jarosław,
• rzeźby ołtarzowe w kaplicy Wyższego
Seminarium Duchownego, Przemyśl,
• pasja (ukrzyżowanie) w kościołach w Dubiecku, Szówsku, Brzózie Królewskiej,
Jarczowie, Chrzanowie k. Janowa Lubelskiego, Czaszynie.
Udział w aukcjach charytatywnych m.in.
dla O. Bonifratrów – Iwonicz-Zdrój oraz Fundacji Bliźniemu swemu – Rzeszów.

Urodzony w Sanoku, absolwent Instytutu
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
– Wydział Pedagogiczny.Związany z Bieszczadami od dziecka. W latach 1985-1988 mieszkał i pracował w Morochowie wśrod ludności
łemkowskiej i ukrainskiej zbierał materialy do
cykli obrazów o tematyce Bieszczad (Bieszczadzkie Anioły czy Połoniny Senne,) oraz
tematów ikonograﬁcznych. W sztuce ikonopisania fascynują go dawne, stare techniki
stosowane w malarstwie bizantyjskim a póżniej na terenie Rusi Kijowskiej i Karpat. Prace swoje patynuje, postarza by wywoływały
wrażenie „nadgryzionych zębem czasu”.
Twórca ikon, uprawia także malarstwo
symboliczne,nawiązujące do ich mrocznego piękna i mistyki. Malarstwo inspirowane
poezją A. Ziemianina, Harasymowicza czy
muzyką SDM-u. Wystawia prace w licznych
galeriach bieszczadzkich. Ma na swoim koncie
wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Własna strona w portalu sztuki www.myszkal.artbiznes.pl
Pedagog Socjoterapeuta ZSS w Rymanowie Zdroju, prowadzi zajęcia plastyczne
z dziećmi i młodzieżą przebywającą na leczeniu sanatoryjnym.
Prowadzi własną Galerię Sztuki „RYMANÓW” wystawy prac Członków Stowarzyszenia Artystów Plastyków „ZIEMIA RYMANOWSKA” (prace: J. Zacharzewskiego ASP
Kraków, A. Nawracaj ASP Kraków, Anny
Dominiki Myszkal ASP Kraków, K. Śliwki – PLSP Krosno, J. Hanusa PLSP Krosno,
Agnieszki Hanus – PLSP Krosno, Bogusława Biernata – ASP Kraków, Sabiny Biernat
– AP Kraków i własne).

Nasz Powiat
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SZKOŁY W KORCZYNIE

Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi
w przeszłość

U

roczystość obchodów dwudziestopięciolecia Szkoły w Korczynie
połączona z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się 13 października 2011 roku
Organizatorem przedsięwzięcia był dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie.

W Sanktuarium Św. Bpa Józefa Pelczara
w Korczynie ks. proboszcz Edward Sznaj odprawił z tej okazji uroczystą Mszę św.
Następnie uczestnicy spotkania udali się
do budynku szkoły, aby w pięknej scenograﬁi
obejrzeć program artystyczny poświęcony dostojnej jubilatce. Na jubileusz przybyli m.in.:
senator RP Stanisław Piotrowicz, wicestarosta
krośnieński Andrzej Guzik, wójt gminy Korczyna Jan Zych, radni powiatu krośnieńskiego
i gminy, przedstawiciel Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie, byli dyrektorzy kierujący
korczyńską szkołą w ciągu minionych lat,

Leonardo da Vinci

rodzice, uczniowie oraz budowniczy szkoły
Władysław Rembiesa.
W swoim wystąpieniu dyrektor zaznaczył,
że: jubileusz 25-lecia szkoły to bardzo ważna
chwila dla wszystkich. To okazja do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają
w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje
blasku, a zawsze przywołuje je dźwięk szkolnego dzwonka. Trudno, bowiem, być obojętnym
wobec miejsca, w którym zostawiło się część
życia. Powiedział też, że: historię tworzą ludzie.
Kiedy mówimy: NASZA SZKOŁA, pamięć
przywołuje twarze sprzed lat, nieco zatarte
przez czas. Życzył wszystkim, aby: szkoła przez
kolejne 25 lat była ozdobą Korczyny, przynosiła
korzyść uczniom, ich rodzicom, miejscowości,
okolicy i ojczyźnie – Naszej Ojczyźnie.

Wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik,
życząc szkole kolejnych pełnych sukcesów
lat, zwrócił uwagę na znaczenie współpracy
między korczyńską szkołą a Starostwem Powiatowym w Krośnie. Powiedział, że: szkoła
w Korczynie to ozdoba powiatu.
Po części oﬁcjalnej zebrani mieli okazję
obejrzeć program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Korczynie. Barwna prezentacja historii szkoły
połączona z artystycznie wykonanymi piosenkami, pełnym spontaniczności i radości
wystąpieniem korczyńskich harcerzy i maluchów wzbudziła żywą reakcję widowni.
Po programie artystycznym uczestnicy
zwiedzili okolicznościową wystawę, szkolną
Izbę Pamięci oraz wpisywali się do kroniki
szkolnej. Na zakończenie uroczystości odbyło
się spotkanie wspomnieniowe.
Jolanta Michalik-Kozioł

NA PRZESTRZENI 25 LAT UCZNIOWIE KORCZYŃSKIEJ SZKOŁY ODNOSILI WIELE SUKCESÓW, ZARÓWNO W SPORCIE JAK I NAUCE. JEDNYM Z NICH JEST NIEWĄTPLIWE WYJAZD DO INSTYTUTU
PLAZMY W NIEMCZECH.

Z GIMNAZJUM W KORCZYNIE DO INSTYTUTU PLAZMY
IM. MAX’A PLANCK’A W GREIFSWALDZIE
Stellarator Wendelstein 7-X w budowie

47

o s o b owa g r u p a w t y m
20 uczniów laureatów konkursu o fuzji jądrowej uczestniczyła w szkoleniu w Greifswaldzie
w Niemczech, gdzie znajduje się 550 letni
Uniwersytet oraz dwa Instytuty Fizyki
Plazmy z największym na świecie stellaratorem. Wśród uczestników z całej Polski
byli: Ewa Gierlach jako laureatka konkur-
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su o fuzji jądrowej z ubiegłego roku szkolnego oraz nauczyciel fizyki w Gimnazjum
w Korczynie Edward Wołczański, który
przygotował Ewę do konkursu.

Wyjazd do Niemiec oprócz wykładów
przedstawiających problemy z pozyskaniem
dostatecznej ilości energii dla współczesnego
świata, podstaw ﬁzycznych fuzji jądrowej
dał możliwość obserwacji eksperymentów
w pracowniach naukowców, ale przede
wszystkim umożliwił zobaczenie stellaratora Wendelstein 7-X, największego i najnowocześniejszego urządzenia budowanego

na świecie, służącego do utrzymania gorącej
plazmy oraz badania warunków zachodzenia
kontrolowanej reakcji syntezy jądrowej.
Wyjazd jako nagroda za osiągnięte wyniki w konkursie przyszła w samą porę, ponieważ był to ostatni dzwonek, aby zajrzeć
do środka tego urządzenia. W budowę urządzenia zaangażowani są naukowcy z całego
świata, w tym duża grupa Polaków. Zakończenie budowy planowane jest na koniec
2012 roku. Warto dodać, że budżet budowy
stellaratora wynosi ponad miliard euro.
11
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WOJENNE LOSY POLAKÓW

NA SYBIRZE
–

W S P O M N I E N I E

Zoﬁa Gmiterek

17

września obchodzimy „Dzień
Sybiraka”, z tej okazji wracamy pamięcią do minionych dni i lat.
Polacy osiedleni na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, po wybuchu
II wojny światowej, znaleźli się pod okupacją radziecką. Wzorem ubiegłych wieków
związek Radziecki rozpoczął zakrojoną
na szeroką skalę likwidację elementu polskiego z zajętych ziem. Zaczęły się wywózki
Polaków na Sybir, przymusowe wcielanie
do wojska, aresztowania i rozstrzeliwania.
Przykładem tułaczych losów są dzieje
rodziny Gmiterków, którzy transportem
z dnia 10 lutego 1940 r. zostali wywiezieni z Kolonii Ruda Żurawiecka, powiat
Tomaszów Lubelski, w głąb Rosji. Ojciec
był pracownikiem leśnym i prowadził 5 ha
gospodarstwo rolne. Zbudował nowy dom,
jednak jako kułak i wróg władzy radzieckiej
został wywieziony i osiedlony w osadzie
Kruty Klucz, powiat Tułuń, województwo
Irkuck. Rodzina 3-osobowa z matką w siódmym miesiącu ciąży została zakwaterowana
w baraku z 40 innymi rodzinami Polaków
i tu urodziło się dziecko. W skrajnie trudnych warunkach, brak ogrzewania, warunków higienicznych, intymnych, głód.
Stąd rozdzielano rodziny do okolicznych
miejscowości. Rodzina Gmiterków została
umieszczona w Tałuń-Gagatka, gdzie oboje
rodzice zostali zatrudnieni w szkole. Matka
sprzątała, a ojciec naprawiał szkolne sprzęty. Ponieważ wykazał się dużą sprawnością w pracy, zatrudniono go przy budowie
domów dla Sybiraków. Remontował także
stare domy pamiętające czasy powstań – listopadowego i styczniowego.

12

Maria Jedziniak

Rodzina w tym czasie została przeniesiona do miejscowości Zausaje. Ojciec dochodził do domu raz w tygodniu co było
bardzo uciążliwe zarówno dla niego jak
i rodziny, która nie miała co jeść. Wystarał się wtedy o pisemna zgodę na przeniesienie go do rodziny. Mimo to został
potraktowany jak przestępca i oskarżony
o samowolne opuszczenie pracy. Enkawudzista jadący na koniu ciągnął więźnia
uwiązanego na sznurku do sądu. W sądzie
ojciec wyciągnął zaświadczenie zezwalające
na przeniesienie, ale enkawudzista wyrwał
kartkę i na oczach zebranych podarł mówiąc: widzisz nie masz zezwolenia. Został
skazany na „zsyłkę – łagier”. Wyjeżdżając
zabrał ze sobą dobre ubranie, które przywiózł z Polski, jako zabezpieczenie przed
głodem. Ubranie spodobało się nadzorującemu pracę więźniowi. Zadręczał Polaka,
dawał mu niemożliwe do wykonania prace,
zwiększał normę, a gdy ten nie mógł się
wywiązać z pracy pozostawiał go za karę
o słonej wodzie.
Od głodu i udręki uratował go Polak
– Piotrowski. Powiedział ojcu, że jest potomkiem powstańców styczniowych, nie
mówi po polsku, ale wszystko rozumie. Dał
mu radę: nie pij słonej wody bo zdechniesz.
Przy następnej wizycie kazał mu stanąć
na zbiórce w pierwszym szeregu i wyznaczył go do pracy w polu. Ojciec pozbył się
tez swego dręczyciela, który został przyłapany na piciu mleka klaczy, która się oźrebiła. Ojciec nie mógł od razu iść do pracy
w polu, bo przeszedł zapalenie płuc i znowu
pomogła mu Gruzinka, która opiekowała
się więźniami. W Krutym Kluczu rodzina
mieszkała w cielętniku wraz ze zwierzęta-

mi. W 1943 r. ojciec poszedł do wojska polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy. Matka
została z 2 córkami w Rosji. Starsza Marysia
złamała nogę z przemieszczeniem. Nie można było operować z powodu braku środków
znieczulających. Chińczyk złożył nogę tak
jak się dało. Druga córka uległa popażeniu,
spadła na rozpaloną płytę kuchenną na ręce
i twarz. Matka nie mogła zapewnić właściwej opieki swoim dzieciom bo musiała
pracować, a dzieci musiały sobie same radzić. Głód dokuczał niemiłosiernie, rodzina marzyła o powrocie do domu. Babcia
pisała list do Stalina aby pozwolił połączyć
rodzinę. Czekali na wyjazd, dostali zezwolenie. Niestety nie uwzględniono na nim
drugiej córki urodzonej w Rosji. Gehenna!
Strach! Dziecko cudem przekroczyło granicę. Przed wyjazdem z Rosji przewodniczący
Kołchozu chciał wziąć na wychowanie obie
dziewczynki, ale matka nie zgodziła się choć
wiedziała, że jest dobrym i zamożnym człowiekiem. Zbliżał się czas wyjazdu do Polski.
Po wojnie rodzice wraz z dziećmi osiedlili
się w Rudce Żurawieckiej. Kupili konia,
krowę, jałówkę, ciele i 40 owiec. W czas
obiadu mama gnała bydło na pastwisko
i niosła obiad dla ojca. Obok zatrzymał się
samochód, ktoś woła mamę po imieniu,
wypytuje o dzieci. Okazało się, że to przewodniczący kołchozu przyjechał do Polski
zakładać kołchozy. Mimo tych wysiłków nie
udało się. Czas upłynął, rodziców już nie
ma, jest wolna Polska, a małe dziewczynki
Marysia i Zosia są już babciami i rozpamiętują swoje dzieciństwo i dzieje rodziny
opowiedziane przez rodziców i zapisane we
własnej pamięci.
Maria Jedziniak, Zofia Gmiterek
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CMENTARZE WOJENNE
1914-1918 NA TERENIE GALICJI ZACHODNIEJ W FOTOGRAFII ROMANA FRODYMY

W

Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
od 4 listopada do końca grudnia br. będzie można oglądać wystawę fotograficzną dokumentującą cmentarze wojenne z lat
1914-1918 założone na terenie ówczesnej Galicji Zachodniej. Na wystawie zaprezentowano około 400 fotografii wykonanych przez Romana Frodymę w latach
2004-2009. Roman Frodyma to znany regionalista, przewodnik beskidzki, przodownik turystyki pieszej i górskiej oraz znakarz szlaków turystycznych. Od lat
prowadzi działania na rzecz ratowania zapomnianych
cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej.
Cmentarze wojenne z I wojny światowej są ciekawymi
obiektami ze względu na rozwiązania architektoniczne, ale
przede wszystkim są śladem przeszłości i źródłem wiedzy
o tamtym okresie.

RODZINNY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ – ZAPROSZENIE

T

owarzystwo Sportowe Pro-Familia
zaprasza drużyny z Gminy Wojaszówka na XII Międzynarodowy
Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce
Siatkowej. Turniej odbędzie się w obiektach
sportowych Szkół Podstawowych w Niepli
i Wojaszówce,w dniu 27.11.2011 roku.
PORZĄDEK TURNIEJU:
1. Zapisy i losowanie grup godz. 8.00-8.30
2. Uroczyste otwarcie turnieju godz. 9.00
3. Rozgrywki zostaną przeprowadzone
w dwóch grupach – 9.45-13.00
Grupa A i B – obiekt sportowy – WOJASZÓWKA
Grupa C i D – obiekt sportowy – NIEPLA
4. Posiłek dla wszystkich uczestników turnieju
– godz. 12.00-14.00
5. Dalsza faza turnieju – ćwierćﬁnały, półﬁnały – godz. 14.00-16.00
6. Wręczenie nagród dla najlepszych zespołów
– (puchary, nagrody rzeczowe)
5 (24) IX/X 2011

7. Zakończenie turnieju – godz.18.00
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W turnieju nie mogą brać udział zespoły
zrzeszone w I, II lidze
2. Zgłoszony zespół musi posiadać w swoim składzie co najmniej dwóch członków
z jednej rodziny – brak w składzie elementu
rodzinnego wyklucza zespól z zawodów
3. Zgłoszenie zespołu do turnieju – 20.11. 2011
4. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.
5. Uczestnicy zapewniają sobie własny sprzęt
(ubiór sportowy) i obuwie.
6. Wpłata wpisowego od drużyny – 60 zł.
7. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie
20 drużyn

Organizatorami Turnieju są: T. S. Pro-familia, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina
Wojaszówka, Urząd Gminy Jasło.
W turnieju udział zgłosiły, potwierdziły następujące drużyny:

woj. podkarpackie – Czarni Czudec, Kombornia, Osobnica Błękitni Ropczyce, Belfer Tim
– Sanok
drużyny z woj. małopolskiego: MKS Gorlice,
Nowy Sącz
drużyny z Słowacji – Svidnik, Yyżny Orlik,
Mikulovice z Węgier – XVII dzielnica z Budapesztu.
NAGRODY:
1. Drużyna która zajmie I miejsce – nagroda
pieniężna 500 zł
grawerowany puchar szklany, dyplom
2. Drużyny zajmujące odpowiednio miejsca
– II, III, IV otrzymują
profesjonalny sprzęt sportowy
3. Dla pozostałych drużyn uczestniczących
w turnieju puchary i dyplomy
Chęć uczestnictwa można zgłaszać pod
numerem tel. 13-43-850-95
lub pod adresem: Jerzy Kaleta, 38-471 Wojaszówka 59
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pro-familia.net
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KALENDARZ IMPREZ
LISTOPAD – GRUDZIEŃ

Kultura

grudzień – Gminny Konkurs Szopek w Wojaszówce
grudzień – Gminny Konkurs Szopek w Chorkówce

listopad
– V Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Miejscu Piastowym

11.11

– Powiatowe Obchody Święta Niepodległości w Miejscu Piastowym

11.11

– Święto Niepodległości w Gminie Krościenko Wyżne

11.11

– Święto Niepodległości w Gminie Rymanów

5.11

– Międzynarodowy Turniej Judo w Jedliczu

11.11

– Święto Niepodległości w Gminie Wojaszówka

27.11

11.11

– Uroczystości 11 Listopada w Gminie Iwonicz-Zdrój

– XII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w piłce siatkowej w Wojaszówce

12.11

– Dzień Seniora w Krościenku Wyżnym

13.11

– Gminne Święto Niepodległości w Gminie Chorkówka

18.11

– V Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
w Dukli

18.11

– Gminny Konkurs Plastyczny w Iwoniczu-Zdroju

listopad – Memoriał im. Bogusława Dziury w Jedliczu

19.11

– Koncert Andrzejkowy w Jedliczu

listopad – Zakładowy Turniej Koszykówki w Jedliczu

23-24.11 – MINI-ART – XIX Przegląd Amatorskich Zespołów
Artystycznych w Miejscu Piastowym
24.11

– VI Gminny Konkurs Humoru i Satyry „Pleciugi”
w Iwoniczu-Zdroju

26.11

– Bal z Pogórzanami w Głowience

29.11

– Wieczór Andrzejkowy w Chorkówce

listopad – Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Korczynie
listopad – Święto Niepodległości w Gminie Korczyna
listopad – Biesiada KGW w Rymanowie
listopad – Przegląd ﬁlmów „O uśmiech i radość Dziecka”
w Rymanowie
listopad – Biesiada Andrzejkowa KGW Gminy Wojaszówka
listopad
– grudzień – Wystawa „Cmentarze wojenne z czasów I wojny
światowej w Karpatach” w Muzeum Historycznym
– Pałac w Dukli

grudzień
5.12

– Konkurs plastyczny – Bożonarodzeniowe Dekoracje
w Krościenku Wyżnym

6.12

– Mikołajki 2011 „Podaruj dzieciom radość” w Dukli

8.12

– Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do Gwiazd”
w Chorkówce

18.12

– Uroczysty koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Dukli

18.12

Sport
listopad

listopad – Otwarte Mistrzostwa Gminy Chorkówka w tenisie stołowym
listopad – Powiatowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
w Chorkówce
listopad – Andrzejkowy Turniej Szachowy w Odrzykoniu

listopad – II Niepodległościowy Turniej w piłce nożnej w Łężanach
grudzień
3.12

– Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego LZS – OSP
w Jedliczu

7.12

– III Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Ręcznej
Dziewcząt w Rogach

grudzień – Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Zręcinie
grudzień – Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Jedliczu

Turystyka
listopad
6.11

– Niedziela z Przewodnikiem PTTK – Nowa Wieś
– Pustelnia – Dukla

listopad – Olimpiada Wiedzy Turystycznej w Iwoniczu

grudzień
4.12

– Niedziela z Przewodnikiem PTTK – Tylawa – Pustelnia – Nowa Wieś

„Nasz Powiat”
Dwumiesięcznik

Kontakt

Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl

– V Kiermasz Świąteczny „W oczekiwaniu na Boże
Narodzenie” w Iwoniczu-Zdroju

Wydawca

18.12

– Wieczór tradycji bożonarodzeniowych w Jedliczu

38-450 Dukla

19.12

– „Te znane i mniej znane” – czyli potrawy naszych
babć na Święta Bożego Narodzenia w Łężanach

Zespół redakcyjny

grudzień – Opłatek dla starszych i samotnych w gminie Korczyna

Aleksandra Żółkoś

grudzień – Gminny Konkurs Szopek w Komborni
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grudzień – Konkurs gminny – „Aleksander Fredro w słowie
i twórczości dziecięcej” w Odrzykoniu

3.11

Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
ul. Traktat Węgierski 5
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67. ROCZNICA OPERACJI
KARPACKO-DUKIELSKIEJ
Cmentarz wojenny w Dukli

W

Dukli, Nowosielcach i Zarszynie odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najkrwawszych bitew II wojny
światowej. W obchodach 67. rocznicy
operacji karpacko-dukielskiej udział
wzięli kombatanci z Czech, Słowacji
i Polski. Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele dyplomacji, władz
samorządowych, wojska, policji, straży granicznej, córka, wnuk i prawnuk
gen. Ludvika Svobody oraz 21 Brygada
Strzelców Podhalańskich.
W tym roku obchody rozpoczęły się
3 października na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Odczytano Apel Poległych
i uczczono salwą honorową tych, którzy
zginęli podczas walk w Karpatach, jesienią
1944 r.
Delegacje poszczególnych władz i organizacji kombatanckich złożyły wieńce
na Cmentarzu Wojennym oraz pod Krzyżem Pojednania, gdzie odmówiono wspólną
modlitwę w intencji poległych.
W imieniu Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, Jan
Klimkiewicz uhonorował Kombatanckim
Krzyżem Pamiątkowym kombatantów ze
Słowacji, uczestników walk o Przełęcz Dukielską.
Dzień później, 4 października obchody
bitwy zwanej też karpacko-preszowską odbyły się w Świdniku na Słowacji. W uroczystościach uczestniczyła delegacja powiatu
krośnieńskiego pod przewodnictwem starosty Jana Juszczaka i przewodniczącego Rady
Powiatu Andrzeja Krężałka. Uroczystości
miały podniosły charakter. Dla Słowaków
jest to jedno z najważniejszych świąt patriotycznych, w którym licznie uczestniczą mieszkańcy. Tutaj pamięć o tamtych
tragicznych wydarzeniach, niespokojnych
czasach i żołnierzach, którzy zginęli z dala
od swoich domów jest wciąż żywa. Podczas
obchodów Minister Obrony Narodowej
5 (24) IX/X 2011

Uroczystości na Słowacji

Słowacji, Medalem im. Stefanika odznaczył starostę krośnieńskiego Jana Juszczaka i Jana Klimkiewicza przewodniczącego
Związku Kombatantów Oddział w Krośnie,
za działalność na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego w Polsce i na Słowacji.

Według źródeł historycznych zginęło tam
ponad 80 tysięcy Rosjan, około 6 tysięcy
Czechów i Słowaków, straty Niemców oceniane są na około 70 tysięcy. Kilka miejscowości zostało doszczętnie zniszczonych.
Z uwagi na liczbę poległych miejsce to nazywane jest „Doliną Śmierci”.

***
Operacja karpacko-dukielska trwała
od 8 września do 10 października 1944 r.

Ewa Bukowiecka
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JAN PAWEŁ II
– CZŁOWIEK MODLITWY

II

Powiatowe obchody Dnia Papieskiego odbyły się w dniu
16 października 2011 r. w Zręcinie.
Organizatorami tej uroczystości było Starostwo Powiatowe
w Krośnie, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Stowarzyszenie
Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie, której
przewodniczył ksiądz prałat Jerzy Moskal w asyście księdza proboszcza
Paraﬁi Zręcin dr Wacława Sochy i księdza proboszcza paraﬁi Szczepańcowa
Mariana Ruszały.
Po zakończonej Mszy Św. w sali Domu Ludowego w Zręcinie odbyła
się część artystyczna. Gości zebranych na uroczystości powitał Bogusław
Pacek – dyrektor GOK w Chorkówce. Zaprezentowały się dzieci z zespołu „Niespodzianka” działającego pod patronatem FIS w Zręcinie. Licznie
zgromadzona publiczność mogła wysłuchać pieśni poświęconych pamięci
Ojca Św. Jana Pawła II w wykonaniu zespołów śpiewaczych: „Jutrzenka”
z Kopytowej „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej „Chorkowianie” z Chorkówki i „Nadzieja” ze Zręcina. W uroczystości wzięli udział: księża koncelebrujący Mszę Św., Andrzej Guzik – wicestarosta krośnieński, Władysław
Turek – radny woj. Podkarpackiego, Sławomir Stefański – wójt gminy
Wojaszówka, radni powiatu: Teresa Sirko, Grażyna Skolarczyk, Kazimierz
Gładysz, władze samorządowe Gminy Chorkówka na czele z Wójtem Andrzejem Konieckim, radni Gminy Chorkówka na czele z przewodniczącym
Sebastianem Rogala. Grażyna Ostrowska oraz Bogusław Pacek odczytali
zebranym wybrane fragmenty kazań Błogosławionego Jana Pawła II. Tradycyjnie na spotkaniu nie zabrakło kremówek, którymi poczęstowano gości
i uczestników imprezy. Na zakończenie wszyscy zebrani na sali wspólnie
odśpiewali ulubioną pieśń Bł. Jana Pawła II pt. „Barka”. Podczas trwania imprezy wręczone zostały nagrody laureatom konkursu literackiego
o Bł. Janie Pawle II. Nagrody autorom najlepszych prac wręczali wicestarosta Andrzej Guzik, wójt gminy Andrzej Koniecki i Zoﬁa Widziszewska
przewodnicząca FIS.

Występ artystyczny

Goście uroczystości

Laureaci konkursu:
Kategoria gimnazja I m. Zuzanna Śliwka (Posada Górna), II m. Anna
Godek (Przybówka), III m. Paulina Krupa (Posada Górna); wyróżnienia
Nasim Łuczaj (Przybówka), Anna Żychowska (Targowiska), Aleksandra
Janas (Iwla).
Szkoły ponadgimnazjalne I m. Iwona Majer (ZS w Iwoniczu), II m. Paulina Żywiec (ZS w Iwoniczu), III m. Adrianna Matyniak (LO Rymanów),
wyróżnienie Zuzanna Wilk (ZS w Iwoniczu).

Laureaci konkursu z wicestarostą Andrzejem Guzikiem i Zoﬁą Widziszewską przewodniczącą FIS

