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Październikowe
refleksje
Spadające liście budzą radość dzieci,
a u dorosłych często jeszcze nostalgię za
mijającym w zawrotnym tempie czasem,
życiem. Wielu zmian zachodzących
każdego roku często nawet nie zauważamy
i dopiero gdy coś tracimy bezpowrotnie
nachodzi nas refleksja „ A może trzeba
było, szkoda, że nie znalazłam czasu ...”.
Kilka lat temu zwiedzałam cmentarz
w Zręcinie, gdzie leży pochowany
Ignacy Łukasiewicz, ale nie jego grób
zapamiętałam, a bezimienny, skorodowany
i mocno zniszczony nagrobek z piękną
metalową oprawą w formie nagrobnej
kapliczki. Ażur daszku i bocznych
ścianek, koronkowa robota kowala artysty
przyciągała wzrok każdego przechodnia
i budziła zachwyt. Śmiałam się wtedy
do znajomych, że na naszym cmentarzu
tak piękny, niepowtarzalny, unikatowy
nagrobek byłby już odnowiony i może
należy poczynić starania odkupienia go
i postawienia w Rymanowie.
W tym roku ponownie odwiedziłam
cmentarz w Zręcinie. I pierwsza rzecz,
która rzuciła mi się w oczy to sterta złomu
leżąca na grobie, złomu który zaledwie
dwa, trzy lata temu był zniszczoną
ale jeszcze istniejącą perełką sztuki
kowalstwa nagrobnego.
Wtedy po raz pierwszy, tak
namacalnie, cieszyłam się z naszej
rymanowskiej inicjatywy odnowy
pomników. Cieszyłam się i dumna
byłam z tego, że należę do ogromnej
grupy rymanowskich zapaleńców,
którzy poświęcają swój czas i nie żałują
pieniędzy, by zachować „dla potomności”
to co stworzyli nasi przodkowie. Na
tamtym cmentarzu już nie pochwalą się
pięknym nagrobkiem. A my! My mamy
już kilkanaście odnowionych pięknych
rzeźb nagrobnych. I mimo, że te pierwsze
już powolutku pokrywa z wierzchu
patyna , kamień jest zabezpieczony przed
kruszeniem się na następnych kilkanaście,
a może i kilkadziesiąt lat, a jeśli nie
zabraknie „zapaleńców”, którzy będą
kwestować w kolejnych latach w dniu
1 listopada, to może uda się uratować
kolejne perełki naszego cmentarza.
W imieniu Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” zapraszam wszystkich do
wsparcia naszej kwesty w listopadowy
Dzień Wszystkich Świętych. Cenny jest
każdy grosik.
Obowiązkiem sprawozdawcy jest
jednak nie tyle dzielenie się swoimi
refleksjami co złożenie relacji z postępu
prac restauratorskich. W tym roku
zostały odnowione cztery pomniki.
Prace konserwatorskie prowadzone były
przez Pana Janusza Hanusa, a ponieważ
pracuje zawodowo w ŚDS w Rymanowie,
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większość prac renowacyjnych wykonywał
w godzinach popołudniowych i w czasie
urlopu wypoczynkowego.
Trzy pomniki wymagały odkopania
i ponownego posadowienia na stabilnej
stopie fundamentowej. Najbardziej
zniszczony był pomnik na grobie Cecylii

remontowych oraz p. Andrzejowi Kilarowi
za udostępnianie koniecznych maszyn
i urządzeń. Podziękowania kierowane
są również do p. Janusza Klocka, który
zadbał o terminowe dostawy materiałów
konserwatorskich oraz do p. Piotra
Fałatowicza, który pomagał w odszukaniu
w archiwach parafialnych, wytartych przez
czas, imion i nazwisk.
Składając podziękowania nie
można pominąć głównego fundatora
prac konserwatorskich Pana Burmistrza
Wojciecha Farbańca i Rady Gminy
Rymanów.
Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu
wielu osób kolejny sezon możemy uznać
za udany. MAMY ODNOWIONYCH JUŻ
22 POMNIKI. Do zobaczenia 1 listopada.
Grażyna Skolarczyk

Necropolis

Kamińskiej. Wymagał odtworzenia
znacznej części bryły i wykonania nowego
kamiennego krzyża. Wszystkie pomniki
zostały oczyszczone z pokrywającej je
warstwy glonów i mchów, a następnie
nasączone preparatem wzmacniającym
strukturę kamienia.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”

tu milczenie ci wszystko powie
zeschły liść zakłóci twą pieśń
tu zostawisz szlachetne zdrowie
niepotrzebna nikomu cześć
głowę schylisz w pokorze przed Panem
i pomyślisz czy warto było
już nie ujrzysz jutrzenki nad ranem
to co ziemskie tu się skończyło
śpi Tereska co czajnik rozbiła
i kulawy Jędrek w podartej opończy
leżą rzędem junacy wojna ich zmęczyła
tu pośpiech na zawsze się kończy
nie potrzeba wstawać zbyt wcześniej
pociąg widmo odjedzie stukając
szpak spokojnie rozdziobie czereśnie
róża płatek opuści wzdychając
w szumie liści co ciszę bezczeszczą
łza usycha i to jest już koniec
za horyzont gdzie nutę złowieszczą
źle nastroił czas bezwzględny goniec
niepotrzebna tu kuta brama
stąd już nigdy nie wyjdziesz cieleśnie
duch twój stanie u podnóżka Pana
tu zostawisz swoje marzenia
swoją miłość talent i hardość
staniesz w skrusze a czas od niechcenia
zadrwi z ciebie i wskaże ci marność
Józef Szałankiewicz

i wykonawca prac renowacyjnych Pan
Janusz Hanus składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się
do odnowienia kolejnych pomników
nagrobnych na naszym cmentarzu.
Szczególne podziękowania kierowane
są do pracowników cmentarza
komunalnego w Rymanowie, którzy
zawsze służyli swoją pomocą, zwłaszcza
przy wykonywaniu najcięższych prac

Informacja
Informujemy, że funkcjonuje strona
internetowa
gdzie w sposób kompetentny
przedstawiane są
aktualne informacje z życia naszej
parafii
www.rymanow.przemyska.pl

Wydarzyło się w listopadzie
16.XI.1532 – Pizzaro podbijając imperium Inków,
bierze do niewoli ich władcę Atahualpę. Wódz
obiecuje Hiszpanom, że za swoje uwolnienie wypełni
złotem komnatę o pow. 40 m2 do wys. końca jego
wyciągniętej dłoni. Do marca Indianie spełniają
obietnicę, Hiszpanie jednak uśmiercają wodza przez
uduszenie garotą.
24.XI.1642 – Niderlandzki żeglarz Abel Tasman
odkrywa wyspę przy wybrzeżach Australii, którą dla
upamiętnienia odkrywcy nazwano Tasmanią.
21.XI.1652 – zm. Jan Brożek matematyk, astronom,
geodeta, rektor Akademii Krakowskiej. Pierwszy
polski historyk nauki, autor wielu rozpraw,
konstruktor zegarów słonecznych i instrumentów
geodezyjnych.
30.XI.1872 – W Glasgow odbył się pierwszy
oficjalny mecz międzynarodowy w piłce
nożnej pomiędzy Anglią i Szkocją zakończony
bezbramkowym remisem.
26.XI.1922 – lord Carnarvon i Howard Carter
odnajdują grób Tutanchamona zmarłego ok. 1352
roku pne. Grobowiec wykuty w skale był jedynym
nie spenetrowanym przez złodziei. Zachowało się
pełne wyposażenie m.in. złote łoże, tron, skrzynie,
dwa posągi w złotych szatach
27.XI.1942 – w nocy Niemcy rozpoczęli akcję
wysiedlania ludności polskiej, pacyfikacji i
kolonizacji Zamojszczyzny, uznanej za niemiecki
obszar osadniczy w Generalnej Guberni. Do lipca
1943 r. usunięto przemocą ponad 110 tys. osób.
18.XI.1962 – zm. Niels David Bohr fizyk duński. W
latach 1943-45 pracował w USA nad budową bomby
atomowej. Opracował model budowy atomu wodoru,
za co otrzymał Nagrodę Nobla w 1922 roku.
30.XI.1962 – 50 lat temu dokonano w nocy
przesunięcia kościoła Narodzenia NMP w Warszawie,
by poszerzyć trasę W-Z. Na ułożonym torowisku
przesunięto o 21 m budynek ważący 6800 t. Była to
trzecia operacja tego typu na świecie i trwała 4 godz.
29.XI.1972 – Sejm uchwalił reformę administracyjną
– zlikwidowano gromady i osiedla funkcjonujące
przez 18 lat a wprowadzono gminy. Gmina jako
jednostka terytorialna pojawiła się już w XIII w. w
czasie kolonizacji na prawie niemieckim
10.XI.1982 – zm. Leonid Breżniew, przywódca
sowiecki. W 1968 r. zbrojnie stłumił praską wiosnę, a
w 1979 r. podjął interwencję zbrojną w Afganistanie.
Podobno był przyjacielem Polaków, a na pewno
wielkim miłośnikiem polskiego salcesonu, który jadał
systematycznie i w olbrzymich ilościach.
23.XI.1982 – w Krakowie odsłonięto pomnik
Stanisława Wyspiańskiego , dłuta Mariana
Koniecznego, autora wielu monumentów.
19.XI.1991 – na sesji Rady Gminy odrzucono
wniosek gminy Miejsce Piastowe i mieszkańców
Widacza o odłączenie od Wróblika Królewskiego
obszaru 10,29 ha i dołączenie do Widacza.
Wacław Łabuda

Refleksje

(wspomnienie o ks. Jerzym)
Cóż myślę, do czego dochodzę –
- nad czym zastanawiam?
Cóż myślę ? (bo myśleć wypada)
Skoro zdolnością myślenia
I świętością ducha
Stwórca przez Syna, obdarza
człowieka
Cóż myślę? … dzisiaj… teraz…
Gdy czas znowu staje do walki z
Kościołem
Wyrzucaniem, profanacją
Krzyża
Czas … w którym niejeden – być
możeZastanawia się w sobie
Czy się od Krzyża odwrócić
Odejść od Tego,
Co dla naszego zbawienia
Zawisł na Nim?
Ojcu przedwiecznemu ofiarując
siebie
Czy też…
Do Krzyża się przyznać
Tak jak błogosławiony
męczennik
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
W tym czasie „Solidarności”
naszej
Gdy Naród się budził z uśpienia
W tym czasie naszego
zmagania
W którym to –
Choćby za cenę życia swojego
Złożenia ofiary
Nasz błogosławiony Jerzy
Popiełuszko
Do Krzyża się przyznał, kiedy to
Odprawiając nabożeństwo za
Ojczyznę
Rzucił to pamiętne wezwanie:
„Nie daj się zwyciężyć złu
Ale zło dobrem zwyciężaj”
Cóż myślę…
Nad czym się zastanawiam
Do czego dochodzę
Kiedy się żegnam
Budząc się ze snu,
Rankiem gdy wstaję
Wieczorem gdy się już
Do snu układam
By nowych sił nabyć
By wraz ze świtem
Nowy dzień witając
Razem ze słowami
W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego
Kreśląc znak Krzyża na sobie
Znów się zastanawiać cicho
To tak, jakbym tym znakiem
Równocześnie przekreślał
I podkreślał siebie
Przekreślał starego słabego
człowieka
Który upada
A podkreślał nowego
Który podnosi się, wstaje
Który szukając duchowej odnowy
Nadal z Tobą i za Tobą
Iść… O Jezu… pragnie
Jerzy Bolanowski
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Wieści z regionu

Zespół zamkowo – parkowy w
Krasiczynie wróci do rodziny Sapiehów. Uprawomocniła się decyzja wojewody podkarpackiego w tej sprawie.
O zwrot obiektu starał się książę Michał
Ksawery Sapieha, wnuk ostatniego,
prawowitego właściciela posiadłości.
W maju wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska uznała,
że zamek i park w Krasiczynie, łącznie
zajmujące 14,48 ha, nie podlegały pod
zapisy dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Rodzina
Sapiehów chce w zamku utworzyć Uniwersytet Narodów Europy Środkowo –
Wschodniej. Mieliby się w niej kształcić
Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini.
 Około dwóch-trzech centymetrów
grubości ma warstwa śniegu leżącego
powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach - poinformował w poniedziałek
rano 08.10. Jakub Dąbrowski, ratownik
dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR.

48-letnia główna księgowa Biura Obsługi Szkół w Cisnej pieniądze
przeznaczone na oświatę przelewała
na swoje prywatne konta. Wójt Renata
Szczepańska dyscyplinarnie zwolniła
ją z pracy i zawiadomiła prokuraturę.
 Lotnisko w Jasionce we wrześniu
br. obsłużyło ponad 54,6 tys. pasażerów. W porównaniu z analogicznym
okresem roku minionego oznacza to
wzrost o 7 procent. Natomiast, od początku roku rzeszowski port obsłużył
ponad 445 tys. podróżnych. Stanowi to
wzrost o 19 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.
 Najmłodsi mający kłopoty z poruszaniem się i cierpiący na inne schorzenia mają się gdzie bawić. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym
nr 1 w Przemyślu powstał plac zabaw, z
którego mogą korzystać niepełnosprawni.
To pierwszy taki plac na Podkarpaciu.
 MSW i KG Straży Granicznej, po
analizie pracy w pierwszych latach po
przystąpieniu do strefy Schengen, przygotowały nowy model funkcjonowania
formacji. Na południu restrukturyzacja
zakłada zniesienie dwóch placówek w
Piwnicznej-Zdroju i w Żywcu. W Śląskim
oddziale zniknie placówka w Cieszynie i
w Raciborzu, a powstanie nowa w Bielsku-Białej. Nowe placówki utworzone
zostaną także w Olsztynie i w Białej
Podlaskiej. Według danych z lipca br.
oddziały na wschodniej granicy Polski posiadać będą łącznie ponad 1500 wakatów.

Wiosną przyszłego roku okaże
się, czy batalia o budowę S-19 zakoń-
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czy się sukcesem. A sukces to znaczy
budowa do 2030 roku. W przeciwnym
razie droga, która ma połączyć kraje
nadbałtyckie z południem Europy, będzie
gotowa dopiero w połowie tego stulecia.

Z okazji urodzin Millenium
Hall do Rzeszowa zawitała znana restauratorka Magda Gessler.
Podczas spotkania odbyły się prezentacje, pokazy i degustacje kulinarne.

Wirtualne loty samolotem, eksperymenty, roboty z klocków lego
– m.in. takie atrakcje czekały gości
Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki, który odbył się w niedzielę i poniedziałek (21-22.10) w Rzeszowie.

BIESZCZADY. W Ośrodku
Szkolenia Górskiego w Trzciańcu na
zaproszenie „Podhalańczyków” zorganizowano zintegrowane szkolenie
pododdziałów 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich, 6 Brygady Powietrznodesantowej (6BPD) oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej (25BKP).

Wojtek Wolski oficjalnie zawodnikiem Ciarko PBS Bank KH
Sanok. Podpisy na kontrakcie złożył
zawodnik oraz reprezentujący klub
Lesław Wojtas i Ryszard Ziarko. Tym
samym, największy transfer w historii polskiego hokeja stał się faktem.
 W ostatnią niedzielę (14 bm.) odbyło się szkolenie jaskiniowe dwóch
sąsiadujących ze sobą grup górskiego
pogotowia, krynickiej i bieszczadzkiej.
Szkolenie odbyło się w Beskidzie Niskim,
a dokładnie na południowo-wschodnim
zboczu góry Kilanowskiej u podnóża
miejscowości Lipowica, gdzie znajdują się nieczynne już kamieniołomy.
 Od ubiegłego tygodnia przedszkolaki z 15 rzeszowskich przedszkoli uczą
się języka chińskiego. Zapłaciło za to
miasto. Urzędnicy wyszli z założenia, że
gdy współczesne przedszkolaki dorosną,
chiński będzie tak popularny jak dziś
angielski. Na razie zajęcia są zaplanowane do czerwca. Rzeszów to pierwsze
miasto w Polsce, które oferuje darmową
naukę chińskiego w przedszkolach.
 W przeddzień rozpoczęcia obchodów pierwszych urodzin Millenium
Hall odbyła się tam uroczystość oficjalnego otwarcia hotelu Hilton Garden
Inn w Rzeszowie. Hilton Garden Inn
Rzeszów jest pierwszym obiektem tej
sieci na Podkarpaciu i jednym z niewielu
w Polsce. To hotel czterogwiazdkowy
oferujący gościom miejsca w 101 pokojach (w tym w dwóch apartamentach).
- Pokoje w Hilton Garden Inn Rzeszów
wyposażone są w komfortowe łóżka,
32-calowy telewizor LCD oraz bezprze-

wodowy dostęp do szybkiego internetu.
 Zespół Kornele z Młodzieżowego
Domu Kultury w Rzeszowie zdobył
kolejny tytuł Mistrza Świata Jazz Dance. Tym razem triumfowały juniorki.
„Kornele” brały udział w Mistrzostwach
Świata we Frankfurcie nad Menem.
Starsza grupa Korneli otarła się o podium - formacja wywalczyła 4 miejsce.

Z powiatu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w
Krośnie nowy rok akademicki rozpoczęła z nowym rektorem. Przez kolejne
4 lata uczelnią będzie kierował prof.
dr hab. Grzegorz Przebinda, rusycysta. Zapowiada kontynuację rozwoju
uczelni, bez rewolucyjnych zmian.
 Młodzi artyści szkła z wrocławskiej
ASP odwiedzili Centrum Dziedzictwa
Szkła w Krośnie, gdzie w trakcie kilkudniowego pobytu zrealizowali własne
projekty z zakresu wzornictwa użytkowego. To oni w przyszłości kształtować będą
kierunek szklanej sztuki w Polsce. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu jest jedyną uczelnią w kraju kształcącą studentów w zakresie projektowania szkła użytkowego i twórczości artystycznej w szkle.

Ratowniczka została skazana
na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności, ratownik sześciu. W
obydwu przypadkach to jednak kary w
zawieszeniu. To wyrok dla ratowników
krośnieńskiego basenu. Nie obserwowali lustra wody - przyznał sędzia Piotr
Wojtowicz. Podkreślał przy tym, że
tonący sam stworzył stan zagrożenia:
- Wstrzymał oddech aż do omdlenia.
 Jedni z pierwszych absolwentów
Studium Kulturalno-Oświatowego –
obecnie o dłuższej nazwie PPSKAKiB
- odwiedzili ponownie swoją szkołę
(8.09). Choć szkołę ukończyli w 1975
r., mogli ponownie zasiąść w szkolnych
ławach i powspominać szalone lata 70.
 Czterech egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krośnie zostało zatrzymanych przez
agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Razem z innymi zatrzymanymi
z Sanoka i Brzozowa są podejrzani o
udział w aferze korupcyjnej - korzyści
majątkowe w zamian za prawo jazdy.

Blisko trzydzieści sztuk sadzonek konopi indyjskich znaleziono
na nieużytkach w pobliżu ul. Okrzei
w Krośnie. Strażnicy miejscy i inni
pracownicy Urzędu Miasta usunęli krzaki i przekazali do utylizacji.

 Kilkuset uczniów odwiedziło 07.10.
Komendę Miejską Policji w Krośnie.
Mają możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym przez funkcjonariuszy
oraz wysłuchania informacji na temat
bezpiecznego zachowania się na drodze.
Dzieci otrzymały też elementy odblaskowe, przygotowane przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie zagrała w finale krajowym III
Turnieju Orlika o puchar premiera
Donalda Tuska, który odbył się w
dniach 10-13 .10 2012 w Warszawie.
Dziewczynki trenujące piłkę nożną pod
okiem trenera Marcina Maculskiego
zajęły V miejsce w turnieju, który jest
największą impreza piłkarską w Polsce.

 Jarosław Kaczyński odwiedził Krosno (21.10). Krytykował rządy Donalda
Tuska i zachęcał do głosowania na PiS za
3 lata. Liczy na 60% poparcia na Podkarpaciu. Chce zdobyć na tyle silną władzę
w państwie, by zmienić konstytucję.

 Krosno nie otrzyma 11 mln euro na
modernizację krośnieńskiego lotniska.
Dlaczego? Bo Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego w 2007 r. zignorował informację, że z funduszy unijnych dla Podkarpacia nie można sfinansować infrastruktury lotniskowej w Krośnie.


Krosno zajęło V miejsce w prestiżowym, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, rankingu
inwestycyjnym samorządów. Nagrodę
im. Kazimierza Wielkiego odebrał Prezydent Miasta Krosna, Piotr Przytocki.
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
od wielu lat jest jedną z najważniejszych
imprez świata samorządowego. Obejmuje zagadnienia dotyczące finansów
publicznych w administracji lokalnej oraz
inwestycji na szczeblu samorządowym.

 Utrudnienia w przejeździe przez
Rymanów. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad rozpoczęła drugi
etap prac na odcinku drogi krajowej 28
w Rymanowie na ul. dr. Bieleckiego.
Prace związane są z odprowadzeniem
wód opadowych z odcinka jezdni od
początku ulicy dr. Bieleckiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 887, oraz
umocnieniem skarpy w pasie drogowym
wspomnianego odcinka drogi. Ponadto, w
trakcie prowadzonej inwestycji zostanie
zrealizowana przebudowa ciągu pieszego
od szkoły do „Biedronki”, pogłębienie i
wyłożenie korytkami rowu. Zostaną również wymienione przepusty (na większe
średnice) na zjazdach z drogi krajowej do
posesji. Ten etap prac, jeżeli nie będzie
żadnych niespodzianek pogodowych,
zostanie zakończony do 30 listopada br.


To był historyczny dzień dla
krośnieńskiego futbolu w wydaniu
młodzieżowym. Drużyny dziewcząt i
chłopców z Krosna wygrały Finał Wojewódzki III Turnieju Orlika o Puchar
Premiera i jako jedyne z Podkarpacia
zagrają w wielkim finale w Warszawie! Zawody rozegrano 06.10.2012 r.
 Wielkim sukcesem drużyny z Krosna zakończyły się IV Mistrzostwa Polski
w Szachach Pracowników Firm Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Pierwsze
miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła ekipa Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp.
z o.o. w składzie: Leon Klodnicki, Zbigniew Dubis i Hubert Wojtynkiewicz.
Zawody rozgrywane były w dniach 2829 września 2012 roku w Katowicach.

W środę (17.10) w Warszawie
odbyła się pierwsza jazda Rometa
4E - elektrycznego autka, skonstruowanego przez Grupę Arkus&Romet.
Charakterystyczny zielony samochodzik
cichutko porusza się już także ulicami
Krosna. Jednym egzemplarzem, na
razie, dysponuje salon Arkus Krosno.
 Drużyna dziewczynek młodszych
Gwiazda 8 Krosno reprezentująca


Już po raz 13. Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Oddział w
Krośnie i Krośnieńska Biblioteka
Publiczna zapraszają do udziału w
Krośnieńskim Konkursie Literackim.
W konkursie mogą brać udział uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Polski południowo-wschodniej.
Do 23 listopada br. na adres KBP /ul.
Wojska Polskiego 41/ można nadsyłać
zarówno prozę jaki i wiersze, które nie
były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych, ani w Internecie.
 Niosą pomoc każdemu, kto tego
potrzebuje, codziennie ratują zdrowie
i życie – ratownicy medyczni, bo o
nich mowa obchodzili 16 października
br. swoje święto.Dzień Ratownictwa
Medycznego został ustanowiony 8
września 2006 roku. W jednostce, dla
której organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, pracuje ponad 100
osób, około 20 lekarzy systemu, 30 pielęgniarek i pielęgniarzy, 50 ratowników
medycznych i personel ambulatoryjny.

Odeszli do wieczności
(15.IX – 15.X.2012)
16.IX – Biłozor Tadeusz (l. 56) – Wróblik Szlachecki
16.IX – Kijowski Władysław (l. 76) – Wróblik Szlachecki
23.IX – Symów Aleksander Ryszard (l. 56) – Rymanów
26.IX – Kozerski Jan Szczepan (l. 69) – Wróblik Szlachecki
29.IX – Kasperkowicz Anna (l. 74) – Rymanów Zdrój
30.IX – Smoleń Jan Tomasz (l. 57) – Rymanów
01.X – Dąbrowska Zofia Honorata z d. Sawik (l. 74) – Klimkówka
03.X – Wojtoń Kazimierz (l. 75) – Bzianka
04.X – Zawadzki Leopold Andrzej (l. 73) – Klimkówka
08.X – Józefczyk Bartłomiej Maciej (l. 27) – Milcza
09.X – Chrzanowska Zofia z d. Chomlak (l. 102) – Wróblik Szlachecki
09.X – Mermer Ryszard (l. 75) – Rymanów
(wła)

Z gminy

 Trwa remont ujęcia wody w Sieniawie. Jego zakres jest tak duży, że praktycznie niezmieniona zostanie tylko zapora.
Ogromny jest też koszt prac - wyniosą 34
miliony złotych. Sporo dopłaci Unia Europejska, a my - według zapowiedzi MPGK
Krosno - już w przyszłym roku będziemy
mieć smaczniejszą i zdrowszą wodę.

Śmiertelny wypadek samochodowy, poszukiwania topielców, akcja wysokościowa oraz pożar lasu.
Na szczęście to tylko manewry służb
mundurowych , które odbyły się
18.10. w Rudawce Rymanowskiej.
zebrał deka

Sprostowanie
Autorka artykułu Dożynki Powiatu Krośnieńskiego opublikowanego w numerze
październikowym „Nasz Rymanów”
nr 10(141) przeprasza za pomyłkę i nie
wymienienie jako koncelebranta dożynkowej mszy św. ks. Wiesława Słotwińskiego – proboszcza w Króliku Polskim
i ks. Romana Lorensa za błąd literowy w
nazwisku.
Powinno być:
„Msza św. koncelebrowana była przez
księdza dziekana Kazimierza Gierę ,
księdza Romana Lorensa i księdza proboszcza Wiesława Słotwińskiego. ”
Grażyna Skolarczyk
NASZ RYMANÓW
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Ksiądz dziekan
Franciszek Mróz
1 września na zawsze opuścił swoją
parafię i odszedł do Pana ksiądz dziekan
Franciszek Mróz. Był z nami w parafii
rymanowskiej jako proboszcz od 1966
roku. Ochrzcił wiele dzieci, udzielił
wielu ślubów, odprowadził na miejsce
wiecznego spoczynku wielu parafian,
ci ostatni zapewne wyszli mu na spotkanie u bram nieba w owym dniu.
Przygotował wiele
pokoleń zarówno grzecznych jak i niesfornych
dzieciaków do I komunii
świętej. Był dobrym katechetą, wymagającym,
ale sprawiedliwym. Jako
dzieci bardzo go lubiliśmy, biegliśmy z radosnym
krzykiem na spotkania
z nim. W tym roku chyba po raz pierwszy nie
została dla dzieci i młodzieży odprawiona msza
św. na rozpoczęcie roku
szkolnego. Uczniowie i
dorośli mogli natomiast 3
września pożegnać zasłużonego księdza dziekana.
Żegnali go również koledzy kapłani, katecheci pełniący posługę w
Rymanowie, księża –rodacy, jego wychowankowie - w parafii wiele było powołań
kapłańskich. Kondukt żałobny prowadził
ksiądz arcybiskup Józef Michalik i
ksiądz proboszcz Mieczysław Szostak.
W pamięci rymanowian zapisał się
jednak najwyraźniej jego dyżur w konfesjonale w stałym miejscu w kaplicy.
Czekał tam na skruszonych grzeszników
i podczas swej kilkunastoletniej emerytury. Był dobrym gospodarzem, za jego
proboszczowania odbudowano stacje
Drogi Krzyżowej, zbudowano kościółek
na wzgórzu Kalwaria, wyremontowano
alejki cmentarne, ułożono kostkę brukową
wokół kościoła, wykonano konserwację
i złocenia 7 ołtarzy, ambony, organów i
feretronów, wprowadzono ogrzewanie
elektryczne, ustawiono nowe konfesjonały, wyłożono kościół boazerią dębową
oraz wykonano wiele innych prac. Godne
podkreślenia jest to, że nigdy nie wołał
o pieniądze, umiejętnie gospodarując
mieniem należącym wówczas do parafii.
Pomimo cierpień związanych z chorobą
kręgosłupa często żartował, uśmiechał
się, nawet w starszym wieku dawało się
zauważyć jego inteligencję i poczucie humoru. Miał wiele talentów, w tym dar wymowy i świetną dykcję, dobrze śpiewał,
a nawet grał na organach, gdy zachodziła
taka potrzeba. Udzielał się publicznie,
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bywał na spotkaniach Koła Radia Maryja,
gdzie bawił towarzystwo śpiewem, grą i
opowiadaniem zabawnych dykteryjek.
21 czerwca 2003 roku obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Z tej okazji
udzielił mi dłuższego wywiadu, z którego warto w tym miejscu przypomnieć
choć kilka wybranych fragmentów.
- Na początek chciałabym zapytać o
miejsce, gdzie „to wszystko się zaczęło”, o rodzinną miejscowość i rodzinę,
o wychowanie, jakie ksiądz odebrał.
- Urodziłem się w Grębowie w pow.

tarnobrzeskim. A rodzina ? – ojciec był
rolnikiem. Było nas w domu sześcioro
rodzeństwa, jedna siostra i pięciu braci.
Atmosfera w domu była religijna, nie
przypominam sobie, by któreś z rodziców
opuściło kościół. Tak samo my, dzieci.
Chociaż, szczególnie w czasie wojny, nie
było w co się ubrać, było bardzo ciężko.
W Grębowie była szkoła podstawowa,
którą skończyłem już w czasie okupacji.
Będąc w ostatniej klasie, rozpocząłem w
tajnym nauczaniu przerabianie materiału
I klasy gimnazjum. Profesor, który nas
nauczał, w obawie o własne życie, często
odwoływał zajęcia. Był pod obserwacją, wcześniej nauczał w Mikołowie na
Śląsku, był więc smacznym kąskiem dla
okupanta. Stanisław Bąk po wojnie został
profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. J. Miodek często chwali się, że był
jego uczniem. Mamy zatem wspólnego
profesora. Gdy po wojnie, już jako ksiądz,
odwiedziliśmy go z kolegą, opowiadał
nam, że swoim studentom podaje nas
za przykład, ponieważ w czasie wojny
przerabialiśmy materiał z gramatyki, który
teraz omawia ze studentami. Był zdania,
że wiedzieliśmy więcej. Byłem zdziwiony,
bo w czasie nauki nie słyszało się od niego
pochwał, raczej uznawał nas za nieuków.
Był nie tylko świetnym polonistą, ale
również matematykiem. Gdy nie było
podręczników, wszystkie równania dyk-

tował nam z pamięci. Drugim profesorem
w tajnym nauczaniu był pan Jan Baran.
Uczył do 1946 roku, a potem poszedł do
Seminarium Duchownego we Włocławku
i pracował jako kapłan w tej diecezji.
- A po wojnie?
- Po wojnie, w Grębowie powstało gimnazjum. Było dużo profesorów, którzy ze
względu na linię frontu nie mogli wrócić
na zachód, było dużo uczniów, szczególnie wysiedlonych z Poznańskiego,
którzy na razie (był rok 1944) mieszkali
u nas. Oczywiście, nie było właściwych
budynków, sal lekcyjnych. Gimnazjum
zorganizowano w dworze,
po wypędzeniu właścicieli.
Dwór był daleko poza wsią,
chodziliśmy tam 4 km, a
ponieważ w domu nie było
warunków do nauki, profesorowie trzymali nas w
szkole cały dzień, lekcje były
wydłużone. W Grębowie do
dzisiaj istnieje średnia szkoła
ogólnokształcąca, choć jest
to wieś. Gimnazjum skończyłem w 1946 roku. Zdawaliśmy małą maturę, która
była podobna do obecnej na
zakończenie szkoły średniej.
Potem robiłem jeszcze dwie
klasy liceum w Tarnobrzegu.
Maturę zdałem w 1948 roku
i od września tego roku
poszedłem do Przemyśla do seminarium.
Nauka w seminarium trwała wtedy 5 lat.
- Jakie były pobudki wybrania takiej
drogi życiowej?
- To jest tak, musi być jakieś umiłowanie
tej pracy i chęci służenia ludziom, bo jest
to praca dla dobra ludzi. W tym czasie, kiedy podejmowałem decyzję, miałem dużo
innych możliwości, niewielu było ludzi
ze średnim wykształceniem, łatwo było
dostać się na studia. A czasy zapowiadały
się nieciekawe, widać było już działalność
partii, aresztowano przywódców AK, wielu ludzi było prześladowanych lub wywiezionych. Dopiero po pierwszych wyborach w 1947 roku była amnestia. Ale człowiek czasem z przekory chce coś zrobić.
- Wydaje mi się, że decyzja w tamtych
latach była szczególnie trudna.
- To zawsze jest trudna decyzja. Przy
wyborze stanu kapłańskiego trzeba się
poważnie zastanowić – czy jest zamiłowanie do tej pracy, czy mamy chęć służenia
pomocą innym. Gdyby nie było zamiłowania do modlitwy i działalności duszpasterskiej, żaden ksiądz nie dałby rady.
- Kiedy nastąpiło ukończenie seminarium?

- Był już rok 1953, trudny rok. Wyszedł
dekret o sposobie obsadzania stanowisk
kościelnych, dotyczyło to nie tylko
biskupów, ale również proboszczów i
wikariuszy. Przed święceniami biskup
Barda uprzedzał nas, że mogą nas nie
zatwierdzić na parafię, będziemy bez
pracy. Możemy nawet się wycofać,
może nas nawet zwolnić z obowiązków
wynikających z pierwszych wyższych
święceń, które mieliśmy za sobą (obowiązek brewiarza i obowiązek celibatu).

torem. Ogląda ksiądz ten serial?

- Czy ktoś zrezygnował?

- Też do dużej parafii. Jasło było bardzo
zniszczone w czasie wojny. Brakowało
szkół, mieliśmy ogromną ciasnotę. Ja
uczyłem w męskiej szkole podstawowej,
klasy liczyły po 50 uczniów. Sztuką było
utrzymać chłopców przez całą lekcję w karności, a tygodniowo miałem po 35 godzin.

- Nikt, a było nas 21 na ostatnim roku.
Odpadło dość dużo, ale wcześniej. Święcenia otrzymaliśmy 21 czerwca, potem był
miesiąc urlopu, po tym okresie okazało
się, że nie dostajemy parafii. Byliśmy w
zawieszeniu. Dopiero w połowie września
wezwano nas do urzędu wojewódzkiego
w Rzeszowie, aby podpisać zobowiązanie,
że nie będziemy działać na szkodę Polski.
- Podpisywaliście?
- Kto by tam chciał działać na szkodę
Polski, co innego na szkodę ustroju. Ślubowanie składali z nami starsi koledzy.
Podchodziliśmy kolejno podpisywać,
przedstawiciel władzy wstawał i gratulował podając rękę, ja jednak pierwszy
nie podałem mu jej. Od tego momentu
już jej nie wyciągał do kolejnych księży, skonsternowany tym zdarzeniem.
Żegnał nas słowami: No,
teraz możecie objąć parafie.
Odpowiedzieliśmy, że poczekamy na pismo biskupa.

- Czasami, niektóre odcinki. Dawniej, to
nawet jak ksiądz rowerem jechał, to już
było coś. A to przecież było bardzo potrzebne, drogi kiepskie, wszędzie daleko.
Nadzorowałem tam jeszcze inne remonty.
Czułem jednak potrzebę nowych doświadczeń i mimo zatrzymywania przez proboszcza, chciałem pójść na inną parafię.
- Tym razem trafił ksiądz do Jasła?

- Czy tak było normalnie?
- Brało się tyle godzin ile było. Jednego
roku, gdy wyznaczono 40 godzin wtedy
przychodził drugi ksiądz do pomocy.
- Liczne klasy, dużo godzin, ale przecież
nie zawsze można było w tamtych latach
uczyć w szkołach religii.
- Wrócę jeszcze do Żołyni. Wrzesień był
wtedy (1953) bardzo nieprzyjemny dla
spraw kościelnych. W Warszawie toczył
się pokazowy proces bp kieleckiego Kaczmarka, oskarżonego o wywiad i kontakty

- Gdzie ksiądz rozpoczął
pierwszą pracę?
- Pierwszą placówkę dostałem w Żołyni, na trasie
Łańcut – Leżajsk. Parafia duża, kościół jeden z
największych w diecezji,
podobny do Mariackiego w
Krakowie. Nie było jednak
prądu i nagłośnienia. Wikarówka też duża, a ja tam sam
mieszkałem. Pracy było
dużo. Teraz na tym obszarze
jest dwie nowe parafie. Oprócz proboszcza
było tam jeszcze dwóch starszych księży,
tak, że do pracy byłem w zasadzie sam.
Kościół wymagał remontu, szczególnie
posadzka. Zająłem się tym na prośbę parafian. Trudno było zdobyć marmurową
posadzkę, cementu nie można było kupić,
tylko za zboże. Ludzie chodzili zatem po
wsi i zbierali zboże. Nową posadzkę układano w czynie społecznym, a ja jeździłem
motocyklem i szukałem ludzi do pracy.
- Motocyklem? W serialu „Plebania” wiele emocji i zgorszenia wzbudził ksiądz jeżdżący mo-

z wrogim państwem – tzn. Watykanem.
Biskupowi nie wolno było się kontaktować ze swoją władzą naczelną! Męczono
go w śledztwie przez dwa lata. Pod koniec września został aresztowany prymas
Polski za sprzeciwianie się dekretowi (o
obsadzaniu stanowisk kościelnych przez
władze państwowe – MZ). Porozumienie,
które podpisał w 1950 r. było łamane na
każdym kroku, więc inaczej nie mógł. W
1953 r. nie zatwierdzono nas do szkoły,
byłem wtedy w Żołyni. W szkole zaczęliśmy uczyć dopiero w grudniu 1956 po
zmianach politycznych. Uczyliśmy do
1960 – wtedy usunięto nas na długie lata.

Katechezy więc odbywały się w kościele, choć nieraz było tam bardzo zimno.
- Chodzą słuchy, że po wejściu do UE w
szkołach będzie uczyć się etyki zamiast
religii. Jaka jest księdza opinia na ten
temat?
- To zależy jak się rozumie etykę, a czy
będziemy w niewoli unijnej to się okaże.
Mamy naszych przedstawicieli, jakaś
decyzja też będzie należała do narodu.
-Wspominał Ksiądz o innych trudach
pracy w Jaśle. - Oprócz pracy w szkole i
zwykłych obowiązków wikarego miałem
też trudną pracę w szpitalu, który był
usytuowany w czterech różnych miejscach
odległych od 1 do 5 km. Najgorsze były
wyjazdy w nocy w porze zimowej. Jeździło się motocyklem, nieraz kilka razy
w ciągu jednej nocy.
- Czy to właśnie podczas pobytu w Jaśle
przeżył Ksiądz tragiczny wypadek ?
- Uczyłem do 1960 roku i we wrześniu
jechaliśmy z proboszczem do Iwonicza
w jakiejś sprawie. Kiedy wracaliśmy
w parafii Szebnie zdarzył się wypadek.
Dwóch ludzi, mocno pijanych (2,8 promila), jechało wozem, prawdopodobnie
jednemu z nich wypadł z ręki bat a on
zeskoczył na drogę, ja na to najechałem
– tak relacjonowano mi później, ja nie
pamiętam tego wydarzenia, obudziłem się
dopiero w szpitalu w Krośnie po kilku godzinach.
Księża stojący nade mną
powiedzieli mi, że miałem
wypadek, ale że nikt nie
zginął. Po pewnym czasie
okazało się, że mam straszliwe boleści w rękach, nie
mogę nimi władać. Było
to uszkodzenie kręgosłupa,
rozpoczęło się leczenie –
katorga. Leżałem przez 20
dni z dużym obciążeniem
na wyciągu. Następnie
założono mi gips na 6
tygodni. Kręgi nie powróciły na swoje miejsce,
powstała więc obawa, że
leczenie nie jest skuteczne. Po konsultacji z prof. Grucą z kliniki
ortopedycznej w Warszawie, udałem się
tam, aby poddać się koniecznej, bardzo
skomplikowanej operacji. Znowu mnie
zagipsowano na 3 miesiące. Leczył mnie
dr Marian Bojko, który potem wyjechał
do Izraela. Będąc na wycieczce w Ziemi
Świętej próbowałem się z nim skontaktować, ale nie zastałem go w domu. Po
roku przerwy w pracy zacząłem uczyć i
pracować normalnie, ale to było dla mnie
zbyt ciężkie, poprosiłem o przeniesienie.
Poszedłem na pierwszą placówkę jako
proboszcz do Wysokiej Strzyżowskiej –
wsi, która ciągnie się przez ok. 10 km,
NASZ RYMANÓW
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a kościół jest w środku. Błoto straszliwe!
Trudno motorem było przejechać, do
autobusu i do pociągu ponad 5 km, po
takim wypadku było mi tam dosyć ciężko.
- A jak Ksiądz trafił do Rymanowa?
- Po 4 latach pracy w Wysokiej Strzyżowskiej dowiedziałem się, że jest wolna
placówka w Rymanowie. Był rozpisany
konkurs, zgłosiłem się, udało mi się wygrać i przyszedłem tutaj we wrześniu 1966
r. I tak do dziś, a właściwie do 1998 r., bo
teraz już na emeryturze.
- Chyba trochę wcześniejszej, niż jest to
przyjęte w stanie kapłańskim (75 lat) ?
- Skutki wypadku odczuwam do dziś,
szczególnie na zmianę pogody. Do tego
doszła jeszcze jedna poważna choroba.
Lekarz radził więc, abym zmniejszył
ilość pracy. Najpierw zrezygnowałem z
dziekaństwa, potem z probostwa. Z resztą
w wieku 70 lat to już wystarczy.
- Chciałam zapytać o czasy probostwa
w Rymanowie. Wiadomo, że dużo
prac zostało wykonanych, ale na stałe
wpisały się w nasz krajobraz odbudowane dopiero niedawno, po wojennych
zniszczeniach, stacje drogi krzyżowej i
kościółek na Kalwarii.
- Właściwie kościółek jest zupełnie inny
niż dawniej, nowy, większy i inny stylowo.
Starałem się o to kilka lat, wiedziałem, że
nie pozwolą, ale chciałem im udowodnić
jak sprzyjają Kościołowi. Pilnowali też na
każdym kroku. Powiedziałem więc, przy
okazji starań o paszport, takiemu ubekowi:
Wybuduję bez zezwolenia i wszędzie się
powołam, że pan mnie zmusił do tego przez
swoją postawę. Uważam, że mieliśmy prawo do odbudowania tego, co było zniszczone przez wojnę. Podobne utrudnienia
były przy konserwacji ołtarzy – kościół
zabytkowy, władze powinny pomóc,
nawet materialnie, a oni nie pomagali, a
jeszcze utrudniali. Dobrze się złożyło, że
znajomy konserwator zabytków sprzyjał
tym pracom. W tych czasach na wszystko trzeba było mieć zezwolenia, np. na
procesję na cmentarz w dzień Wszystkich
Świętych, choć ludzie i tak przecież szli
na cmentarz. Utrudniano nam na każdym
kroku, nie było dla kościoła nawet paru
arkuszy blachy, a tylko plebania nie była
ujęta w projekcie gazyfikacji.
- Jak wobec tego wspomina Ksiądz lata
przełomu i późniejsze zmiany w kraju?
- W 1989 r. umożliwiono nam ubezpieczenie się, bo byliśmy traktowani jak
nie-ludzie. Proboszczowie mający gospodarstwa rolne mogli się ubezpieczyć
jako rolnicy, więc do wikarego mówiłem
żartem, że jest parobkiem u mnie. Wtedy
też nastąpił powrót religii do szkół, przez
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pierwsze lata uczyliśmy bezpłatnie, potem
za wynagrodzeniem
- Społeczeństwo ma dużo obaw, jaka
będzie przyszłość Polski. Wchodzimy
do Unii. W konstytucji unijnej brak
odwołania do chrześcijańskich korzeni
Europy. Jak Ksiądz odnosi się do tej
decyzji?
- Nie wiadomo jakim prawem masoni
francuscy tak mogą dyktować nam, na
jakiej podstawie? Francja nie jest żadnym
mocarstwem, w czasie wojny Polska
się broniła, a oni ulegli od razu. Gdy
wejdziemy do Unii, wybierzemy swoich
przedstawicieli i poprzez nich powinniśmy
mieć coś dopowiedzenia. Nie my tu na
prowincji o tym zadecydujemy.
- Czy Ksiądz myśli, że sprawy pójdą w
dobrym kierunku? Czy np. wybierzemy
odpowiednich – mądrych – przedstawicieli?- Mam nadzieję, przecież wbrew
narodowi nie da się działać. To zależy jaka
postawę zajmie nasz naród.
- Niektórzy twierdzą, że po wejściu do
Unii kościoły będą puste …- Nie, to nie
zależy od Unii, tylko od nas samych. Ale
weźmy też pod uwagę sprawy materialne.
Mamy dostać pieniądze, ale Polska nie
jest na to przygotowana. Jeśli tak będzie,
będzie strasznie.
- Wybrał Ksiądz Rymanów jako miejsce
pobytu na emeryturze. Chyba Ksiądz tu
się dobrze czuje?
-Powody były różne, po pierwsze byłem
tutaj długo i się przyzwyczaiłem, po drugie
nie mam własnego domu, nie dorobiłem
się, choć kiedyś plotkowano, że kupiłem
dom w Rymanowie Zdroju. Rzeczywiście, kiedyś kupiliśmy dom na plebanię
w Rymanowie Zdr. wraz z ks. Penarem
na własne nazwiska, bo wtedy nie można
było zapisać nieruchomości na własność
parafii. Zobowiązaliśmy się jednak w
prywatnej umowie, że, gdy zajdzie możliwość, zostanie przekazany na potrzeby
parafii. I tak się stało.
- Czy Rymanów jest w jakiś sposób
specyficzna parafią?
- Pełnię często dyżur w konfesjonale, widzę jak dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Wierni
często korzystają z sakramentu pokuty,
zwiększyła się bardzo liczba rozdanych
komunikantów przez te lata – z 18 tys. w
1966 do 130 tys. w 1998 r. W Rymanowie
nie zamykamy kościoła choć były takie
próby, zawsze można wejść i pomodlić
się, a obcym zwiedzającym kościół bardzo
się on podoba
- Ksiądz – emeryt ma chyba więcej obowiązków niż emeryt – cywil?
- Nie ma obowiązków, co do pracy. Po-

maga, jeśli może i chce. Ma natomiast
obowiązki kapłańskie, odnoszące się do
życia wewnętrznego, podobnie jak każdy
człowiek wierzący. Jest to jednak czas
życiowy, który może być dobrze wykorzystany. Z pracy księży emerytów mogą
korzystać jeszcze wierni.
...Miarą życia ludzkiego jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni, ale większość z nich to trud i marność,
bo szybko mijają, mu zaś odlatujemy (Ps.
90)…. Te słowa powtarzamy za Psalmistą
Pańskim i czujemy na sobie ciężar dnia
i upalenia. Często cierpienie jest wkomponowane w nasze życie ziemskie i jest
cząstką naszego odkupienia. Jednak życie
w starszym wieku ma swoją wartość. W
latach osiemdziesiątych Biskupi Polscy
wydali list na temat starości. Piszą w
nim m.in. tak: … Ogromna jest rola starszych ludzi w domu rodzinnym. Niegdyś
wiek człowieka był miarą jego mądrości.
Ceniono i szanowano jego mądrość,
która nie jest jednoznaczna z zasobem
wiedzy. Jest czymś więcej, bo łączy się
z doświadczeniem i życzliwością dla
ludzi i świata. Często ludzie starsi lepiej
rozumieją potrzeby i aspiracje młodzieży
niż pokolenie ich rodziców. Ludzie starsi
mogą odegrać poważną role w przekazywaniu wielkich tradycji narodowych
czy rodzinnych. To nie tylko ludzie starsi
potrzebują pomocy społeczeństwa. Społeczeństwo może długo czerpać ze skarbca
ich doświadczenia i życiowej mądrości,
ich przywiązanie do przeszłości, ich poszanowania dla wartości duchowych, tak
często dziś zaniedbanych i odrzucanych….
Spoczywaj w pokoju Nasz Księże
Dziekanie
Maria Zmarz
fot. Kamil Jaworski
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„Zaduszki
rymanowskie”
Taki tytuł nosi projekt edukacyjny realizowany przez gimnazjalistów Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie od
ubiegłego roku szkolnego. Uczniowie w
tym czasie zbierali informacje o historii
cmentarza i osobach spoczywających na
rymanowskiej nekropolii. Dużą uwagę
poświęcili architekturze nagrobków
i umieszczonym na nich sentencjom.
Sporządzili elektroniczną mapę cmentarza, na której zostaną zaznaczone nagrobki będące obiektem ich konstatacji.
Podsumowanie projektu odbędzie się
w listopadzie w obecności pozostałych
uczniów, rodziców i zaproszonych gości.
Na łamach Naszego Rymanowa będą
prezentowane postacie, których życie
i działalność znalazły się w sferze zainteresowań uczniów realizujących projekt.
Jak historia naszego grodu podpowiada
rozpocząć należy od „Pani Rymanowa”
Anny z Działyńskich Potockiej.

Anna z Działyńskich
Potocka
(2.11.1846 – 2.06.1926)
Anna z Działyńskich Potocka urodziła
się w Kórniku pod Poznaniem,

w dawnym zaborze pruskim. Była
ostatnim dzieckiem Tytusa i Celestyny
z Zamoyskich Działyńskich. Fakt ten
zaważył na jej wychowaniu i młodych
latach. Posiadała liczne rodzeństwo

- 4 siostry i 1 brata. Jej ojciec, Tytus
Działyński, walczył w powstaniu
listopadowym oraz w powstaniu 1848
roku przeciwko Prusom, a brat Jan w
powstaniu styczniowym. W 1864 roku

cholery. Cios jaki spotkał Annę Potocką
w 1874 roku tj. śmierć jej syna Piotra,
którego pochowano na miejscowym
cmentarzu. Jako pierwsza w kraju
założyła w rymanowskim dworze szkółkę

wraz z matką i siostrą opuściła rodzinny
Kórnik i zamieszkała w Dreźnie. W
tym mieście poznała latem 1865 roku
miłość swego życia i w tym samym
roku zaręczyła się ze swym przyszłym
mężem Stanisławem Potockim.
Ślub Anny i Stanisława odbył
się 6. 02. 1866 roku w Kórniku, do
którego wróciła z wygnania dzięki
zgodzie władz pruskich. Pierwszy rok
spędziła wraz z mężem w rodzinnym
majątku, gdzie po raz pierwszy czynnie
uczestniczyła w walce z epidemią
cholery. W tym też roku otrzymała,
w wyniku działów rodzinnych, dobra
Oleszyce, położone w Galicji pomiędzy
Lubaczowem i Jarosławiem. Od 1867
roku do 1872 roku gospodarowała wraz
z małżonkiem otrzymanym majątkiem,
dając się poznać jako wspaniała zielarka
o wielkim talencie i intuicji lekarskiej
oraz jako pedagog miejscowej szkoły,
za co latem 1871 roku została
wyróżniona honorowym
członkostwem Lwowskiego
Towarzystwa Pedagogicznego.
W Oleszycach przyszło na
świat czworo pierwszych dzieci
Anny i Stanisława Potockich
tj. Jan, Józef, Piotr i Maria.
W 1872 roku Potoccy
podpisali kontrakt kupna
majątku ziemiańskiego
w Ry m a n o w i e , g d z i e
zamieszkali w roku następnym
urzeczeni krajobrazem oraz dobrocią
i prostotą miejscowej ludności.
Już w pierwszym roku pobytu
w Rymanowie, Anna Potocka po raz
drugi musiała zmagać się z epidemią

rzeźbiarską dla chłopskich synów oraz
ogłaszała w prasie galicyjskiej artykuły na
tematy gospodarskie i o sztuce ludowej. W
tym samym czasie ruszyła z jej inicjatywy
szkoła koronkarska dla dziewcząt.
Pani Rymanowa wygłaszała liczne
odczyty, a honoraria za nie przeznaczała
na cele społeczne. 16. 08. 1876 roku wraz
z mężem odkryła źródła wód leczniczych
dając początek dziejom kurortu
w Rymanowie Zdroju. Zorganizowała
kolonie lecznicze dla dzieci z całej Polski,
rozsławiając Rymanów na cały kraj.
Anna Potocka zmarła w Ociece 2.
06. 1926 roku, w osiemdziesiątym roku
życia, a ceremonia pogrzebowa odbyła
się w ukochanym Rymanowie. Tutaj, na
miejscowym cmentarzu, na tablicy jej
grobu wyryte są słowa: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Ten krótki napis oddaje dzieło
życia i sposób przeżycia długich lat

Pani Rymanowa, która żyła dla ludzi
kojąc ich cierpienia i ratując przed
nędzą i niedostatkiem. Pomni tych słów,
nie zapominajmy jej życia pełnego
zasług dla tych, których kochała, ludzi.
NASZ RYMANÓW
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Jubileusz bł. Jana
Pawła II w szkole
w Klimkówce
„Wielkim jest człowiek, któremu
wystarczy pochylić czoła”
(Cyprian Kamil Norwid)
Chyliły się czoła mieszkańców
wszystkich kontynentów. Głęboki
szacunek i sympatię okazywały mu
miliony ludzi na całym świecie. Ciepły i
serdeczny głos białej, pochylonej postaci
rozpoznawały wszystkie zakątki ziemi.
Takim był papież Polak bł. Jan Paweł II
– prawdziwie Wielki Człowiek.
On to patronuje nowej szkole w
Klimkówce już od 15 lat. Historia tego
patronatu jest dość niezwykła i ciekawa
od samego początku. Otóż, gdy trwała
jeszcze budowa nowej szkoły, przyszły
patron już wtedy czuwał i pomagał.
Ocalił nawet życie jednemu z robotników
pracujących przy budowie, który spadł z
dachu z wys. 15 m na kamieniste, nierówne
podłoże. Wszyscy powtarzali. Wszyscy z
przerażeniem powtarzali, że robotnik
chyba nie żyje, a okazało się że tylko
złamaną nogę. A przecież w przeddzień
tego wypadku, w czasie zebrania Rada
Szkoły, rodzice i nauczyciele jednogłośnie
podjęli decyzję o nadaniu, powstającej
nowej szkole, imienia Jana Pawła II.
Kiedy wszystkie urzędowe formalności
związane z papieskim patronowaniem, a
było ich niemało, zostały zakończone,
młodzież szkolna zapytała o zgodę
samego patrona. W liście tak pisała do
niego: … Zapatrzeni w tak wspaniałą
postać, wdzięczni za trud Ojca Świętego
i poświęcenie dla naszej Ojczyzny
pragnęlibyśmy, aby ten Wielki Polak
Jan Paweł II patronował naszej nowej
szkole. Zaznaczamy, że decyzję tę
jednomyślnie podjęła Dyrekcja Szkoły,
Rada Pedagogiczna, uczniowie, rodzice,
Urząd Gminy w Rymanowie i nasz ksiądz
proboszcz. Prosimy Cię Ojcze Święty
byś wyraził zgodę i pobłogosławił naszą
nową szkołę. Przyrzekamy, że uczynimy
wszystko, by godnie reprezentować imię
szkoły…”
Patron nie tylko wyraził zgodę, ale
przesłał do naszej szkoły życzenia wraz
z błogosławieństwem i własnoręcznym
podpisem. I tak od 1 września 1997 roku
szkoła w Klimkówce nosi imię Jana
Pawła II.
Cała społeczność szkolna co roku
bardzo uroczyście obchodzi rocznicę
nadania szkole tak wspaniałego imienia.
W tym roku uroczystości miały szczególny
wymiar, to już 15 lat bł. Jan Paweł II czuwa
nad młodzieżą szkolną w Klimkówce.
16 października to nawet piękna
pogoda towarzyszyła patronalnemu,
rocznicowemu świętu. Nic więc
dziwnego, że już od rana do szkoły
w Klimkówce zdążały spore grupy
młodzieży, przedstawiciele wladz
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gminnych oraz dyrektorzy okolicznych
szkół. Wszyscy włączyli się w uroczysty
przemarsz do kościoła. Pochód prowadziły
poczty sztandarowe. W kościele czekali
już licznie zgromadzeni mieszkańcy
Klimkówki. W czasie uroczystej Mszy
św. koncelebrowanej wszyscy modlili się
o kanonizację patrona szkoły. Proboszcz
parafii ks. Henryk Stec w czasie homilii
przywołał dzieciństwo i niełatwą młodość
Karola Wojtyły oraz jego wspaniały
pontyfikat już jako Jana Pawła II. Oprawa
liturgiczna Mszy św. przygotowana przez
młodzież, wprowadzała nastrój wielkiej
powagi i głębokiej zadumy. Wszystko
to tworzyło niepowtarzalną atmosferę i
skłaniało do refleksji na temat patrona

wszelkie środki zaradcze i nie dawali
rodzicom chłopca żadnej nadziei. Ci
jednak nie zrezygnowali. Zawieźli swoje
bardzo chore dziecko do Rzymu na grób
bł. Ojca Świętego.
Na scenie ukazał się obraz chorego
dziecka i jego rodziców gorąco modlących
się przy grobie bł. Jana Pawła II.
Widownia zamarła. Zapadła głęboka
cisza, którą przerwał później werdykt
lekarza: „chłopiec jest zdrowy i nie ma
śladów po chorobie”! W niejednym oku
zakręciła się łza. Był to najwspanialszy
hołd złożony przez młodzież szkolną
swojemu patronowi w jubileuszową
piętnastą rocznicę.
W szkole najważniejszym miejscem

szkoły, który patrzył nie tylko z wielkiego
portretu umieszczonego na ołtarzu, ale z
pewnością i z niebiańskich wysokości.
Ale nie był to koniec uroczystości.
Dalsza część patronalnych uroczystości
odbyła się w licznie wypełnionej sali Domu
Ludowego. Był to dalszy ciąg papieskiej
atmosfery zapoczątkowanej w kościele.
Kontynuował ją dyrektor szkoły Marian
Penar w swoim ciekawym przemówieniu,
kontynuowali też, zabierający głos,
przedstawiciele władz gminnych – Henryk
Smolik i Jan Materniak.

jest Kącik Patrona zawsze ozdobiony
świeżymi kwiatami. Wygląda z niego
biała, duża postać Papieża, który lewą ręką
tuli po ojcowsku małego chłopca a prawą
błogosławi go i wskazuje mu drogę. Z
twarzy chłopca wyczytać można powagę
i równocześnie dziecięce zadowolenie.
Wszystko to ukazane jest na obrazie w
scenerii białych stokrotek, czerwonych
maków i błękitnych bławatów, a więc
typowego polskiego krajobrazu.
Biała postać patrona wyglądającego
ze szkolnego kącika łaskawie patrzy na

Inscenizacja „Pomoc z nieba”
utrzymywała w napięciu nie tylko
dorosłych widzów, ale nawet najmłodsze
dzieci. Scenariusz opracowała katechetka
siostra Katarzyna, a oprawę muzyczną
przygotował nauczyciel muzyki Jacek
Gierlach. Inscenizacja wzięta prosto
z życia – przedstawiała cierpienia
czteroletniego chłopca, chorego na chorobę

wszystkie rozbiegane po korytarzu dzieci
i przypomina im: „…Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali… Przyszłość Polski zależy
od was i musi od was zależeć. To jest
nasza Ojczyzna, to jest nasze być i nasze
mieć…”
Zofia Gierlach

Ze schylonym czołem
przed pedagogami
i innymi
pracownikami
oświaty

szkoły podstawowej, wreszcie taniec
w rytmie Zorby brawurowo wykonany
przez chłopców III klasy gimnazjum.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca
nauczycieli to wysiłek, który dopiero po

Rymanowie, mgr Józef Krzysztyński
- nauczyciel wychowania fizycznego
w Posadzie Górnej, mgr Waldemar
Kilar – nauczyciel języka polskiego w
ZSP Posada Górna, mgr Anna Rysz –

wielu latach systematyczności, dokładności
i rzetelności przynosi plon. Dostrzegając
codzienne zmagania nauczycieli, ich trud,
poświęcenie i serce wkładane w nauczanie
i wychowanie, Burmistrz Gminy Rymanów
wyróżnił nagrodą nauczycieli ze szkół
na terenie gminy. Do odbioru Nagród
Burmistrza, z równoczesną prezentacją

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Sieniawie, mgr Magdalena Rygiel
– nauczyciel matematyki w ZSP w
Króliku Polskim, mgr Alfred
Wołczański – nauczyciel wychowania
fizycznego we Wróbliku Szlacheckim,
mgr Małgorzata Szul – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej w Milczy.
Tradycją stało się, że z okazji Dnia
Edukacji Narodowej przyznawane są
w szkole nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym nagrody dyrektora.
Otrzymują je nauczyciele i pracownicy,
którzy w ostatnim roku szkolnym
szczególnie na nie zasłużyli. Pośród
tegorocznych laureatów nagrody są
nauczyciele, którzy rozwijali uzdolnienia
uczniów, przygotowując ich, wielokrotnie
z sukcesami, do udziału w konkursach,
rozwijali talenty artystyczne i sportowe
uczniów, co owocowało uhonorowaniem
ich medalami, pucharami i dyplomami.
Są także wśród nich nauczyciele, dzięki
którym szkoła wzbogaciła się o kolejne
dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni
zostali także pedagodzy, którzy swój
czas poświęcają uczniom z trudnościami
w nauce lub potrzebującym szeroko
rozumianej pomocy i wsparcia. Gminne
świętowanie Dnia Edukacji Narodowej
zakończone zostało miłym akcentem –
poczęstunkiem przygotowanym przez
mamy naszych uczniów, pracownice
obsługi i panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Dzień Edukacji Narodowej to czas
na szczególne podziękowania dla tych
wszystkich, którzy codziennie pracują i
troszczą się o nauczanie i wychowanie
młodego pokolenia. Czas na oddanie
szacunku nauczycielom i wszystkim
pracownikom sektora oświaty, nie tylko
dlatego, że wymaga tego kultura, ale
przede wszystkim dlatego, że swoim
codziennym wysiłkiem kształtują
charaktery i umysły młodych ludzi, którzy
są przyszłością naszego kraju.
Małgorzata Kordos
fot. Tomasz Dyląg

czyli o tegorocznym świętowaniu
Dnia Edukacji Narodowej
w gminie Rymanów
„Litterarum radices amarae sunt,
fructus dulces - korzenie wiedzy są gorzkie,
owoce słodkie.” Jakże mądrze brzmią
słowa łacińskiej sentencji i jak łatwo je
odnieść do październikowego święta –
Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku
pracownicy związani z oświatą w gminie
Rymanów świętowali w ZSP w Króliku
Polskim.
Zebranych w nowej sali gimnastycznej
gości, powitała, pełniąca honory
gospodarza, dyrektor szkoły Marta Kogut.
Gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością byli: przedstawiciele władz
samorządowych z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Henrykiem Smolikiem,
B u r m i s t r z e m g m i n y Ry m a n ó w
Wojciechem. Farbańcem, zastępcą
Burmistrza Janem Materniakiem, Radnym
wsi Królik Polski Andrzejem Pitrusem
oraz Sołtysami Królika Polskiego i
Bałucianki: Wiesławem Poznarem i
Janem Dudzikiem. Niezawodnie
przybył na uroczystość Nadleśniczy
Bogusław Famielec, reprezentujący
instytucję od lat zaprzyjaźnioną z naszą
szkołą, czyli Nadleśnictwo Rymanów.
Byli również obecni dyrektorzy szkół
z całej gminy, wyróżnieni Nagrodą
Burmistrza nauczyciele gminy Rymanów,
nauczyciele mianowani, którym nadane
zostały akty stopnia awansu zawodowego,
przedstawiciele Rady Rodziców ZSP
w Króliku Polskim i inni zaproszeni goście.
Po słowach powitania p. Dyrektor
Kogut zaprezentowali się uczniowie
naszej szkoły w krótkim programie
artystycznym. Były w nim wyrazy
uznania i podziękowania kierowane pod
adresem nauczycieli i wychowawców,
dyrekcji szkoły, pracowników obsługi
i administracji oraz tych , którzy
szkoły prowadzą i nadzorują. Już na
wstępie radośnie i ciepło swoją partię
narratorską rozpoczęła uczennica klasy
III gimnazjum : „Pragniemy schylić czoło
przed naszymi pedagogami, by wyrazić
serdeczne podziękowania za wiedzę nam
przekazaną i wychowanie. Równocześnie
chcemy życzyć, by żywot Państwa snuł
się w pomyślności, a fortuna nie omijała
Państwa domostw, zaś szlachetne
zdrowie przez długie lata niech wspiera
nadwątlone przez nas siły”. Kolejne
fragmenty programu zawierały piosenki
wykonywane solo i chóralnie, prezentację
na podkładzie muzycznym fragmentu
literackiego pamiętnika nauczyciela,
taniec z kolorowymi wstążkami w
interpretacji dziewczynek z klasy II

nauczycieli i ich wybitnych osiągnięć
edukacyjnych, artystycznych i sportowych
zapraszał z - ca Burmistrza p. Jan
Materniak. Miały one charakter sukcesów
na skalę wojewódzką i krajową oraz
spektakularnych działań podejmowanych
na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i
talentów popartych systematyczną pracą
dostarczającą wiele radości i satysfakcji.
Na koniec, Burmistrz Materniak życzył
nauczycielom, by wysiłek wkładany w
pracę z dziećmi owocował poczuciem
spełnienia zawodowego i motywował
do podejmowania nowych, twórczych
i ambitnych wyzwań. Laureatami
Nagrody Burmistrza za działalność
dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięcia
w roku szkolnym 2011/ 2012 zostali
Państwo: mgr Beata Szewczyk –
Dyrektor ZSP w Milczy, dr Beata Suwała
- Szechowska - nauczyciel historii w
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Cena sukcesu
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Rymanowie dobrze znają nauczycieli
wychowania fizycznego, choć zapewne
nie zdają sobie sprawy z ich ogromnych
osiągnięć sportowych. Aby przybliżyć
czytelnikom indywidualne dokonania
Izabeli Cetnarskiej - Czyż, Bogdana
Kustronia, Bogdana Rajchla i Dariusza
Królickiego, przeprowadziłyśmy
krótkie rozmowy. Ciekawiło nas,
czym się kierowali i jak doszli do
sukcesu w swojej karierze sportowej?
Wytrwałość to nie wszystko!
Każdy wie, że aby odnieść sukces,
potrzeba samozaparcia i starań. To
jedyna droga dojścia do wymarzonego
celu. Jednak liczy się znacznie więcej,
o czym powiedzieli nam nauczyciele
wychowania fizycznego. Sama
wytrwałość nie wystarczy, liczy się także
mobilizacja, dla mnie jest nią możliwość
stania na podium – odpowiada
Bogdan Kustroń. Dla sportowców
liczy się także pracowitość, upór,
systematyczność. Duma z sukcesu,
radość, satysfakcja z rezultatów pracy.
To t e ż d a j e m o b i l i z a c j ę d o
kolejnych działań – opowiada
Izabela Cetnarska - Czyż – była
reprezentantka Polski w biathlonie.
Izabela Cetnarska - Czyż
II miejsca w Pucharze Europy w
Dusznikach,
Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata
II miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Klasyfikacyjnych
w Szklarskiej Porębie
III miejsce w Pucharze Polski
I Osoba, która pragnie spełnić swe
sportowe marzenia, nie powinna szybko

się poddawać, lecz próbować osiągnąć
swój cel ponad wszystko. Ważna jest także
pasja, dlatego sport stał się nieodłączną
częścią życia naszych nauczycieli. Stale
uczestniczę w szkoleniach, seminariach
z dziedziny sztuk walki, m.in. w:
Międzynarodowym Kursie Sistiemy
(rosyjskiego systemu walki jednostek
specjalnych), kursie technik interwencji ju
jitsu, capoeiry (brazylijska sztuka walki),
systemu COMBAT PASW (bojowy system
stworzony w Pszczyńskiej Akademii Sztuk
Walki) – opowiada Bogdan Rajchel.
Bogdan Rajchel
II Dan Pszczyńskiej Akademii Sztuk
Walki
Treningi są najważniejsze!

Oprócz samozaparcia oraz uporu
koniecznością jest wyrzeczenie się
niektórych przyjemności, poświęcenie
swojego czas na ćwiczenia. Wiąże się

to z wieloma godzinami ciężkiej pracy.
Poza sezonem jest jeszcze trudniej
utrzymać kondycję. W młodości, aby
nie wyjść z wprawy, jeździłam na obozy
sportowo-rekreacyjne – opowiada Izabela
Cetnarska – Czyż. Również latem dużo
ćwiczę: biegam, jeżdżę na rowerze, ćwiczę
na siłowni. Staram się także zdrowo
odżywiać – dodaje Bogdan Kustroń.
Bogdan Kustroń
I miejsce w Narciarskim Biegu
Szlakiem Bieszczadzkiej
Kolejki Leśnej „Od niedźwiedzia, aż do
kija ”
Wicemistrzostwo Polski amatorów w
biegach
narciarskich w kategorii wiekowej
III miejsce w kategorii zawodowej
(nauczyciele)
na Mistrzostwach Polski w
biegach narciarskich XXI
miejsce w Biegu Piastów na 50
km.
Każdy, kto podchodzi do sportu
poważnie i chce osiągnąć sukces,
powinien wiedzieć, że sam talent
nie wystarcza. Nasi nauczyciele
wychowania fizycznego zgodzili
się ze stwierdzeniem, że aby
odnieść sukces, potrzeba 10%
talentu i 90% pracy. Praca to
jedyny sposób na to, by dojść
do wymarzonego celu. Żeby
być dobrym sportowcem, trzeba
trenować całe życie. Ćwiczę 3
razy w tygodniu po 2 godziny
– opowiada Bogdan Rajchel
- instruktor Pszczyńskiej
Akademii Sztuk Walki. Bardzo
ważne jest, żeby utrzymywać
formę także zimą, dlatego w tym
czasie pływam, ćwiczę na siłowni oraz
biegam na nartach – dodaje Dariusz
Królicki – dwukrotny mistrz Polski w
sztafecie rodzinnej w kolarstwie górskim.
Taki sposób na życie przekazują także
swoim uczniom. Prowadzę zajęcia
ze sztuk walki dla uczniów ZSP w
Rymanowie, a także w formie zabawy
w Przedszkolu św. Józefa. Wychowałem
jedną osobę ze stopniem mistrzowskim
oraz wiele osób z wysokimi stopniami
uczniowskimi (Bogdan Rajchel).
Osiągnięcia
Niewielu z nas wie, że nasi nauczyciele
wychowana fizycznego mogą się
pochwalić wieloma sukcesami w swojej
sportowej karierze. Moim największym
osiągnięciem jest zajęcie II miejsca w
Pucharze Europy w Dusznikach oraz
udział w Akademickich Mistrzostwach
Świata – odpowiada Izabela Cetnarska
– Czyż. Jestem dumny z tego, że udało
mi się zajść aż tak daleko. Zdobyłem
II Dan w sztukach walki – chwali się
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Bogdan Rajchel. Moim ostatnim sukcesem było
Mistrzostwo Polski Dziennikarzy w Kolarstwie
Górskim w 2012r. – opowiada Dariusz Królicki.

Dariusz Królicki
Dwukrotne mistrzostwo
Polski w sztafecie rodzinnej
w kolarstwie górskim w
amatorskich mistrzostwach
Polski „Family Cup”,
Mistrzostwo Polski dziennikarzy w
kolarstwie górskim.
Bogdan Kustroń startował w
narciarskim biegu szlakiem
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

wielkiego zmęczenia czułem satysfakcję,
bardzo się cieszyłem. Zwłaszcza, iż miałem
niesamowitą konkurencję - wspomina.
Nasi nauczyciele osiągnęli wielkie sukcesy
w różnych dyscyplinach sportowych, a my
uczymy się od nich bardzo wiele. Aby dotrzeć
do wyznaczonego celu, nie wolno się poddawać,
lecz dążyć do spełnienia swoich marzeń. Dzięki
wytrwałości i pracy możemy w przyszłości
zapisać się na kartach historii polskiego sportu.
Nasi rymanowscy sportowcy są dowodem na

„Od niedźwiedzia, aż do kija ”.
Pierwszy dotarł na metę, co dało mu najwyższe
miejsce na podium. Zapytaliśmy, jakie
emocje towarzyszyły mu na mecie. Pomimo

to, że jeżeli bardzo czegoś pragniemy i wytrwale
do tego dążymy, to możemy osiągnąć wszystko.
Martyna Lechoniewicz
Dominika Szuba

Inauguracja sezonu odbyła się 24 października Tomasz
Nowotarski opowiadał o morskich podróżach żaglowcem
S/Y Fryderyk Chopin. Dalsze „Wyprawy” odbywać się będą
co dwa tygodnie, zawsze w środy – godz. 18.30. Projekt
zakończymy spotkaniem 27 marca 2013 r.
Wstęp: 5 zł/dorośli Dzieci i młodzież szkolna – wstęp gratis!

ZAPRASZA NA:

„Wielkie Wyprawy” - sezon 20122013
cykl spotkań z podróżnikami
Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek” w
Rymanowie zaprasza, na czwartą edycję cyklu podróżniczego
„Wielkie Wyprawy”. Proponujemy Państwu na długie, jesiennozimowe wieczory niezwykłe spotkania z przygodą, poznanie
miejsc bardzo odległych i tych blisko nas. Zaproszeni Goście,
których podróże stały się pasją i sposobem na życie, zabiorą
nas w miejsca niezwykłe, opowiedzą o swoich przygodach,
wyzwaniach jakim należy sprostać, spotkanych w drodze
ludziach, przyrodzie, kulturze i obyczajach różnych, nieraz
bardzo odległych, nieznanych krajów i o tym jak realizować
swoje marzenia.
Wśród naszych gości spotkamy laureatów prestiżowych
nagród i wyróżnień przyznawanych za najciekawsze
i najtrudniejsze podróżnicze dokonania. Nie zabraknie też
podróży po Polsce, nowego spojrzenia na nasz kraj, uchwycenia
miejsc wyjątkowo pięknych pokazania tych, których jeszcze
nie znamy.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: konkurs fotograficzny „Wielkie Wyprawy – Spotkani w podróży”
konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej - „Wielkie Wyprawy
– podróżuj z Jasiem Wędrowniczkiem”
Informacje dotyczące spotkań oraz szczegóły konkursów
towarzyszących, znajdziecie Państwo na naszej stronie:
www.jas-wedrowniczek.pl
W najbliższym czasie :
07.11.2012 - Paweł Bartnik i Aleksander Adamus
„Autostopem ku wolności”
21.11.2012 - Jan Latała „Z dwulatkiem w Tatry - dlaczego
nie?”
05.12.2012 - Aleksander Doba – Super Kolos 2011
„Transatlantycka wyprawa kajakiem”
19.12.2012 - Kasia Lewińska i Sebastian Klepacz
„Spacerując brzegiem Gangesu”
Dalsze „wyprawy” już w Nowym Roku, rozpoczną
się tematem górskim – 2 stycznia, Jarek Jóźwicki opowie
o zdobywaniu „Korony Europy”. Dla pasjonatów podróży
i przygody w Noworocznym, styczniowym numerze
miesięcznika „Nasz Rymanów” przygotujemy informację o
kolejnych spotkaniach z podróżnikami.
Serdecznie zapraszamy
NASZ RYMANÓW
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Jesienna bieszczadzka wędrówka
Pierwsze dni października to czas, gdy
w Bieszczadach jest szczególnie pięknie.
Lasy w tych niezwykłych górach przybierają wówczas całą
gamę kolorów z palety jesiennych barw. Mogliśmy się o tym
przekonać podczas wycieczki
na Wielką Rawkę, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Nasz Rymanów w sobotę 6
października. To był ostatni z
kilku dni z ładną pogodą, już
nazajutrz – w niedzielę – było
szaro, pochmurno i deszczowo.
Z rymanowskiego rynku
wyruszyliśmy o 7-mej rano.
Jechaliśmy w 19 – osobowym
składzie busem przez m.in.
Bukowsko i Rzepedź a także
przez Cisnę i Wetlinę. O 9,20
z parkingu na Wyżniańskiej
Przełęczy wyruszyliśmy ku
północnym stokom masywu
Rawki. Pokrywają je lasy, nad
którymi z Wyżniańskiej Przełęczy dostrzec można skrawek
połoniny Małej Rawki. Nim
doszliśmy w pobliże schroniska na skraju lasu – oczom
naszym ukazały się piękne
panoramy Wysokich Bieszczadów i gniazdo górskie Tarnicy
czy znajdujące się nieopodal
połoniny: Caryńska i Wetlińska. Ścieżka
w lesie pnie się stromo w górę, w miejscach najbardziej stromych schodki ułatwiają pokonanie stoku. Potem, po dość
płaskim odcinku jest już mniej stromo.
Las ustępuje miejsca zaroślom, to kosa,
olcha i jarzębina, niskie powykręcane w

Wysokie lokaty
zawodniczek Tytusa
W rozegranym w dniach 1-2
września 2012 roku na kortach
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walce o przetrwanie z chłodem i wiatrem
na skraju bieszczadzkiej połoniny. Na
wierzchołku Małej Rawki wiało mocno i
raczej nie był to ciepły wiatr.
Usiedliśmy aby odpocząć nieco
w bardziej zacisznych miejscach a potem

była wtedy najważniejszym punktem
triangulacyjnym na obszarze obecnych
polskich Bieszczadów. To dobre miejsce
aby zrobić pamiątkowe zdjęcie, zadumać
się przez chwilę nad burzliwą historią tych
stron a potem powędrować na najwyżej
1304 metry nad poziomem morza położony – wschodni skraj szczytowej
kopuły, skąd roztacza się jedna
z najpiękniejszych panoram
Bieszczadów.
Mieliśmy dylemat: czy schodzić w dół szlakiem wiodącym
w stronę Ustrzyk Górnych czy
iść tą samą drogą, którą wchodziliśmy na górę. Wybraliśmy
wariant drugi i poprzez północne
zbocza i stromizny schodziliśmy
ku Wyżniańskiej Przełęczy.
Ociepliło się, widoczność była
gorsza niż parę godzin wcześniej. Czuć było zbliżające się
pogorszenie pogody. Na szlakach turystów nie brakowało,
podobnie jak my – wędrowali
na tę, jedną z najwyższych bieszczadzkich gór.

znów wyruszyliśmy w drogę. Przed nami
główny cel naszej dzisiejszej wędrówki:
podłużna, stroma od północy szczytowa
kopuła Wielkiej Rawki z obeliskiem na
wierzchołku , pamiętającym jeszcze lata
zaborów, gdy szczyt ten odgrywał ważną
rolę w pomiarach kraju. Wielka Rawka
MOSiR w Krośnie turnieju tenisowym
bardzo dobrze wypadły zawodniczki
Towarzystwa Tytus z Rymanowa
Zdroju. Dziewczyny wygrały w obu
rozgrywanych kategoriach wiekowych.

Wracając do Rymanowa zatrzymaliśmy się w Starym Siole
na konsumpcję naleśników z borówkami, a potem w urokliwym
miejscu w Cisnej, aby posiedzieć
przy ognisku zajadając pieczoną
kiełbasę. Humory dopisywały,
szkoda tylko że dobiegł końca,
jesienny, październikowy dzień.
Na rymanowskim rynku nasza
wycieczka dobiegła końca. Pozostały wspomnienia, zdjęcia i... plany,
aby wybrać się kiedyś jeszcze na bieszczadzką wędrówkę.
Lesław Materniak
fot. Jan Łabuda

Wyniki:
Do lat 13
I miejsce-Adrianna BolanowskaRymanów Zdrój
II miejsce-Aleksandra
Śliwka- Rymanów Zdrój
III miejsce-Wioletta
Gościńska IV miejsce- Michalina
Śliwka- Rymanów Zdrój
Do lat 18
I miejsce-Weronika ZiajkaRymanów Zdrój
II miejsce-Kamila WijaszkaKrosno
III miejsce-Martyna ZającRymanów Zdró
IV miejsce- Zuzanna ŚliwkaRymanów Zdrój.
J.B.

Niechciana podróż
z Łucka do Kazachstanu
W dwóch poprzednich numerach
prezentowaliśmy wspomnienia Zofii
Sołtysik, żony upamiętnionego „dębem
katyńskim” rymanowianina Stanisława
Sołtysika. Wspomnienia te nadesłała
mieszkająca w Anglii ich córka Anna
Lipińska, która chce się podzielić również swoimi wspomnieniami z zesłania.
Mniej obciążona odpowiedzialnością
za sprawy bytowe, 16. letnia Anna
jest wnikliwym obserwatorem trudnej
rzeczywistości. Aby w pełni zachować
klimat wspomnień, postanowiliśmy
nie dokonywać skrótów w obszernym
pamiętniku. (wła)
13 kwietnia 1940 r. dwóch żandarmów
sowieckich przyszło do naszego mieszkania, dobijając się kolbami karabinów.
- Czy tu mieszka Zofia Sołtysik?
- Tak – odpowiedziałam – ale nie ma jej
w domu, jest w kościele.
Zastanawiałam się co mam robić, czy
iść po mamę czy czekać, zdecydowałam,
że pójdę. Dwaj żołnierze szli ze mną i
stanęli przed kościołem. Podeszłam do
mamy i brata i zaraz
wyszliśmy z kościoła,
mówiąc znajomym i
nieznajomym, że nas
wywożą. Nie byliśmy
odosobnieni, wtedy
załadowali w Łucku tysiące ludzi do
bydlęcych wagonów.
W domu czekał
na nas oficer i zaczął
spisywać rzeczy, które pozostawialiśmy a
za które miał nam zapłacić w rublach,
były to grosze. Mieszkała z nami wtedy
znajoma nauczycielka. Zajmowała mały
pokoik w którym było trochę mebli.
W chwili wywózki mama pomyślała,
że również pianino przesuniemy do jej
pokoju, a oficerowi powiemy, że należy
do niej. Tak uczyniliśmy, potem pianino sprzedano i z tych pieniędzy Kazik
Majeranowski (brat mamy) wysyłał nam
paczki. Zresztą do Kazachstanu paczki
wysyłała nam nie tylko rodzina ale i obcy
ludzie, uczennice, koleżanki. Dzięki tej
pomocy przetrwaliśmy, nie tak jak inni
biedacy, co nie mieli pieniędzy w ogóle.
Kiedy po nas przyszli, wyjęliśmy
wszystkie walizki i pleciony kosz, zaczęłam do nich ładować rzeczy bez ładu
i składu. Mama, będąc osobą bardzo
dokładną, wszystko wyjmowała i układała porządnie, dzięki czemu zabraliśmy
dość dużo rzeczy, takich jak ubranie ojca,
płaszcze, koce, dywany, prześcieradła,

poszwy, nasze ubrania, sukienki, firanki.
Oficer okazał się dobrym człowiekiem
i pomimo naszych okrzyków i wymyślania
na niego, szczekania psa, płaczu, pozwolił
nam zabrać wiele rzeczy, a ludzie z ulicy,
także Żydzi, przychodzili i pomagali nam
pakować się, namawiając mamę by zabrała
żelazko elektryczne a nawet leżak. Po załadowaniu naszych waliz na otwartą ciężarówkę pozwolił nam jeszcze oddać książki
i albumy mojej przyjaciółce Irce Sopoćko,
która żegnała nas z płaczem. Naszą ciężarówkę obstąpili różni ludzie, również
księża, którzy dobrze znali naszą rodzinę.
Jadąc otwartą ciężarówką widziało
się tylko twarze przerażonych przechodniów, którzy zdawali sobie sprawę, że
ich może to czekać jutro lub pojutrze.
Dojechaliśmy do stacji kolejowej, gdzie
czekały bydlęce wagony na które załadowano nas z walizkami zawierającymi
tylko najpotrzebniejsze rzeczy, reszta
poszła do wagonów tylnych. Wątpiliśmy, czy dostaniemy je wszystkie
z powrotem, okazało się, że wszystkie dojechały z nami do Kazachstanu.
Wyładowano nas w Pawłodarze,
mieście nad rzeką Irtysz, na jakimś
olbrzymim placu, gdzie zaczęliśmy
szukać znajomych. Spotkaliśmy rodzinę
Sierpińskich z Łucka i rodziców Wandy

Spałkowej, z którymi zostaliśmy wysłani
do Lebiarza, małej wioski oddalonej o
120 km od Pawłodaru. Wioska zrobiła
na nas okropne wrażenie: step, pustka,
kilka domów z drewna, kilka lepianek i
lepianki na zboczu zsypu jakby do niego
przyklejone, wszędzie glina, tylko poniżej pasmo zielonych drzew i niebieska
wstęga Irtyszu, wspaniałej, szerokiej
rzeki, obfitej w ryby i czystej jak źródło.
Z przerażeniem patrzyliśmy na brudne
kazachskie kobiety, które podchodziły do
nas i przynosiły butelki z topionym masłem, by wymienić je na herbatę lub papierosy. Pamiętam szczególnie jedną, która
podeszła do nas potrząsając brudną butelką
z masłem, a na dnie były utopione muchy.
Kazano nam rozładować nasze walizy, toboły i składać je w okropnej stajni.
Oczywiście powstał między nami krzyk i
szum, a jedna z naszych pań mówiąca po
rosyjsku, nawymyślała im, ze w ZSRR lu-

dzi traktuje się jak zwierzęta i nie pójdziemy tam spać i nie rozładujemy ciężarówki,
dopóki nie dadzą nam jakiegoś możliwego
domu. Pozwolili złożyć nam nasze rzeczy
w szkole, a ponieważ zbliżał się wieczór
zaczęliśmy się przygotowywać do spoczynku. Niestety nikt nie mógł spać, dyż
zaczęły nas gryźć pluskwy, uradowane,
że maja tyle polskiej smacznej krwi.
Następne dni zeszły nam na poszukiwaniu jakiejś jednej izby u Kazachów.
Udało się, Kazach odstąpił nam swoją
izdebkę z oknami a sam przeniósł się do
ciemnej sieni w której paliło się ognisko i gotował jego żona. Cała rodzina
kazachska mieszkała w jednym pokoju
z nami. Były tu też: pani Wałecka, żona
majora i żona dentysty z Łucka, której
nazwiska niestety nie pamiętam. Mama
zaraz napisała list do ojca do Starobielska,
jednak w tym czasie nasi biedacy już nie
żyli. Napisała też do znajomych, do wujka
Kazika do Równego, by nawiązać kontakt.
Nasi gospodarze nie dali nam odpoczywać i zaraz zagonili nas do pracy nad
rzeką – do rozbijania dużych brył sulifatu
drewnianymi młotkami, do ładowania
tych brył do worków i przygotowywanie
ich załadunku na statek, który przybijał
do brzegu rzeki co kilka tygodni. Patrząc
na statek, który był naszym łącznikiem
ze światem zewnętrznym, z zazdrością
obserwowaliśmy jak
odpływał od brzegu
Irtysza.
8 czerwca 1940
roku mama pisała do
brata, Kazimierza Majeranowskiego (Kaziunia – jak go w tych
listach nazywała): „…
postaram się zaspokoić Twoją ciekawość
i opisać Ci nasze Zycie. Pracujemy 8 godz.
dziennie. Wtedy, gdy
wy układacie się dopiero do snu, my już
idziemy do pracy, bo u was godz. 11 wieczorem, u nas 4 rano. Wtedy zaczynamy
już pracę, bo to jest na dworze a upały są
wielkie. Rano pracujemy od 4 do 9 a po
południu od 4 do 7. Wieczorem bardzo
dokuczają komary. Sama praca nie jest
zbyt ciężka, bo ten sulifat nie jest bardzo
twardy, ale jest męcząca bo trwa długo
i w gorącu. Gdy wrócimy z pracy rano,
bierzemy się do gotowania obiadu, który
do tej pory jest bardzo mało urozmaicony,
gdyż składa się z tego co przywieźliśmy
ze sobą. Można tu dostać mleko, masło,
jaja, mąkę na chleb, który samemu trzeba
upiec, od czasu do czasu rybę czy kurę.
Gotujemy w piecu bez płyty, bo tu ich nie
ma. Wody mamy dosyć, bo bierzemy z
rzeki Irtyszu, tylko trzeba daleko chodzić,
więcej jak pół kilometra pod górę. Męczy
nas to bardzo. Mieszkamy w wiejskiej chałupce o płaskim dachu, drzew tu żadnych
NASZ RYMANÓW
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nie ma, same piaski. Mieszkają tu Kazacy,
którzy rozmawiają w języku zbliżonym do
turecko – tatarskiego. Nasi gospodarze
są bardzo dobrzy, uczynni i delikatni. W
ogóle usposobieni są do nas dobrze…”
Pracowaliśmy przez maj, czerwiec,
lipiec i część sierpnia, nie otrzymując
żadnej zapłaty, a więc bez możliwości
kupienia mąki luz zrobienia jakichkolwiek zapasów na zimę. Wysłaliśmy
delegację do zarządzającego pasiołkiem
tłumacząc, że zima się zbliża, a my nie
mamy zapasów i wyzbywamy się swoich
rzeczy czy ubrań, wymieniając je na mąkę
czy proso lub „tałkon”. „Predidatiel”
pasionka niewiele nam pomógł, tylko
nastraszył przedstawicielami NKWD.
Nie uzyskawszy nic, postanowiliśmy nie pójść do pracy i siedzieliśmy
sobie nad rzeką zbierając głóg, dziki
szczaw i czosnek, łowiąc małe rybki.
Zajmował się tym Romek. Pogoda była
śliczna, więc czytaliśmy na głos „Pana
Tadeusza”, rozkoszowaliśmy się kąpielą
w Irtyszu i tak upłynęły dwa tygodnie.
Postanowiliśmy przestać pracować, więc
to był strajk, a przecież strajki nie były
dozwolone w Rosji. Przez dwa tygodnie
przesiadywaliśmy nad rzeką gotując sobie
cienkie zupki z naszych zapasów, a ci co
dostawali paczki, dzielili się z innymi.
Znaleźliśmy dziki por, który dodawał
trochę smaku naszym zupkom. Czytaliśmy głośno, bo przecież każdy zabrał
jakąś książkę ze sobą, śpiewaliśmy litanie,
modląc się o opiekę i o zmianę na lepsze.
NKWD nie zostawiło nas w spokoju
i po dwóch tygodniach zwołało zebra-

nie. Zebrano nas w jedynym możliwym
pomieszczeniu w szkole. Początkowo
NKWD-owiec ostro nam powiedział, że
„u nas strajków net”. Ale okazuje się,
że na nich najlepszy jest krzyk – zaczęliśmy płakać i wymyślać im za takie
traktowanie ludzi, pracowników, „takij
roboczyj narod”. Jedna zemdlała i to
wszystko poskutkowało. Zawiadomili
nas, że za kilka dni pojedziemy na pola
uprawne i tam będziemy pracować.
Zabrali nas z tej wioski i przewieźli w
czcze pole, gdzie musieliśmy zbudować
szałas, czyli „ustroić bałagan”, jak nam powiedziano. Dach zbudowaliśmy z wikliny
i siana, a ściany z koców i prześcieradeł.
Powiedziano nam, że będziemy dostawać
zupę raz dziennie i chleb, może też kilka
rubli, ale tego nie pamiętam. Wcześniej
nie mieliśmy zapłaty i w ogóle możności
kupienia czegokolwiek, gdyż Kazachowie
sami byli biedni i nie mogli nic nam sprzedać. Jak mama pisała w liście z 10 lipca
1940 r. „listy, które otrzymujemy, są często
bodźcami do przetrzymania wszystkiego”.
Praca zaczęła się zaraz i polegała na
wyrywaniu kłosów zboża idąc za kombajnem. Był przełom sierpnia i września,
słońce jeszcze dobrze przypiekało, a
musiałyśmy to robić od wczesnego rana
do późnego wieczora. Dano nam zupę,
kawałek chleba, no i miałyśmy szałas
do którego zakradały się węże. Mama
tak o tym pisała w liście z 6 sierpnia:
„List ten piszę na polu, na ogromnych
obszarach ziemi, na których jest bardzo
rzadka pszenica, ale za to bardzo dużo
zielska twardego, wysokiego i kłującego.

To właśnie zielsko my wyrywamy i dlatego
mamy pokłute i popuchnięte ręce i nogi.
Przez kilka dni wyrywaliśmy kłosy, które
zostawił traktor, a że było ich bardzo
dużo, więc dobrze kark nas bolał. Teraz
to zielsko, a za parę dni może znowu co
innego trzeba będzie robić. Pracujemy
obie z Hanuśką. Dostajemy za to 1 kg
chleba na osobę pracującą i 15 dag mięsa
baraniego, które gotuje się we wspólnym
kotle. Jedzenie to wystarcza i dla Romka”.
Kobiety starsze były od nas oddzielane,
ponieważ młodzież wysyłano na dalsze
pola. Miałyśmy już tego dość i postanowiłyśmy coś wykombinować, by zmniejszyli
nam godziny pracy. Jedna z nas miała
zemdleć, a ponieważ nikt nie chciał, więc
zgodziłam się ja. Gdy zbliżała się nasza
brygadierka upadłam na pulchną ziemię,
a moje towarzyszki zaczęły polewać
mnie wodą. Mając brudne ręce z ziemi,
rozmazały mi błoto na twarzy. Oczywiście
okropnie wyglądałam i niejedna z nich nie
mogła powstrzymać śmiechu. Niemniej
jednak , jedna z dziewcząt odprowadziła
mnie do szałasu i w tym dniu zyskałyśmy
kilka godzin, a wieczorem przyszła doktorka i po zbadaniu mnie powiedziała,
że od tego się nie umiera. Dobrze o tym
wiedziałam! Zwolnili nas dzięki temu z
godziny pracy przy największym nasileniu słońca, a to zawsze cos znaczyło.
Spokoju jednak nie było, bo potrzebowali
kilka młodych osób i kilku mężczyzn do
wysyłki w głąb lądu. Traktory miały kosić
siano a my zbierać go i ustawiać w snopki.
(c.d.n.)
Anna Lipińska (Sołtysik)

Wyprawa na Elbrus

bez otrzymania ani jednego mandatu. Po
przejechaniu ok 1400 km przekroczyliśmy
granicę ukraińsko – rosyjską, niedaleko
Doniecka (wypełnianie dokumentów
zajęło mi 2 godziny, ponieważ wszystko
było w języku rosyjskim, ale po 10
poprawkach oraz 1 rozmowie z celnikiem

w miarę spokojnie, aż do momentu
wjechania do okręgu Baksan. To tam
zaczęły się pierwsze kłopoty. Cały teren,
aż do Azau jest obstawiony przez wojsko.
Przejeżdżając przez kilka miejscowości
widzieliśmy przy drogach masę wojska,
czołgi oraz inny sprzęt wojskowy gotowy
do użycia, zostaliśmy
również zatrzymani
przez miejscową armię,
która zażyczyła sobie
5000 rubli za oddanie
dokumentów oraz
przejechanie przez miasto.
Nie mieliśmy innego
wyjścia jak tylko zapłacić,
ponieważ dostaliśmy
jasno do zrozumienia,
że kałasznikowy które
posiadają są naładowane
oraz mają ostrą amunicję.
Następne kontrole były
już bardziej przyjemne,
ponieważ jak mówiliśmy,
że już zapłaciliśmy
wcześniej to nas puszczali. Po 2 dobach
jazdy w niedzielę, późnym popołudniem
docieramy do miasteczka Terskol, na
wysokości 2300 m n.p.m., gdzie udaje
nam się znaleźć prywatną kwaterę za ok

W dniu 17-08-2012 roku, w piątkowy
wieczór wyruszyliśmy w czteroosobowym
składzie pod przewodnictwem Grzegorza
Nowotarskiego (Rymanów) z planem
zdobycia kolejnej najwyższej góry
w Europie, Elbrus 5642m
n.p.m. w rosyjskim Kaukazie,
zaliczanej do korony ziemi.
Początkowo wyprawa
przebiegała pomyślnie.
Kierowaliśmy się do
granicy polsko-ukraińskiej
w Krościenku, lecz nikt nie
przewidział, że zaraz po
przejechaniu granicy zacznie
się najtrudniejszy odcinek
całej wyprawy liczący ponad
5000 km. Na długości około
40 km droga wyglądała jak
jedno wielko pobojowisko
po wojnie, a dziury sięgające
40-50 cm, trzeba było omijać
dosłownie sąsiadującą z drogą
łąką. Po około 3-4 godzinach jazdy udało
się w końcu wyjechać na trochę lepszą
drogę prowadzącą do Kijowa a później
do granicy ukraińsko – rosyjskiej. O
dziwo całą drogę udało się przejechać
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udało się wjechać na teren Rosji, i
tu miłe zaskoczenie: drogi o dziwo
dużo lepsze niż na Ukrainie, mógłbym
stwierdzić, że nawet troszkę lepsze niż w
Polsce). Cała droga na Kaukaz przebiegała

300 rubli za dobę. Rosyjska gościnność
nie zna granic. Zaraz po rozpakowaniu się
w pokojach, właścicielka posesji „Ciocia
Rosa” przynosi nam powitalną flaszeczkę
ruskiej wódki (niestety nie skończyło się
na jednej…).
Następnego dnia, 20 sierpnia 2012
roku wyruszamy późnym rankiem, ok
godz. 10:00 do Azau – wioski oddalonej od
Terskol o ok 3 km, z której zaczynamy atak
na Elbrus. Wioska Azau leży na wysokości
2350 m n.p.m., skąd wychodzimy pieszo
do stacji Mir a następnie do Beczek
położonych na wysokości 3750 m n.p.m.,
gdzie zamierzamy spędzić pierwszą noc
(cena za nocleg to 500 rubli od osoby).
Czas jaki zajęło nam przejście od Azau
do Beczek to ok 7-8 godzin marszu.
Jak wcześniej wspominałem rosyjska
gościnność nie zna granic. Gdy tylko
weszliśmy do beczki, w której mieliśmy
spać od razu zostaliśmy poczęstowani
przez rosyjskich przyjaciół, którzy już
tam urzędowali rosyjskim specjałem, czyli
domową wódeczką.
Pierwsza noc
była dla mnie tragiczna
i do dzisiaj nie wiem czy
to z powodu kaca czy
aklimatyzacji (brak snu,
bóle głowy oraz dreszcze),
ale jakoś przetrwałem do
rana i było już dużo lepiej.
Drugiego dnia atakujemy
schronisko Priut na
wysokości 4200 m n.p.m.,
tym razem rozbijamy już
namiot, ponieważ warunki
w schronisku są opłakane
a trzeba również zapłacić
500 rubli. Oczywiście
można się tam zagrzać, coś
zjeść, ale tylko własnego,
oraz napić się ciepłej wody. Dojście z
beczek do schroniska zajęło nam ok 3
godziny, więc po rozbiciu namiotu oraz
oporządzeniu się postanowiliśmy się
lepiej zaaklimatyzować i podejść na skały.
Pastuchowa na wysokość 4800 m n.p.m.
oraz zejść z powrotem do namiotu.
Druga noc była już w porządku,
trochę pospaliśmy, odpoczęliśmy i myślę,
że aklimatyzacja przebiegła pomyślnie
(żadnych bólów głowy itp.). Atak
szczytowy zaplanowaliśmy na czwarty
dzień wyprawy, na 12 w nocy, ponieważ
moi towarzysze nie czuli się wystarczająco
mocno, aby pozwolić sobie na późniejsze
wyjście. Po przespaniu może 2 godzin
wstaliśmy i o godzinie 23 zaczęliśmy się
przygotowywać do ataku szczytowego.
O godzinie 24 wychodzimy z obozu i
wyruszamy na szczyt. Pogoda nam nie
pomaga, strasznie wieje a co za tym idzie
śnieg bije po twarzy niczym małe igiełki,
temperatura w okolicach -20 stopni C. Po
godzinie podejścia udaje nam się pokonać
100 m w pionie i wtedy staje się najgorsza
rzecz, jaka może się przydarzyć alpiniście:
moi współtowarzysze stwierdzają, że nie
dadzą rady iść dalej i zawracają do obozu.

Stanąłem przed trudnym wyborem: wrócić
z nimi czy samotnie atakować szczyt,
miałem świadomość że za niedługo
inne grupy będą również atakować
i będę miał możliwość „podpięcia się” do
innej grupy.
Postanowiłem atakować
szczyt samotnie, iść troszkę wolniej
aż dogonią mnie inne grupy. Była to
najtrudniejsza decyzja jaką podjąłem
podczas tej wyprawy, miałem pełną
świadomość tego iż nie atakuje się takiej
góry w pojedynkę, ale czułem się na
siłach oraz miałem dobre przygotowanie
techniczne. Idąc w samotności pod
górę walczyłem z wiatrem, śniegiem,
temperaturą oraz własną psychiką, a
chwile kryzysu przychodziły dosłownie
co 5 minut. Brak tlenu na tej wysokości
eksploatował moje mięśnie 10 razy
mocniej niż w normalnych warunkach.
Stawiałem 2 kroki i odpoczywałem pół
minuty a najgorsze w tym wszystkim
było to, iż nie miał mnie kto podnieść

na duchu i musiałem sam walczyć ze
swoimi słabościami oraz przeć do przodu
za wszelką cenę. Po kilku godzinach
wyczerpującej wspinaczki dopadł mnie
naprawdę poważny kryzys, ponieważ
stojąc w miejscu zasnąłem. Wydawało mi
się, że idę dalej, a w oddali widzę jakiś
lokal z krzesełkami gdzie można odpocząć
(na szczęście nie udało mi się do niego
dojść i odpocząć, bo prawdopodobnie
byłby to mój ostatni odpoczynek). Mój
organizm był jednak na tyle mocny iż
wyrwał mnie z tej melancholii i wolnym
tempem kroczyłem dalej. Po około 5
godzinach doszła do mnie pierwsza grupa
Niemców, „podczepiłem się” i około 30
minut szedłem z nimi, lecz mieli takie
tempo iż nie dałem rady dłużej z nimi
iść. Następna grupa jaka mnie dogoniła
byli to Rosjanie, poznani w Beczkach
z którymi raczyliśmy się „źródlaną
wódeczką”, ale ich tempo z kolei było
tak wolne iż postanowiłem iść swoim
tempem (z nimi dotarłbym na szczyt
za 2 dni). Na 5000 m n.p.m. dopadł
mnie drugi poważny kryzys. W chwili
słabości położyłem się na grani i po
prostu w 1 sekundzie zasnąłem. Obudziła

mnie po kilku minutach Rosjanka, która
wychodziła za mną. Miałem zamarznięte
palce u rąk, ściągnęła więc moje i swoje
rękawiczki i zaczęła mi masować palce,
aż wróciło krążenie. Podziękowałem jej
bardzo i przez pewien odcinek szliśmy
razem. Po około 7 godzinach byłem na
wysokości 5200 m n.p.m. i w końcu
wyszło słońce zza zasłaniającego je
szczytu. Człowiek w takiej chwili cieszy
się jak dziecko, promienie słoneczne
delikatnie ogrzewają ciało i wraca się do
życia. Od tego momentu mój organizm
zaczął lepiej funkcjonować. Miałem
świadomość, że do szczytu zostało około
450 m, więc nie mogłem się poddać, a
adrenalina podskoczyła w organizmie.
Następne 3 godziny szedłem własnym
wolnym tempem w asyście innych
alpinistów.
O godzinie 10:00 stanąłem na
szczycie Elbrusa, na wysokości 5642 m
n.p.m. W tym momencie człowiek czuje
że żyje, pogoda znakomita, czyste niebo,
aż prawie czarne,
widok zapierający
dech w piersi oraz
ten nieszczęsny wiatr,
który towarzyszył mi
od momentu wyjścia z
namiotu. Lecz w takiej
chwili człowiek nie
myśli o wietrze, zimnie,
głodzie czy zmęczeniu,
a cieszy się jak
dziecko, które dostało
pierwszego lizaka. Po
około 30 minutach na
szczycie, odpoczęciu
pod wierzchołkiem
w słonku gdzie nie
wiało, nakręceniu
filmu, zrobieniu
kilku pamiątkowych zdjęć, dochodzi
do człowieka informacja, że to dopiero
połowa drogi, ponieważ trzeba jeszcze
zejść. Schodziłem wraz z Jurim,
Ukraińcem poznanym kilka dni wcześniej
(również przy wódeczce w schronisku).
Droga w dół to już inna bajka, dosłownie
się zbiegało, a ok 1 km zjechałem na tyłku
w miejscach gdzie było to możliwe. O
godzinie 13:30 doszedłem do namiotu w
którym padłem jak kłoda ze zmęczenia
i przespałem do następnego ranka. O
świcie, piątego dnia zebrałem się i
zszedłem do Azau, a później do Terskolu
do naszego mieszkania.
Tak wygląda w skrócie moja
wyprawa na Elbrus. Mimo przeciwności
losu udało się zdobyć najwyższy szczyt
Europy (wg Messnera, ponieważ wg
geografów jest to Mount Blanc 4810 m
n.p.m. zdobyty rok wcześniej).
Pozdrawiam
wszystkich
alpinistów.Film z wyprawy dostępny na
www.youtube.pl (po wpisaniu Grzegorz
Nowotarski).
Paulina Rajchel, Grzegorz Nowotarski

NASZ RYMANÓW

17

Rymanowscy
„wojacy”
na Mazurach
Podobnie jak w ubiegłych
latach uczniowie klas wojskowych z
Rymanowa we wrześniu wyjechali na
programowy edukacyjno-kondycyjny
o b ó z s z k o l e n i o w y n a M a z u r y.
Młodzi wojskowi tydzień
spędzili w Ośrodku Straży Granicznej
w Kętrzynie, gdzie uczestniczyli w
praktycznych i teoretycznych zajęciach,
na których poznali specyfikę pracy
służb wojskowych. Fachową opiekę nad
grupą sprawowali chor. Dariusz Moroz i
chor. Marek Głuszczyński – pracownicy
ośrodka w Kętrzynie.
Każdy dzień
obozu przepełniony
był różnorodnymi
z a j ę c i a m i
wojskowymi.
Poranek rozpoczynał
się musztrą, podczas
której doskonalono
umiejętność
składania meldunków
i oddawania honorów,
później zaś nie
brakowało wielu
atrakcji. Odbywały się zajęcia strzeleckie
z broni palnej na profesjonalnej strzelnicy
pod okiem wykwalifikowanych żołnierzy,
ćwiczenia z musztry paradnej, podczas
których doskonalone były poznane
wcześniej kroki, uczniowie uczyli się
też nowych ustawień
w szeregach.
Rymanowscy wojacy
poddani zostali
również teoretycznym
i praktycznym
(sprawnościowym)
testom, które
przeprowadzane są
podczas naboru do
szkoły wojskowej.
Wszyscy uczestnicy
obozu z ogromnymi
e m o c j a m i
wspominają udział
w wyjątkowej akcji, której celem
było bliższe poznanie pracy żołnierzy.
Uczniowie brali udział w upozorowanym
przechwycie nielegalnych emigrantów na
granicy polsko – rosyjskiej. To działanie
zrobiło na nich ogromne wrażenie,
ponieważ mieli możliwość poczuć się
jak wykwalifikowani pracownicy Straży
Granicznej. Nie zabrakło też zajęć z
daktyloskopii i kryminalistyki, które
zawsze wśród uczniów cieszą się dużym
zainteresowaniem. Natomiast najbardziej
wyczerpującymi zajęciami były sztuki
walki, kiedy ćwiczyli różnorodne techniki
samoobrony.
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Inną, cieszącą się dużym
zainteresowaniem atrakcją, były zajęcia
topograficzne na obcym terenie. Zadaniem
uczniów było dotarcie do określonego
miejsca, a zdani byli tylko na siebie,
kompas, mapę i busolę. Jednak wszyscy
szczęśliwie dotarli do celu. Trudo
wyobrazić sobie taki obóz bez rekreacji,
a i na to był czas. Uczniowie brali udział
w wielu wycieczkach po Mazurach.
Wszyscy najbardziej zachwycali się
wizytą w Wilczych Dołach, gdzie
zwiedzali ruiny bunkrów oficerów III
Rzeszy oraz Hitlera.
Będąc na Maurach, nie można
pominąć takiej atrakcji, jaką jest spływ
kajakowy. Trasa wynosiła około 10
km. Dostarczyła każdemu uczestnikowi
ogromnego zmęczenia, ale też
niezapomnianych doznań, a piękne

krajobrazy towarzyszące przeprawie
pozwalały zapomnieć o ogromnym
wysiłku, jakiego wymagało pływanie
kajakiem.
Wszyscy uczniowie z zadowoleniem
wspominają wyjazd, który dostarczył

im wielu cennych doświadczeń. Młodzi
wojskowi dużo nauczyli się o działalności
Straży Granicznej, o ich roli w dbaniu o
bezpieczeństwo kraju i jego granic. Choć
z pozoru wydawałoby się, że jest to praca
lekka i przyjemna, to osobiście przekonali
się, że jest to zajęcie niebezpieczne,
wymagające dużego wysiłku fizycznego,
poświęcenia i dyscypliny. Dzięki
temu obozowi wielu spośród uczniów
sprecyzowało swoje plany na przyszłość
związane ze służbami mundurowymi.
Karolina Kuzian i Katarzyna Potenta
(uczennice LO)

Stary,
dobry
humor

Sąsiadka pyta:
- Dlaczego
zainstalowała
pani przy
telewizorze
lusterko
wsteczne?

- To duża wygoda, mogę
obserwować męża przy
zmywaniu naczyń!
* * * * *
- Czy można karać dziecko za
to, że czegoś nie zrobiło? – pyta
Jasio.
- Oczywiście, że nie!
- Bo ja nie zrobiłem pracy
domowej…
* * * * *
Żona przymila się do męża:
- Kochanie daj mi 200 zł.
- Na co ci to potrzebne?
- Chciałabym iść do salonu
piękności.
- W takim razie masz 400 !
* * * * *
Rozmawiają dwaj kumple:
- Co ci się stało w oko?
- Dostałem śrubokrętem od
sąsiadki.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkę od klucza.
* * * * *
Na stawach w Bartoszowie
pewien nauczyciel złowił
podobno małą płotkę.
Wypuszczając ją z powrotem do
wody mówi:
- Tylko pamiętaj, jutro masz
przypłynąć z rodzicami!
* * * * *
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, skąd się bierze rosa?
- No… Ziemia kręci się bardzo
szybko i czasami się poci...
* * * * *
W biurze matrymonialnym:
- Czy wolałaby pani bruneta czy
blondyna?
- Najlepiej rudego, mam w domu
mahoniowe meble!
* * * * *
Synek mówi do matki:
- Mamusiu tatuś powiedział, że
gdyby nie było go na świecie, to
by i mnie nie było…
- Tatuś często mówi o tym, o
czym nie ma zielonego pojęcia !
Wybrał (wła)

Sukces
Stowarzyszenia LGD
„Dorzecze Wisłoka”
I miejsce dla Bajkowej Krainy
Pogranicza w konkursie na
Najlepszą Pozarządową Inicjatywę
Transgraniczną
W dniach 26-27.10.2012 r.
w Medzilaborcach na Słowacji Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięło udział w międzynarodowej
konferencji „III sektor w Euroregionie
Karpackim - wyzwania na przyszłość”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Słowacja-Północ.
Istotnym elementem konferencji
była uroczysta ceremonia ogłoszenia
wyników konkursu na „Najlepszą Pozarządową Inicjatywę Transgraniczną” oraz
wręczenie nagród. Zwycięzcą konkursu
zostało Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka”. Kapituła Konkursowa
za Najlepszą Pozarządową Inicjatywę
Transgraniczną uznała Bajkową Krainę
Pogranicza. Konkurs, którego celem było
nagrodzenie i promowanie najlepszych
przykładów współpracy w ramach III sektora w Polsce i na Słowacji został zrealizowany w ramach „Systemowego Projektu
Sieciowego Euroregionu Karpackiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013.
Bajkowa Kraina Pogranicza to
magiczne miejsce, które przeniesie każde

Bezrobocie
na Podkarpaciu
Pracy brakuje, a na lepiej się nie zanosi.
W województwie podkarpackim stopa
bezrobocia sięga 15 procent podobnie jak
w Lubuskiem, gorzej jest tylko na Warmii
i Mazurach oraz w województwach
kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Średnio w północnej części
województwa podkarpackiego na jedną
zgłoszoną ofertę pracy przypada ponad
40 bezrobotnych. Według danych
statystycznych Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie, z końcem czerwca
w naszym województwie było niemal
140 tysięcy osób bez pracy. To oczywiście
mieszkańcy w wieku produkcyjnym,
na dodatek tylko ci zarejestrowani w
pośredniakach. W rzeczywistości skala
faktycznego bezrobocia jest znacznie
większa, choć z drugiej strony nie sposób
także określić liczby osób pracujących na
czarno. Dramatyczna wręcz sytuacja na
rynku pracy jest w powiatach niżańskim
i brzozowskim, w których bez pracy

dziecko w czarodziejski świat bajki, baśni
i legend. Została stworzona z myślą o
naturalnej dziecięcej ciekawości świata,
ogromnej potrzebie ruchu, zabawy i
kontaktu z rówieśnikami. Bajkowa Kraina
Pogranicza ma postać
mini parku, w którym
zlokalizowane są domki
i postacie z bajek takich
jak:
• Reksio
• Bolek i Lolek
• Sąsiedzi
• Królewna Śnieżka
i 7 krasnoludków
• Czerwony Kapturek
• Rumcajs
• Wodnik Szuwarek
• Jaś i Małgosia
• Krecik
Bajkowa Kraina Pogranicza została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

pozostaje niemal co czwarty aktywny
zawodowo mieszkaniec(22,3 proc.)
Najtrudniej o pracę dla dojrzałych
kobiet mieszkających na wsi, ogółem
panie stanowią nieco ponad połowę
bezrobotnych. W czerwcu było mniej
osób bez pracy, niż jeszcze w maju - ale
to głównie zasługa prac sezonowych,
które potrwają jeszcze do jesieni.
O wiele bardziej niepokojące jest
natomiast porównanie danych obecnych
i tych sprzed roku. Wynika z nich, że w
czerwcu na Podkarpaciu zarejestrowanych
było o ponad cztery tysiące bezrobotnych
więcej, niż dwanaście miesięcy
temu. W naszym regionie pracy nie
ma przynajmniej piętnaście procent
osób, jest więc gorzej niż w ościennych
województwach świętokrzyskim (14,8
proc.), lubelskim (13 proc.) i, oczywiście,
małopolskim (10,5 proc.). W północnej
części Podkarpacia pracy na próżno
szukać w Nisku i okolicy, gdzie jest
22,3 procent bezrobotnych. Nieco lepsza
sytuacja jest w powiecie kolbuszowskim
(16,1 proc.), tarnobrzeskim (15,1proc.)
oraz Tarnobrzegu (14,8 proc.). W tej części

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Całkowity koszt projektu to 58 800,00 euro, z czego 55 860,00
euro zostało sfinansowane z EFRR
i budżetu państwa.
Projekt był realizowany we współpracy z Partnerem
słowackim – Stowarzyszeniem Górna
Olka, które uczestniczyło we wszystkich
działaniach projektu i
po dziś dzień promuje Bajkową Krainę
Pogranicza na Słowacji, wzbudzając
tym samym żywe
zainteresowanie tą
inicjatywą.
Magdalena Bolanowska
(kierownik biura LGD)

regionu najłatwiej zatrudnienie zdobyć
można w powiecie mieleckim (13,4
proc.) i stalowowolskim, gdzie odsetek
ludzi bez pracy sięga 13,8 procent W
czerwcu w powiatowych urzędach pracy
na terenie Podkarpacia zarejestrowało
się ponad 10 tysięcy osób w tym ponad
jedna czwarta pierwszy raz. Pośród
wszystkich zarejestrowanych niemal 140
tysięcy bezrobotnych, nieco ponad 20
tysięcy uprawnionych jest do pobierania
zasiłku. Kto ma największe trudności ze
znalezieniem zatrudnienia? Tutaj dane
od lat się nie zmieniają - najtrudniej jest
mieszkańcom wsi (61,6 procent ogółu
bezrobotnych) w wieku 25-34 lat (43
tysiące osób) i 18-24 (30,5 tysiąca osób).
Takich bezrobotnych zarejestrowanych
jest najwięcej. Bezrobotni to zazwyczaj
osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (30 procent), policealnym
i średnim zawodowym (25,6 proc.
bezrobotnych) oraz gimnazjalnym lub
niższym (21 procent). Na Podkarpaciu
jest także 12 procent bezrobotnych
absolwentów szkół wyższych.
Opracował : Andrzej Biel
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem
- Cześć Stachu – no chyba największą
sensacją w ostatnim czasie było
zamieszanie wokół stadionu narodowego.
Jak do tej pory był on wychwalany na
wszelkie sposoby, a tym razem stał
się obiektem kpin i pośmiewisk i to
nie tylko w naszym kraju. Stachu, nie
będziemy więcej pisać o tym „zdarzeniu”
bo już wszyscy dość się nasłuchali tych
nieprzyjemnych epitetów, dotyczących
tego zajścia i braku rozsądnego
zarządzania – gospodarowania tym
obiektem, który kosztował nas 2 miliardy
zł. – brak słów a należy do tego dodać
sposób potraktowania kibiców - lepiej o
tym zapomnieć jak najszybciej.
- Franio – przetoczmy teraz rozmowę,
której byliśmy uczestnikami a która
miała miejsce na rynku. Już wcześniej
zwracaliśmy uwagę na trudności i
niebezpieczeństwo na, które napotykamy
przechodząc przez drogę na drugą stronę
rynku. Ktoś ze starszych uczestników tej
rozmowy przypomniał, że plany budowy
OBWODNICY omijającej rynek były już
ponad 40 lat temu.
Właścicielom działek na Dolnej Posadzie
zablokowano działki pod budowę a
nawet wskazano budynki, które będą
przeznaczone do rozbiórki i na tym się
skończyło. Co jakiś czas wraca się do tego
tematu a sytuacja na rynku staje się coraz
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trudniejsza, czy należy czekać aż dojdzie
do następnego nieszczęścia?
- Stachu, samo gadanie jeszcze nigdy
niczego nie załatwiło – samochodów
jest coraz więcej a za kilka lat samochód
będzie miał każdy, to nie trudno sobie
wyobrazić jaką sztuką będzie przejście na
drugą stronę rynku. Tu należy zwrócić się
do „włodarzy” miasta i gminy o podjęcie
stosownych działań na narastający
problem, jaki czeka nas w najbliższej
przyszłości. Tak czy inaczej jest to sprawa
nie cierpiąca zwłoki i najwyższy czas by
ją załatwiać.
- Franio – wiadomo, że same nasze
„władze” tego nie załatwią ale mamy
przecież ludzi na których głosowaliśmy
i w sejmiku, sejmie, senacie a nawet
europarlamencie należy zwrócić się do
nich, bo właściwie ich zadaniem jest
pomoc w załatwianiu takich spraw.
- Stachu – masz rację, ale prawda jest
taka, że my ich widzimy tutaj tylko na
różnych uroczystościach i przyjeżdżają
po to, aby się pokazać jacy to oni
są i przypomnieć się jak wyglądają,
aby głosować na nich na następną
kadencję. Uważam że teraz jest najlepsza
okazja załatwić tą sprawę, kiedy premier
Tusk zapewnia nas że dostaniemy 300
miliardów, to stadionów budować już
nie będziemy tylko drogi. Mamy nawet
z naszego terenu europosłankę i to z
partii PO, to niechże w końcu zrobi
coś dla naszej miejscowości (była tu

na dożynkach) bo to że jest ładna to
trochę za mało. Miejmy nadzieję, że nasi
„włodarze” mają do europosłanki adres i
pozostałych parlamentarzystów i zechcą
zwrócić się do nich z odpowiednią prośbą.
- Pożyjemy- zobaczymy co to dalej będzie.
Stacho i Franio

Gminny Ośrodek
Kultury
w Rymanowie
składa serdeczne podziękowanie

Właścicielom Dworu
Ostoia
w Klimkówce
za pomoc okazaną przy realizacji
imprez podczas lata 2012 r.

Ogłoszenie
Język angielski praktycznie dla dorosłych i dla dzieci
tel. 695 165 290

Spotkanie młodych
tenisistów w
Rymanowie Zdroju

i drobne upominki. Dla wszystkich
uczestników i opiekunów w trakcie
turnieju dostępny był bufet z napojami i
kiełbaskami z grilla. Puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz napoje i posiłki

ufundował sponsor turnieju Fundacja
Heifer , której zarząd Towarzystwa Tytus składa serdeczne podziękowania.
Jacek Bolanowski

W dniach 8-9 września do Rymanowa Zdroju zawitała duża grupa miłośników tenisa ziemnego, aby wziąć udział
w Turnieju „Heifer Cup.
W zawodach startowały dzieci i młodzież do lat 18-tu. Turniej rozegrano w
czterech kategoriach wiekowych (do lat
12, 14, 16, 18) oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców. W turnieju wzięło udział 55
uczestników.
Do lat 12 – startowało
6 dziewcząt i 17 chłopców
1.Krzysztyńska Julia-Rymanów Zdrój
2.Gościńska Wioletta-Krosno
3.Wolińska Julia- Rymanów Zdrój
4.Sokołowska Aneta- Rymanów Zdrój
1.Majewski Aleks-Rzeszów
2.Kędzior Karol- Rymanów Zdrój
3.Paszek Jakub-Rogi
4.Krukar Arkadiusz-Posada Górna
Do lat 14 – startowało
6 dziewcząt i 9 chłopców
1.Bolanowska Adrianna- Rymanów
Zdrój
2.Śliwka Aleksandra- Rymanów Zdrój
3. Sokołowska Kamila- Rymanów Zdrój
4.Habrat Natalia-Krosno
1.Lorenc Michał-Nowy Sącz
2.Argasiński Bartosz-Rymanów
3.Zygarowicz Michał-Krosno
4.Kandefer Piotr-Miejsce Piastowe
Do lat 16 – startowało
2 dziewczyny i 7 chłopców
1.Wijaszka Kamila-Krosno
2.Śliwka Zuzanna-Rymanów Zdrój
Wynik meczu: 2:0 (6:2, 6:4)
1.Lenart Przemysław-Krosno
2.Wójcik Gabriel-Krosno
3.Pelczar Łukasz-Krosno
4.Kilar Marcin-Rymanów
Do lat 18 – startowało
5 dziewcząt i 3 chłopców
1. Kardasz Afrodyta-Sanok
2.Zajac Martyna- Rymanów Zdrój
3.Ziajka Weronika- Rymanów Zdrój
4.Landsmann Aleksandra- Rymanów
1.Janik Kacper-Krosno
2.Markowicz Radosław-Rymanów
3.Woltmann Mateusz-Krosno
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy pamiątkowe dyplomy, słodycze, nagrody rzeczowe, koszulki
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Nasz Wielki Rodak kochał te strony
czyli kilka mniej znanych faktów z życia Karola Wojtyły
Gmina Rymanów należy do tych rejonów Rzeczypospolitej
Polskiej, które doznały zaszczytu, że jej ścieżkami PapieżPolak Jan Paweł II kilkakrotnie prowadził grupy studentów
na wyprawy w Beskid Niski i Bieszczady. Możliwe
do pozyskania z pamiętników i wspomnień
uczestników eskapad z ks. KAROLEM WOJTYŁĄ
- „WUJKIEM” oraz z innych źródeł informacje
potwierdzają, że w latach pięćdziesiątych XX wieku
przynajmniej trzykrotnie z nimi gościł w Rymanowie
Zdroju. Zauroczyła go też Rudawka Rymanowska,
a w szczególności góra Spalony Horbek, gdzie
Metropolita Krakowski przez kilka wakacji z rzędu
biwakował z przyjaciółmi. Jak twierdzą żyjący przyjaciele
malownicze krajobrazy z Rudawki i okolic zainspirowały
Słowiańskiego Papieża do napisania przezeń
ostatniego utworu literackiego „Tryptyk Rzymski”.
•

I pobyt – 11/12 września 1952 : wędrując z Doliny
Śmierci przez Chyrową – górę Cergową, Iwonicz
Zdrój wędrowcy zatrzymali się w Rymanowie
Zdroju na nocleg nieopodal spalonego tartaku
przy drodze do Wołtuszowej. Wczesnym rankiem
w kościółku w Rymanowie Zdroju „Wujek” (tak
określano późniejszego papieża) odprawił mszę św.,
by następnie wyruszyć w dalszą wędrówkę przez
Wołtuszową, Tarnawkę i Puławy do Bukowska.

•

II pobyt – 11 sierpnia 1953: po biwakowym noclegu
w wyludnionej Tarnawce z resztką spalonych
i zrujnowanych domostw, które zarówno na
wędrowcach jak i ich przewodniku wywarły przygnębiające
wrażenie, przez Dział i Wołtuszową wędrowcy zeszli do Rymanowa
Zdroju i zatrzymali się tu na krótki popas. Potem przez Suchą
Górę i Iwonicz Zdrój dotarli do Lubatowej, gdzie gościny
utrudzonym turystom udzielił ks. proboszcz Stanisław Domino.

•

III pobyt – 5 – 7 września 1957: 15-osbowa grupa z ks. KAROLEM
WOJTYŁĄ przybyła z Krakowa koleją do stacji Rymanów we Wróbliku
Szlacheckim. Stamtąd pieszo przez Ladzin, Rymanów i Posadę Górną
dotarli do Rymanowa Zdroju, gdzie biwakując oczekiwali na jeszcze
jedną uczestniczkę turystycznej wyprawy w Beskid Niski. W tym czasie
odbywali krótkie wypady w najbliższe okolice. 7 września w pełnym
komplecie wyruszyła grupa w dalszą wędrówkę przez Wołtuszową,
Wisłoczek, Tarnawkę i Wernejówkę do Polan Surowicznych.

Rudawka Rymanowska okazała się miejscem szczególnym dla Metropolity
Krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Tutaj do przebywającego z
przyjaciółmi na biwaku pod Spalonym Horbkiem, Górą św. Anny przezeń
nazwanym, dotarła wiadomość o śmierci papieża Pawła VI. 7 sierpnia
1978 roku wyjechał stąd na konklawe do Watykanu. 9 czerwca 1997
roku danym mu było spojrzeć na Rudawkę z helikoptera wiozącego go na
lądowisko w Łężanach przed uroczystością kanonizacji św. Jana z Dukli.
Jako papież bardzo tęsknił za tymi stronami, dając temu m.in. wyraz w
korespondencji ze Stolicy Piotrowej do przyjaciół.
W liście do Wandy Półtawskiej z 23 czerwca 1979 Jan Paweł II napisał:
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„ … Przeczytałem ze wzruszeniem wszystko znad Wisłoka, chodziłem po tych wszystkich miejscach, które dla mnie stale są
drogie. Chociaż sam nie mogę na nie wrócić, one są we mnie. Stanowią część mojego życia, jakieś dziedzictwo duszy, które
trwa, które zabieram w sobie przyszłości – nie tylko tej doczesnej, ale nade wszystko tej Ostatecznej, kiedy Pan mnie wezwie
W celu upamiętnienia tak ważnych dla nas-mieszkańców tych miejsc i chwil, które Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł
II spędził w naszej Gminie, ufundowany został niezwykły pomnik tej niezwykłej postaci. Pomnik znajduje się w parku
zdrojowym, przedstawia Jana Pawła II z otwartymi rękoma, czekającymi na każdego z nas. Wyrazem tego, że pamiętamy i
jesteśmy dumni z naszego Wielkiego Rodaka jest także fakt nadania jego imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Klimkówce.

Publikacja za zgodą LOT „Beskid Niski” w Krośnie”
Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat wędrówek papieża Jana Pawła II po Beskidzie Niskim i Bieszczadach
zapraszamy do zapoznania się z trasą Szlaku Papieskiego w Beskidzie Niskim, który powstał dzięki staraniom Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Beskid Niski” z siedzibą w Krośnie, a zwłaszcza dzięki wytrwałości i wiedzy jej prezesa, Pana Stanisława Romana.

Będzie bezpieczniej
Na odcinku drogi krajowej nr 28 (wzdłuż ulicy Bieleckiego) trwają prace związane z odprowadzaniem wód opadowych z
odcinka jezdni od początku ulicy dr Bieleckiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 887. Roboty mają na celu także umocnienie
skarpy w pasie drogowym wspomnianego odcinka drogi. Prace prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jest to
drugi etap prac na tym odcinku drogi krajowej 28 w Rymanowie. Ponadto, w trakcie prowadzonej inwestycji zostanie zrealizowana
przebudowa ciągu pieszego od szkoły do „Biedronki”, pogłębienie i wyłożenie korytkami rowu. Zostaną również wymienione
przepusty (na większe średnice) na zjazdach z drogi krajowej do posesji. Planuje się zakończenie robót w ramach tego etapu do
dnia 20 listopada br. Jednocześnie przepraszamy wszystkich korzystających z drogi za utrudnienia związane z organizacją ruchu.

Za nami kolejna biesiada Kół Gospodyń Wiejskich
Od lat funkcjonujące w naszej Gminie Koła Gospodyń Wiejskich organizują co roku wspólne spotkanie, dzięki czemu
kontynuowana jest pewna tradycja, której nośnikiem są właśnie tego typu organizacje. To dzięki Paniom działającym w Kołach
Gospodyń i ich wytrwałości możemy poznać smaki regionalnych potraw serwowanych przy okazji wszystkich większych imprez
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury czy też przez działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe. Kobiety te
w głównej mierze to osoby z ogromnym poczuciem humoru, dążące do tego, aby nie wygasły zupełnie pewne zwyczaje regionalne
i lokalne. To one angażują się niejednokrotnie w programy artystyczne letnich imprez, dzięki czemu odwiedzający nas turyści
mogą poznać w pewnym sensie obyczaje panujące na tych terenach. Mamy nadzieję, że do KGW wstępować będzie coraz więcej
młodych kobiet co przyczyni się do tworzenia coraz lepszej jakości naszych lokalnych produktów turystycznych.
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