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Nasza okładka
Istniejący przez wiele lat „Krzyż
katyński”, którego pomysłodawcami byli
prawdopodobnie Jan Pniak i Julian Kilar,
był miejscem modlitw i wspomnień o
tych, którzy zginęli w czasie wojny, a

śmierci. Wykorzystano i odnowiono krzyż
żelazny imitujący brzozę, dokonali tego
Andrzej Kilar ze swoją ekipą i Janusz
Hanus prowadzący renowację starych
pomników na rymanowskim cmentarzu.
Wielce wymownym i symbolicznym
elementem pomnika są fragmenty szyn z

Przemijanie
Kiedy powiesz wszystkim – odchodzę
Robiąc kroki, niepewnie stąpając,
Zanim trafisz na właściwą drogę,
Przystań, cień całuj, wzdychając.
I już widzisz przed sobą błękity.
Co cię mamią swoją mnogością,
Myślisz sobie życiem przybity,
Że nie jesteś tą samą miłością.
Życie bywa czasem nijakie,
Kwiaty więdną i cichną burze,
Ty malujesz światy wszelakie,
Burzysz mury złamanym kosturem.
Ale zanim cel sobie wyznaczysz,
Pytaj losu czy będzie warto,
Potem stwierdzisz, że już nie zobaczysz
Swego dzieła jak mgłę rozpostartą.

szczególnie o tych, których w haniebny
sposób NKWD zamordowało strzałem w
tył głowy. Czas i czynniki atmosferyczne
dokonały dzieła zniszczenia pomnika
i grupa inicjatywna postanowiła go odnowić.
Postawić nowy „Krzyż katyński”
mimo upamiętnienia ofiar w uroczystości14 kwietnia 2012 roku, w 72. rocznicę

O Zaduszkach słów
kilka
Listopad – smutny, ponury miesiąc
jesienny. Szare konary drzew, pożółkłe
trawy i puste pola, po których hula samotny wiatr, przypominają nam, że pełne
blasku lato dawno już odeszło, ą wczesny,
jesienny zmierzch rozlewa dookoła swój
mrok. Ale w tej bezkresnej, jesiennej nocy
w Zaduszki nad wszystkimi cmentarzami
unosi się łuna świateł. To płoną lampki,
znicze i świeczki na grobach tych, którzy
już od nas odeszli. W tym niezwykłym
dniu rzadko zdarzają się zaniedbane groby. Jeżeli brakuje bliskich, to ręce przypadkowych przechodniów oczyszczą je
z opadłych liści i położą kolorowy kwiat
chryzantemy, która jest kwiatem pamięci.
W Zaduszki składamy również kwiaty pamięci pod pomnikami bohaterów, w
miejscach zbiorowych straceń i w byłych
obozach koncentracyjnych. Groby i cmen-

widocznymi rosyjskimi napisami, datowane na 1901 rok. Niełatwo było prezesowi Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Czesławowi Szajnie znaleźć stare szyny
i podkłady kolejowe. Udało się to dzięki
przychylności zaprzyjaźnionych pracowników kolejowych.
(wła)

tarze nabrały szczególnego znaczenia w
naszych polskich dziejach narodowych.
Wszystkie polskie cmentarze wojskowe
są bolesną księgą historii naszej Ojczyzny. Historii zamkniętej w rozsianych
po całym świecie żołnierskich mogiłach,
nieraz anonimowych lub zapomnianych.
Nigdy nie zapomnimy tych, którym
na nieludzkiej ziemi katyńskiej zdeptano
godność żołnierską i ludzką i okrutnym
strzałem w tył głowy odbierano życie
tylko dlatego, że byli Polakami. Nie zapomnimy też i tych, którzy 10 kwietnia
2010 roku chcieli uczcić ich pamięć, ale
zginęli tragicznie pod Smoleńskiem. W
sercach Polaków krwawi więc, oprócz
katyńskiej, nowa rana smoleńska.
Stare cmentarze są najlepszymi przekaźnikami wiedzy o dziejach narodu.
Odwiedzając je w zaduszkowy jesienny
wieczór, możemy głębiej zastanowić się
nad losem własnej rodziny i całego naszego kraju. Smutny jest ten listopadowy
dzień zaduszkowy, ale pełen jest powagi,
zadumy i rozmyślań nad tym co minęło
i już nigdy nie wróci. Jest to czas wspomnień o tych co odeszli, ale i czas refleksji nad naszym własnym życiem, dlatego powtórzmy za ks. J. Twardowskim:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”.
Zofia Gierlach
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A gdy cień się powlecze za tobą
I postrącasz drzemiące kwiaty,
Już nie będziesz tą samą osobą
I nie będą to te same światy.
A na koniec krzyknij w zachwycie,
Ręce rozłóż i zapłacz z rozpaczy,
Cóżby warte było twoje życie
Jakby krótszy był twój los tułaczy.

Józef Szałankiewicz

Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
serdecznie dziękuje wszystkim
swoim sympatykom, którzy przekazali
swój 1% podatku na naszą działalność.
Wszyscy, którzy udostępnili swoje
dane adresowe otrzymają podziękowania imienne.
Zarząd

Uwaga Czytelnicy
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”
informuje,
że
do
grudniowego numeru miesięcznika
zostanie dołączony „rymanowski”
kalendarz ścienny.

Wydarzyło się w listopadzie

hum

11.XI.1983 – Fred Cohen, student z Kalifornii zaprezentował światu pierwszy wirus komputerowy. Dziś
informatyczni piraci tworzą coraz nowe wirusy, niektórzy informatycy twierdzą, że jest ich ok. 120 tys.

Rozmawiają
dwaj znajomi,
którzy dawno
się nie
widzieli:
- Czy masz
pracę?
- Tak, mam.
- A co
porabiasz?
- Jestem
architektem krajobrazu!
- O! a na czym to polega?
- Pracuję na spychaczu…
* * * * *
Dzwonek do mieszkania.
- Proszę pana, niech mi pan powie
czy tu mieszkają homoseksualiści?
- Nie wiem, zaraz zapytam żony:
- Heniek, czy mieszkają tu jacyś
homoseksualiści?
* * * * *
Po skończonym rozdaniu, jeden
brydżysta krzyczy do drugiego:
- Ty idioto! Dlaczego wyszedłeś w
kiera?
- Przecież pokazywałeś mi serce!
- A jak, cholera, robi serce? Pik! pik!
* * * * *
Na budowie jeden z robotników
rozdeptał ślimaka. Oburzony kolega,
miłośnik przyrody, pyta:
- Dlaczego rozdeptałeś tego
biednego ślimaczka?
- Bo kurde, cały dzień za mną łaził!
* * * * *
Przy drzwiach wejściowych rozlega
się dzwonek.
- Dzień dobry!- wita się w progu
rozpromieniona teściowa z walizką
w ręku.
- Czy mama na długo? – przezornie
pyta witający
zięć.
- Aż będziecie
mnie mieli
dość – żartuje
teściowa.
- To mama
nawet
herbatki nie wypije?
* * * * *
Na drzwiach Kowalskiego pojawiła
się tabliczka: „Inszt. Jan Kowalski”
Jeden z sąsiadów nie wytrzymał i
mówi:
- Panie Janie, inżynier pisze się w
skrócie „inż” a nie „inszt” !
- Ale jo nie inżynier ino instalator!
* * * * *
Rozmawiają dwa psy:
- Wczoraj nauczyłem mojego pana
nowej sztuczki.
- Jakiej?
- Jak wyciągam do niego łapę, to on
podaje mi rękę!
* * * * *
Przychodzi baba
do lekarza, a
lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Nic – odpowiada.
- To po co pani do
mnie przyszła?
- Aby panu o tym
powiedzieć!

Wacław Łabuda

Wybrał (wła)

29.XI.1223 – Papież Honoriusz II zatwierdził regułę
zakonu franciszkanów napisaną przez św. Franciszka
nazwanego „biedaczyną z Asyżu”. W rocznicę powstania zakonu w 1997 roku Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów.
15.XI.1533 – Hiszpański konkwistador Francisco Pizzaro dotarł do Cusco (Pępek Świata) – stolicy Inków w
Peru. Z leżącego na wys.3 326 m npm. miasta zachowały się fragmenty budowli.
21.XI.1783 – W Paryżu Jean Pilatre de Rozie i markiz d’Arlandez odbyli pierwszy w historii swobodny lot
balonem. W ciągu 25 min. Przelecieli 8 km na pułapie
ok. 300 m.
8.XI.1793 – Luwr, dawny pałac królewski przekształcony zostaje w centralne muzeum republiki. Zbudowany na miejscu warownego zamku z XII w. był przebudowywany i rozbudowywany przez kolejnych władców.
20.XI.1873 – Dwa naddunajskie miasta – Buda i Peszt
łączą się i tworzą nową stolicę Węgier – Budapeszt.
1.XI.1893 – Umiera Jan Matejko największy polski
malarz historyczny. Całe swoje 55-letnie życie spędził
w Krakowie gdzie doszedł do godności rektora Szkoły
Sztuk Pięknych. Po upadku powstania styczniowego
maluje „ku pokrzepieniu serc polskich”. Przy dźwiękach dzwonu Zygmunta pochowany na cmentarzu Rakowickim.
15.XI.1908 – Z wpisu w księdze bibliotecznej „Sokoła” dowiadujemy się o aktywności czytelniczej
członków. Obok wielu nazwisk znanych w Rymanowie
współcześnie, jest wiele zapomnianych już, np. Użarski, Jara, Kondeusz, Marschal.
2.XI.1913 – 100 lat temu w rodzinie listonosza z Irlandii ur. Burt Lancaster popularny aktor amerykański,
nagrodzony Oscarem za rolę w „Elmer Gantry”. Nie
kończył szkół, pracował jako akrobata. To spowodowało, że zatrudniono go w filmie, gdzie stworzył wiele
niezapomnianych ról m.in. W „Karmazynowym piracie”. Zmarł na atak serca w wieku 81 lat.
8.XI.1923 – W nieudanym puczu Adolfowi Hitlerowi
nie udało się przejąć władzy w Bawarii. Wojsko opowiedziało się po stronie Republiki Weimarskiej a Hitler i Erich Ludendorf trafili do aresztu.
16.XI.1933 – Amerykański pilot Jimmie Angel zanotował w swojej książce pokładowej o odkryciu wysokiego wodospadu na dopływie rzeki Caroni w Wenezueli.
To najwyższy wodospad świata (979 m) a na cześć odkrywcy nazwany Salto del Angel (Angel Falls).
25.XI.1953 – Na Wembley rozegrano „mecz stulecia”uważani za najlepszych na świecie Anglicy zostali
upokorzeni przez „złotą jedenastkę” Węgrów 3 : 6.
Rewanż też się Anglikom nie udał, przegrali w
Budapeszcie 1 : 7.
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Wieści z regionu…

W piątek (11.10) rozpoczęła się
jesienna akcja szczepienia przeciwko
wściekliźnie wolno żyjących lisów. Pojemniki ze szczepionkami są zrzucane z
samolotów i wykładane ręcznie na całym Podkarpaciu. Nie wolno ich dotykać
- to żywy wirus wścieklizny.
 Ponad 50 tys. osób odwiedziło w
tym roku zagrodę z żubrami w Mucz
nem w Bieszczadach. W Mucznem żubry można zobaczyć z niewielkiej odległości i bez problemu sfotografować.
Aktualnie w pokazowej części zagrody
przebywa dziesięć żubrów, natomiast w
niewidocznej dla zwiedzających części
aklimatyzacyjnej – dwa. Do Mucznego
trafiają żubry m.in. ze Szwajcarii, Francji, Niemiec i Skandynawii. Po okresie
aklimatyzacji dołączają do stad bytujących w Bieszczadach. Według szacunków krośnieńskiej RDLP, w Bieszczadach na wolności żyje ok. 270 żubrów.
Po ponad dwóch wiekach nieobecności
pierwsze żubry sprowadzono w Bieszczady w 1963 r. Należą do rasy białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra
z Kaukazu i samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych. Na 481 osób zatrudnionych w
Autosanie 368 wróciło do zakładu, jest
dla nich zajęcie - poinformował syndyk
Ludwik Noworolski, który od ub. tygodnia zarządza fabryką. Syndykowi udało
się wznowić produkcję we wszystkich
sektorach.
 Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis w Jasionce został
wyróżniony podczas odbywających się
w Brukseli tzw. Open Days, czyli Europejskie Dni Miast i Regionów. Aeropolis
został wyróżniony w kategorii Smart,
czyli uwzględniającej badania naukowe
i innowacyjne rozwiązania. Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym Aeropolis zarządza specjalnie do
tego powołana jednostka Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.


„Tradycyjne jadło pogranicza
nadsańskiego” to pierwsza książka, w
której zamieszczone zostały przepisy
na tradycyjne potrawy naszego regionu.
Wydało ją przemyskie Centrum Kulturalne. Publikacja to efekt dwunastu
edycji Biesiady nad Wyczawą. Imprezy
kulinarnej, promującej regionalne potrawy. W książce znajdzie się 40 opisów potraw, po trzy zwycięskie z każdej edycji biesiady. Publikację będzie
można za darmo ściągnąć z Internetu.
W formacie pdf będzie umieszczona
na stronie Centrum Kulturalnego –
www.ck.przemysl.pl.
 Wśród dwunastu miast, które do
2020 roku mają doczekać się obwodnicy, jest także Sanok. Rząd podjął decyzję w tej sprawie. Taka informacja ukazała się na stronach internetowych rządu.
Dowiadujemy się, że rząd podjął decyzję
o budowie obwodnic dla 12 miejscowości: Bełchatowa, Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry Kalwarii, Olsztyna,
Kłodzka, Nysy, Kościerzyny i Sanoka.
Obwodnica Sanoka ma długość 10,8 km
 Dwa wydziały uniwersytetu i politechniki z najwyższymi notami. Najniższe oceny dla dwóch wydziałów WSIiZ
i WSPiA. Stopnie postawił resort nauki.
Można było uzyskać jedną z czterech
ocen: A+, A, B lub C. Najwyższa ocena
to A+. Niestety, nie ma wśród nich żadnej jednostki z Podkarpacia. Mamy za to
dwie, które otrzymały ocenę A. To Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk
Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Najniższe oceny otrzymały dwie
niepubliczne uczelnie: Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa
Szkoła Prawa i Administracji. Pierwsza
dla Wydziału Informatyki Stosowanej,
druga dla Wydziału Prawa i Administracji.
 Ponad 21,6 tys. miejsc pracy i nakłady inwestycyjne w wysokości 5,9 mld
zł - to efekty działania Specjalnej Stre-

Odeszli do wieczności
(15.IX – 15.X.2013)
06.IX – Szajna Maria z d. Niemczyk (l. 70) – Rymanów Zdrój
11.IX – Szajna Eugenia z d. Wojtoń (l. 83) – Milcza
13.IX – Rajchel Eugeniusz (l. 86) – Klimkówka
20.IX – Nowotnik Władysław (l. 67) – Rymanów Zdrój
24.IX – Krukar Andrzej Józef (l. 57) – Klimkówka
25.IX – Kilar Marianna (l. 89) – Rymanów
27.IX – Topolski Jan Władysław (l. 103) – Rymanów
03.X – Różowicz Michalina z d. Makulińska (l. 73) – Posada Górna
09.X – Ziemiański Marian Jan (l. 61) – Rymanów
09.X – Miś Zbigniew (l. 58) – Sieniawa
11.X – Hanus Tadeusz (l. 76) – Posada Górna
12.X – Walus Bronisław (l. 85) – Głębokie
(wła)
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fy Ekonomicznej w Mielcu. Zdaniem
Krzysztofa Ślęzaka z Agencji Rozwoju
Przemysłu dzięki SSE Mielec jest najszybciej rozwijającym się miastem na
Podkarpaciu.
 Pierwsze hektolitry niepasteryzowanego piwa z Uherzec Mineralnych
trafiło już do sprzedaży. W minioną sobotę otwarto Bieszczadzką Wytwórnię
Piwa Ursa Maior. W weekend otwarto sklep, w którym można kupić piwo
oraz produkty regionalne sprzedawane
pod marką Esencja Karpat. Na razie w
sprzedaży znalazła się ceramika i szkło
wytwarzane przez artystów z Bieszczadów. - Wkrótce w sklepie znajdą się
m.in. miody i inne produkty - zapowiada Andrzej Czech. Piwo, które już jest
w sprzedaży, to Ursa z Połoniny (american amber ale) i Ursa Royzbawiony
(pszeniczne). Obydwa wyprodukowano
w browarze, który znajduje się w Centrum Ursa Maior. W tym pierwszym w
Bieszczadach browarze rzemieślniczym
warzenie piwa rozpoczęło się kilka tygodni temu. - W tankach dojrzewają kolejne cztery rodzaje piwa - delikatne piwa
pszeniczne, niezwykle aromatyczne
piwa z mocną goryczką, jest piwo z dodatkiem słodu wędzonego i ciemne piwo
w stylu robust porter o aromacie kawy i
suszonych owoców.

Na parkingu CH Plaza Rzeszów został otwarty nowy tor kartingowy. Ma 380 m długości, mnóstwo
ostrych zakrętów i szerokich prostych. Znajduje się na 5. piętrze wielopoziomowego parkingu Centrum.
 We wrześniu przyszłego roku ruszy Liceum Uniwersyteckie, uruchamia
je Uniwersytet Rzeszowski. Nowa szkoła będzie się mieściła w budynku należącym do uczelni przy ul. Moniuszki 10
 Jeśli masz uczulenie na kota i na
dodatek masz w domu kota, możesz skorzystać z nowoczesnej terapii i odczulić
się. W Podkarpackim Ośrodku Alergologii i Pulmonologii rozpoczęła się akcja
bezpłatnych szczepień najnowszą szczepionką peptydową.
 Wrocławska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdzi inwestycje
w farmy wiatrowe pod kątem prawnym i
zasad ochrony środowiska. Szczegółowy
plan kontroli obejmuje 65 podmiotów na
terenie 10 województw. Jednym z nich
jest woj. podkarpackie. Inspektorzy ocenią, czy w procesie lokalizacji i budowy
farm wiatrowych przestrzegane były
przepisy prawa i zasady ochrony środowiska oraz obowiązujące w danym rejonie ograniczenia dotyczące uciążliwości
dla okolicznych mieszkańców.

Miedzioniklową dwuzłotówkę i
srebrną kolekcjonerską dwudziestozłotówkę z podobizną żubra wyemitował Narodowy Bank Polski. Monety są
przypisane do serii „Zwierzęta świata”.

Wszystko z okazji obchodzonego obecnie Karpackiego Roku Żubra.W piątek
25 października w Lutowiskach odbędzie się uroczysta prezentacja monet.

W Rzeszowie powstał pierwszy
typowo studencki hostel, nosi nazwę
Hostel „Akademicki Polonez” i znajduje
się przy ul. Granicznej 21, nad restauracją Polonez.

Z powiatu…
 Ponad 700 studentów rozpoczęło
naukę na pierwszym roku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Krośnie. W poniedziałek (30.09) odbyła
się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/14 i immatrykulacja nowych studentów.
 Po kilkunastu przetargach będąca
w upadłości huta Deco-Glass ma nowego
właściciela. Prawie, bo syndyk przyjął
już jego ofertę, ale na podpisanie umowy
strony mają czas do grudnia. Cała transakcja jest ściśle tajna, ale wiadomo, że
huta ma nadal produkować szkło.
 PKS Krosno pod rządami nowego właściciela chce stworzyć na dworcu
Centrum Komunikacyjne. Zaprasza do
współpracy zarówno prywatnych przewoźników, jak i miejską komunikację.
- Wtedy pasażer będzie miał jasność,
że każdy środek transportu odjeżdża z
dworca - podkreśla PKS. Spółka szuka
też kierowców, chce ponadto uruchomić
nowe usługi - na początek proponuje
wymianę opon.

125 lat świętował „Szczepanik”
- spadkobierca powstałej w XIX wieku Krajowej Szkoły Tkackiej. Równie
godny jubileusz ma za sobą „Mechanik”
- „prezydencka” szkoła. Nieco krótszą
historię, bo ćwierć wieku, ale nie mniej
sukcesów, ma na koncie II LO w Krośnie.

20 września w sali konferencyjnej Hotelu Krosno Nafta odbyły się
uroczystości 85- lecia klubu piłki nożnej Karpat Krosno. W uroczystościach
wzięli udział m.in. poseł Europarlamentu Elżbieta Łukacijewska, Piotr Przytocki – prezydent Krosna, Kazimierz Greń
– prezes Podkarpackiego ZPN.
 Policjant z krośnieńskiej komendy wziął udział w prestiżowym „Maratonie Berlińskim”. Asp. sztab. Józef
Urbański trenuje biegi od 10 lat.W biegu
udział wzięło ponad 43 tysiące uczestników ze 119 krajów świata. Krośnieński
maratończyk ukończył bieg z zadowalającym czasem 3 godz. 50 min.

W dniu 12 października 2013 r.
w Hali Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Sieradzu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Kyokushin w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. W tym ważnym

turnieju udział wzięło
117 zawodników z 51
ośrodków. W kumite po
ciężkich walkach Michał Półchłopek (Krośnieński Klub Sportowy
BUDO ) wywalczył
brązowy medal.
 Trzy miesiące spędzi w areszcie 32-latek
z Krosna, który korzystając z warunkowego przedterminowego
zwolnienia z odbywania kary, dopuścił się
rozboju. Grozi mu kara
pozbawienia wolności
do lat 12. Wcześniej był
karany za zabójstwo.

„Spacerownik”,
czyli przewodnik stworzony przez uczniów z
Frysztaka, ma pomóc
w poznaniu historii
przedwojennej ludności
żydowskiej. Młodzież
chce się skupić na getcie, porodówce i rytuałach dotyczących narodzin i śmierci w kulturze żydowskiej oraz na
synagodze i dwóch kirkutach.
 Do stycznia w Muzeum Podkarpackim w Krośnie można oglądać wystawę pt. ‚’Urok dawnego miasta. Krosno na starej fotografii i pocztówce”.
To świetna okazja do obejrzenia widoków starego Krosna, fotografii z okresu
1850–1945.

W plebiscycie zorganizowanym
przez National Geographic Traveler krośnieńskie muzeum szkła zostało
wybrane na jedno z „7 cudów Polski”.
Centrum Dziedzictwa Szkła otrzymało także certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej dla najlepszego produktu
turystycznego w kraju.

Z gminy …
 „Serce, Serduszko i wyprawa na
koniec świata” – to tytuł filmu Jana
Jakuba Kolskiego, do którego zdjęcia
powstają w okolicach Rymanowa i Sanoka. Obraz, reżyserowany przez Jana
Jakuba Kolskiego to historia Maszeńki,
wychowanki domu dziecka w jednym z
bieszczadzkich miasteczek. Dziewczynka ucieka ze swoją wychowawczynią na
egzamin do szkoły baletowej w Gdańsku. Bohaterki po drodze spotykają najróżniejsze postacie, które pomagają Maszeńce w spełnieniu marzenia, jakim jest
kariera tancerki.

Policjanci zatrzymali mieszkańca Rymanowa, który podczas sprzeczki
ugodził nożem w plecy 28-letniego mężczyznę. Pokrzywdzony trafił do szpitala,

a 20-latek, który go zaatakował najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
 Uroczystość poświęcenia i przekazania dwóch samochodów ratowniczo
– gaśniczych oraz zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego
miała miejsce 29.09.2013 roku. Do użytkowania przekazano fabrycznie nowego lekkiego samochodu Renault Master
wraz zestawem narzędzi hydraulicznych
oraz ciężkiego samochodu Jelcz 442 pozyskanego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Krosna.
 W niedzielę(20.10) pomiędzy Rymanowem a Sieniawą gdzie stoją dwa
wiatraki, należące do prywatnej spółki
z woj. śląskiego doszło do uszkodzenia
jednego z nich. Prawdopodobnie nastąpiło rozwarstwienie jednego pióra.
. Jego fragment oderwał się i spadł ok.
200 metrów od trasy Krosno – Sanok.
zebrał deka

Informacja
Informujemy czytelników,
którzy nadesłali swoje
uwagi na temat zebrań
samorządowych odbywających
się w Rymanowie, iż zostały
one przekazane władzom
gminy.
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Zaduszki Rymanowskie
– wciąż żyją
w naszej pamięci…
„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
Wznawiamy prezentację projektu
Zaduszki Rymanowskie realizowanego
w ubiegłym roku szkolnym przez rymanowskich gimnazjalistów. Prezentujemy
kolejne postacie, spoczywające na rymanowskiej nekropolii, które na trwale
zapisały się w historii naszego miasta i
pozostają w naszej pamięci.
Ks. Mieczysław Materniak 1913 - 2001
Ks. Mieczysław Materniak urodził
się 1 stycznia 1913 roku w Rymanowie. Tutaj rozpoczął edukację w Szkole
Powszechnej, następnie kształcił się w
Państwowym Gimnazjum męskim im.
Królowej Zofii w Sanoku kończąc ją tzw.
„małą maturą”. Dalszą naukę w latach

1928-1932 kontynuował w Państwowym
Gimnazjum II im. Prof. Kazimierza
Morawskiego w Przemyślu. Po zdaniu
matury podjął pracę w Sądzie Grodzkim
w Rymanowie w charakterze referenta.
Nie trwało to jednak długo, bo tylko
kilka miesięcy, tyle bowiem potrzebował
czasu aby pójść za głosem rodzącego się
powołania do służby kapłańskiej. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie
we Lwowie. Uniwersytecie im. Jana
Kazimierza we Lwowie, na Wydziale
Teologicznym, co zostało odnotowane na
świadectwie dojrzałości z datą 7.X.1933
rok. Zwieńczeniem studiów stały się
święcenia kapłańskie w dniu 26 czerwca
1938 roku w Archikatedrze Lwowskiej.
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Pierwszą parafią, do której Kuria
Metropolitarna obrządku łacińskiego we
Lwowie skierowała ks. Mieczysława,
był Radziechów (1938 - 1942), gdzie
został mianowany kooperatorem .Praca
w tej parafii wycisnęła mocne piętno w
psychice młodego księdza. Bardzo często
w luźnych rozmowach wspominał kontakty z ludnością zamieszkującą tamte
tereny zarówno polską jak i ukraińską
,obrządku rzymsko-katolickiego i prawosławnego. Był świadkiem rodzących się
konfliktów o podłożu narodowościowym
i religijnym. Po zagarnięciu 17 września
1939 roku przez ZSRR wschodnich ziem
polskich znalazł się na terenie, gdzie rozpoczęła się fala aresztowań i wywózek
ludzi związanych z kulturą, profesorów,
adwokatów, księży, działaczy politycznych i związkowych, a także tysiące
osób cywilnych. NKWD wraz z milicją
wkraczała nocą do mieszkań aresztując
tysiące ludzi . Dla wysiedlonej ludności
wschodnich terenów Polski rozpoczęła się
gehenna długich transportów w bydlęcych
wagonach w głąb ZSRR. Decyzją z dnia
23 kwietnia 1942 roku Kuria metropolitarna we Lwowie została przeniesiona do
parafii Tartaków. W trudnych warunkach
wojennych, ks. Mieczysław wykonywał
posługę kapłańską, podtrzymywał miejscową ludność na duchu.
Z narażeniem życia szedł tam gdzie
go wzywano. Ks. Materniak opowiadał
zdarzenia zatrzymywania przez żołnierzy radzieckich, jednak strój kapłana i
znajomość języka pozwalały wydostać
się z opresji. Po najeździe armii hitlerowskiej w czerwcu 1941 roku na ZSRR
był świadkiem ewakuacji tamtejszej ludności w głąb Związku Sowieckiego, ich
rozstrzeliwań i mordów.
Po zerwaniu w 1943 roku polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych,
narzuceniu przez Kreml obywatelstwa
radzieckiego wszystkim obywatelom RP
zamieszkującym wschodnie tereny ziem
polskich i nasileniu prześladowania Kościoła katolickiego, w lutym 1944 roku
został zwolniony z pełnionych obowiązków kooperatora i wrócił do rodzinnego
Rymanowa.
Ksiądz Mieczysław, oprócz pracy
duszpasterskiej i uczestnictwa
w odbudowie kościoła ze zniszczeń wojennych, włączył się w
organizację życia szkolnego w
powstającym Gimnazjum i Liceum w Rymanowie. Wspólnie z
późniejszym dyrektorem Pawłem
Dębcem poszukiwali i zatrudniali
nauczycieli. Dzięki dużemu zaangażowaniu wspomnianych i innych
osób, z dniem 1 września 1946
roku zostało uruchomione Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i
Liceum w Rymanowie, a ksiądz
Mieczysław został zatrudniony
w charakterze nauczyciela greki,
łaciny, logiki i filozofii. Pracował tam do
momentu wycofania religii z programu

szkolnego. Przenoszono się kolejno z
ławek szkolnych, przez ławy kościelne,
na ławki punktu katechetycznego. Pomimo pewnego żalu, o którym wspominał,
z taką samą gorliwością, jak wcześniej,
gdy dojeżdżał rowerem do szkół w Posadzie Górnej i Ladzinie, przekazywał
wiedzę religijną dzieciom i młodzieży.

Uczył również zwykłych zasad ludzkiego
postępowania, sposobu na uczciwe życie.
Swoje dojrzałe kapłańskie życie spędził
w Rymanowie na pracy z młodzieżą, posłudze w kościele i modlitwie . Poprzez
swój spokój i skromność był jakby niezauważany. Wychowankowie nie zapomnieli
jednak o swoim nauczycielu. Podczas
wakacji czy ferii szkolnych odwiedzali
Go, dzielili się sukcesami i z uwagą wysłuchiwali Jego rad.
Zmarł 9 lipca 2001r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na rymanowskim cmentarzu.
Kazimierz Dobrowolski 1915 -2001
Urodzony 5 stycznia 1915 r. w Grodku Jagiellońskim. Do Rymanowa przybył
w kwietniu 1944 roku. Początkowo pracował jako nauczyciel w
Milczy. Od roku 1953
był kierownikiem, a
następnie zastępcą
dyrektora do spraw
szkoły podstawowej
w Rymanowie. Był
człowiekiem bardzo
pracowitym, solidnym, zaangażowanym
wychowawcą wielu
młodych ludzi. Cieszył
się dużym szacunkiem
w środowisku rymanowskim. Za zasługi
na polu oświaty był wielokrotnie odznaczany. Na emeryturę odszedł po 39

latach pracy nauczycielskiej. Zmarł 19
stycznia 2001r.
Stanisław Mistygacz 1915 – 1939
Urodził się 1915 r. Zginął bohaterską śmiercią w obronie miasta Rymanowa 9 września 1939 r. Pozostał
do końca wierny złożonej przysiędze.
Początkowo został pochowany jako

Stanisław Mitkowski, jednakże istnieją przesłanki, że poprawne nazwisko
bohatera brzmiało Mistygacz. Na jego
cześć nazwano
dwie rymanowskie ulice.
			
Uczniowie gimnazjum w Rymanowie

Andrzej Potocki
odkrywa

„Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu”

Na rynku księgarskim pojawiła
się najnowsza publikacja autorstwa
Andrzeja Potockiego, znanego dziennikarza i pisarza, autora zarówno
książek, jak i filmów poświęconych historii i etnografii Bieszczadów. Książka
pt. „Zaginiony świat bieszczadzkiego
kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy
i Cyganie” to kompendium wiedzy o
wszystkich nacjach zamieszkujących
Bieszczady do II wojny światowej,
wzbogacone ponad 180 zdjęciami i
fotografiami, w znacznej części nigdy
dotąd niepublikowanymi.
Bez wątpienia „Zaginiony świat…”
jest kopalnią wiedzy o Bieszczadach do
połowy XX wieku, ale także ciekawą
opowieścią snutą z właściwą dla Andrzeja

Nauczyciele docenieni
i wyróżnieni
„Niechaj świat się do was śmieje,
Niech wiatr w oczy wam nie wieje”
To jedno z wielu wymownych życzeń, jakie skierowano do zebranych w
auli rymanowskiej szkoły nauczycieli z
gminy Rymanów. Kierowali je uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, którzy przygotowali ciekawy
program muzyczny.
W części oficjalnej nauczycieli przywitał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy Rymanów, podkreślając, że święto
nauczyli nawiązuje jeszcze do postanowień Komisji Edukacji Narodowej,
prekursorskiego jak na owe czasy organu
oświatowego.
Złożył życzenia zdrowia i wytrwałości w procesie kształtowania naszych
młodych obywateli. Podkreślił, że władze
Najmłodszy gitarzysta, Klaudiusz Fabia
samorządowe starają się
o systematyczne poprawianie bazy obiektów
oświatowych poprzez
rozbudowę szkół oraz
budowę sal gimnastycznych i boisk szkolnych.
Trzem nauczycielom, którzy spełnili
określone w ustawie
wymogi, otrzymało stopień zawodowy. Akt
nadania poprzedziło
złożenie ślubowania
przez młodych nauczyObecnym na uroczystościach nauczycielom
cieli. Jedenastu nauczyuczniowie wręczyli kwiaty
cielom, z różnych szkół
Miłym zaskoczeniem były odgminy, przyznane zostały nagrody wiedziny ks. bp Stanisława Jamrozka,
pieniężne. Uzasadnienia do przyznanych który przy okazji innych obowiązków
wyróżnień przedstawił przewodniczący duszpasterskich, odwiedził uczestnikomisji nagród wiceburmistrz Jan Ma- ków spotkania.
terniak.
(wła)
Potockiego lekkością i przejrzystością.
Pozwala czytelnikowi wniknąć w bieszczadzką Bojkowszczyznę, zagłębić się w
magię codzienności tutejszych Żydów,
zajrzeć do zaścianka szlachty zagrodowej,
odkryć niemieckie ślady na bieszczadzkim pograniczu i wreszcie powędrować
z cygańskim taborem.
Swoistym novum jest pierwsze do tej
pory jednorodne opracowanie dotyczące
bieszczadzkich losów szlachty zagrodowej i Cyganów.
A tak o książce tej pisze sam autor:
Tamte Bieszczady to moja przepadła
Atlantyda, którą już nikt i nigdy nie zdoła
wskrzesić ani nawet opowiedzieć, bo nie staje słów, żeby opisać ludzką wiarę i nadzieję,
radość i smutek, miłość i udrękę, przywiązanie do ojcowizny i ból umierania z ręki
kata, co jeszcze do wczoraj był sąsiadem.
W tym zaginionym świecie żyli obok siebie, ale przecież razem, ruscy górale zwani
Bojkami, Żydzi, wśród których przeważali
chasydzi, polska szlachta zagrodowa, osadnicy niemieccy gospodarujący tu na roli od

siedmiu pokoleń i Cyganie mieszkający na
obrzeżach wsi. I każdy z nich był tutejszy,
czyli swój.
Wydawało się,
że ten Bieszczad był
tak bardzo nic nieznaczącym w historii
narodów, a jednak
upomniano się o niego morzem przelanej
krwi i łuną pożarów
palonych wsi. I nie
masz komu odmówić
nad tysiącami mogił przodków вічная
паміеть…, … םיתלא
רובזי, wieczne odpoczywanie …, efige ruhe zu
ihnen zu gewähren …, tje avjeł angła leśće…
Książka formatu B5 wydana w twardej oprawie liczy 348 stron. Jest dostępna
w Wydawnictwie Carpathia w Rzeszowie
(ul. Modrzewiowa 14/2, 35-113 Rzeszów, tel. kom. 607 431 959, e-mail:
biuro@carpathia.net.pl ).
(kapot)
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Nowy przewodnik po
dolinie górnego
Wisłoka i nie tylko
Andrzej Potocki po raz kolejny odsłania uroki Beskidu Niskiego. „W dolinie górnego Wisłoka i od Rymanowa po
Jaśliska” jego autorstwa, to niezwykle
ciekawy i zarazem potrzebny miłośnikom Beskidu Niskiego przewodnik
historyczny z legendami, wydało krośnieńskie wydawnictwo Ruthenus. Tak
szczegółowego opracowania tej części
Beskidu Niskiego nie było. Dodatkowo
wartość tej publikacji podnosi ponad
120 zdjęć, w tym sporo unikalnych
starych fotografii i pocztówek nigdy
dotąd niepublikowanych.
W przewodniku autor ze znaną sobie
wnikliwością, posługując się konwencją
słownikową, przybliża czytelnikom
39 beskidzkich miejscowości, kreśląc
ich szczegółowy rys historyczny aż po
czasy współczesne i prezentując cenne

XIII Biesiada Kół
Gospodyń Wiejskich
20 października jajko z grzybem nas
przywita,
Bo królować mają w GOK-u,
Na Biesiadzie dziś w tym roku.
Będą dania z nich przeróżne,
Kolorowe i podłużne.
Będą zupy i sałatki,
Pasty różne i dodatki,
A więc drodzy nasi goście,
Jak Wam braknie, to poproście,
Smakołyków będzie mnóstwo,
Będzie przepych,
Nie ubóstwo.
Już kolejny raz na wspólnym biesiadowaniu zorganizowanym przez
GOK w Rymanowie spotkały się koła
gospodyń wiejskich naszej gminy.
Tym razem gościnnie przyjęła biesiadników sala Domu Ludowego we
Wróbliku Królewskim w słoneczne
niedzielne popołudnie 20 października 2013 r.
Wszystkich gości zebranych na
sali powitała oraz przeprowadziła przez
wszystkie punkty imprezy Danuta Litarowicz – dyrektor GOK w Rymanowie.
Swą obecnością zaszczycili: przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Smolik, burmistrz Wojciech Farbaniec, Roman Piłat prezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, proboszcz parafii Rymanów,
ks. Mieczysław Szostak. Kołami przy
stołach opiekowali się radni, sołtysi, a
nad bezpieczeństwem czuwali przewodniczący OSP z poszczególnych miejscowości.
Było smacznie, wesoło i kolorowo.
Na stole królowały grzyby i jajko, które były tematem przewodnim biesiady.
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pozostałości po dawnej ich
świetności. Warto zwrócić
uwagę na rozważania dotyczące etymologii pojęcia
Beskid, ale także te odnoszące się do historycznej i
geograficznej ewolucji tego
zakątka Polski.
Publikacja przynosi
również wiele interesujących i uporządkowanych
informacji o żyjących tutaj
niegdyś społecznościach
łemkowskiej i żydowskiej,
o historii rymanowskiego
zamku czy też o zbójeckich pasjach tutejszych
włościan, a nawet o coraz
częściej kojarzonych z tym
terenem koniach huculskich. Miłośnicy beskidzkiej demonologii znajdą także coś dla
siebie – autor wzbogacił wydanie o 21
legend i opowieści związane w opisywanym w przewodniku terenem. Zaś dla
koneserów starych fotografii prawdziwa

gratka – 20 pocztówek
i rycin dawnego Rymanowa i Rymanowa
Zdroju. Niewątpliwym
atutem tego wydania
jest indeks geograficzny
ułatwiający znajdywanie informacji o miejscowościach oraz kilka
stron przeznaczonych na
sporządzenie własnych
notatek i zapisanie przemyśleń po lekturze tego
przewodnika.
„W dolinie górnego
Wisłoka…” ma szansę okazać się zarówno
świetną propozycją dla
czytelników, jak też pretekstem dla amatorów
pieszych, konnych czy
rowerowych wędrówek do osobistego
poznania tej części Beskidu Niskiego z
przewodnikiem Andrzeja Potockiego w
kieszeni.
(kapot)

Sala wyglądała jak najbardziej barwny z podziękowaniem za udostępnienie pobukiet kwiatów. Wszystkie panie w swo- mieszczeń do nauki religii w czasach
ich ludowych strojach jakby wianki róż- trudnych dla kościoła. Ponadto była
świadkiem jako 7 letnia dziewczynka
nobarwne okalające stoły.
Ważnym punktem imprezy było przechowywania w jej rodzinnym domu
odczytanie przez prezesa RZKiOR Ro- Żydówki i opiekowania się nią do zamana Piłata aktu nominacyjnego i wrę- kończenia wojny. Czynnie uczestniczyczenie Orderów Serca Matkom Wsi dla 4 ła w zalążkach budowy kościoła, który
członkiń KGW w Milczy, które docenio- powstał w jedną noc Zielonych Swiątek.
no za aktywność społeczną i zawodową. Odbywały się w jej domu tajne zebrania
„W uznaniu wieloletniej,
ofiarnej
pracy w KGW, dla
dobra rodzin wiejskich, za wkład w
kształtowanie postaw
patriotycznych i trud
wychowania młodego
pokolenia Polaków
Zarząd Krajowego
Związku
Rolników
Kółek i Organizacji
Rolniczych w Warszawie na wniosek KGW
w Milczy nadaje odznakę Order Serca
Wręczenie orderów Serca Matkom Wsi
Matkom Wsi koleżankom: Wandzie Józefczyk, Zofii Kuzianik, nocne z organizatorami budowy. Naraziło to ich dom na kontrole i odwiedziny
Krystynie Szajnie, Józefie Kijowskiej..”
Przewodnicząca koła w Mil- policji, SB, a później na dwa procesy sączy Maria Przybylska przedstawi- dowe.
ła i wymieniła zasługi każdej z pań.
Józefa Kijowska
Przedstawiamy krótko sylwetki odzna- Przewodnicząca KGW w latach 1968czonych:
1974. Współzałożycielka kapeli ludoWanda Józefczyk
wej „Milanie” i „Wesela Mileckiego”.
Członkini koła gospodyń od 1963 r., Organizatorka i uczestniczka fizycznych
aktywnie uczestniczyła w życiu koła. prac społecznych dla środowiska lokalWcielała się w różne role w teatrzykach nego – budowa kościoła, domu ludowei inscenizacjach organizowanych przez go, przystanku PKP. Współorganizatorkoło min. jasełka, dzień nauczyciela, ka wycieczek, różnego rodzaju kursów
dzień kobiet. W jej domu organizowana dla kobiet na wsi, współorganizatorka i
była nauka religii w latach 1966 – 1974, inicjatorka półkolonii dla dzieci w okreudostępniła izbę na salę lekcyjną- biskup sie letnim.
śp. Ignacy Tokarczuk wystosował pismo

Zofia Kuzianik
Przewodnicząca KGW w latach
1974 – 1999. Współorganizatorka różnego rodzaju kursów z zakresu kroju i
szycia, haftu, sadownictwa, postępu w
rolnictwie dla członkiń KGW i osób zainteresowanych. Organizatorka Gminnego Zjazdu KGW w Milczy w 1990 r.,
corocznego święta 8 Marca, organizatorka festynów letnich. Współpraca koła
z Kółkiem Rolniczym Ośrodka Doradztwa Rolniczego i posłanką na Sejm RP.
Krystyna Szajna
Członkini KGW od 1999 r. Czynnie
uczestniczy w pracach koła, szczególnie
w zakresie tworzenia piosenek, wierszy
i scenariuszy. W jej dorobku artystycznym znajduje się 13 scenariuszy biesiad
i ok. 10 scenariuszy dożynkowych. Jest
również autorką wierszy okolicznościowych i scen humorystycznych na różne
okazje. Posiada ogromny zasób pieśni
dawnych - kościelnych, patriotycznych
i ludowych. Ponadto posiada wyjątkową
skalę głosu.
Odznaczone członkinie swą postawą, zaangażowaniem wpłynęły na aktywność
całego koła. Były podziękowania, wiele
wzruszających słów, wręczenie odznak i
kwiatów oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Atmosfera bardzo ciepła - wspólne
śpiewanie, konkursy, występy solowe
członkiń kół, zabawne wierszyki i scenki
oczywiście o grzybach i jajkach, jak np.:
Idzie babcia, koszyk niesie,
A w nim trunki dziś przyniesie.
Na Biesiadę do Wróblika,
Wszystkim gościom przy stolikach.
Niechaj piją dziś ze smakiem,
Przegryzając ją maślakiem.
*
Na Biesiadzie we Wróbliku,
Wśród przepięknych borowików,
Taka piosnka się roznosi,
Że Dyrekcja rydze kosi.
Cała sala jej zazdrości,
Więc przybyła tutaj w gości
I nadzieję mają właśnie,
Że spróbują rydza w maśle.

Na melodię „Szła dziewczyna” zaśpiewali wszyscy razem:
1

1. Dawno temu, tuż po wojnie,
Oj ciężko bywało,
Więc na wiosce, tu w Galicji
Kury hodowano.
2x
2. W każdym domu, były
kurki
I jajka znosiły,
I zostało to do dzisiaj,
Bez kur by nie było ...

Gdy biesiada jest
2. W tym roku w Wróbliku
Wszyscy się spotkali
Wspólnie się cieszymy
I biesiadujemy
Ref. Tak się bawią ludzie …
3. Idzie pani jesień
Grzyby w koszu niesie
Rydze i kozaki
Pozbieramy dziś
Ref. Tak się bawią ludzie …
4. Grzyby pozbierane
Smacznie przyrządzone
No i na biesiadę
Są dziś przyniesione
Ref. Tak się bawią ludzie …
5. Każde koło z gminy
Bardzo się starało
Z grzybów no i jajek
Coś przygotowało
Ref. Tak się bawią ludzie …
6. Dziś daniem przewodnim
Są grzyby i jajka
Smacznie przyrządzone
W brzuszek dostarczone
Ref. Tak się bawią ludzie …
7. A koło z Posady
Tak się postarało
No i pastę z jajek
Wam zaserwowało
Ref. Tak się bawią ludzie …

Ksiądz dobrodziej rozgrzesza penitenta

Kapela Rymanowianie przygrywała
wesoło i głośno. Pyszne potrawy przygotowane przez panie z kół kusiły swym
wyglądem, zapachem i smakiem. Pięknie podane, w tradycyjnym stylu nie pozwalały odejść od stołu. Wszystkie koła
przyniosły marynowane grzybki i ciasta,
a także dodatkowe specjały. I tak Bzianka przygotowała chrzan z jajkiem, Bałucianka – jajka, panie z Deszna ugotowały żurek z grzybami, Milcza i Głębokie ser jajeczny, Ladzin przygotował sos tatarski, panie z Królika Polskiego upiekły
domowy chleb, Sieniawa przyrządziła
jajka faszerowane, specjał Klimkówki
to smalec ze skwarkami, Posada Górna
przygotowała pastę z jajek. Gorące danie przygotowały Wróblik (sałatka z buraczków i jajek, ziemniaki) i Rymanów
– Posada Dolna ( zrazy i sos grzybowy).

Przybyli tu także wyjątkowi goście,
nasi milusińscy. Wesołe buzie, cudne
stroje, rozbawione, rozkrzyczane wbiegły na scenę „przedszkolaki” (bardzo
wyrośnięte jak na swój wiek). Biegały,
skakały – śpiewom i tańcom nie było
końca. Tuż za nimi przywitał się z gośćmi „ksiądz dobrodziej” – siwy już staruszek z czarną, kręconą brodą. I pewno ta broda przestraszyła dzieciaki. Na
szczęście „dobrodziej” o zupełnie miłym
niewieścim wręcz głosie okazał się bardzo sympatyczny. Wyspowiadał penitenta - znanego solistę Jana Łabudę – co
do jego zachowania na biesiadzie w roku
poprzednim i pobłogosławił uczestników biesiady.
Prezentacje członkiń kół cieszyły
oko i ucho, każde z nich więc nagradzano głośnymi brawami.
Miło spędzony czas na wspólnym
biesiadowaniu zostanie w naszej pamięci na pewno do przyszłego roku.
Barbara Pruś, Maria Zmarz
fot. Maria Zmarz
***
Podziękowanie

KGW z Posady Górnej ułożyło na tegoroczną biesiadę
piosenkę:
1. Za oknem w Wróbliku
Pożółkła już trawa
A w Sali ludowej
Zacznie się zabawa
Ref. Tak się bawią ludzie
Z całej naszej gminy
Tak się bawi wiara

Wesołe „Przedszkolaki” zawładnęły sceną

Scenka o grzybkach

Dyrektor GOK Danuta Litarowicz
serdecznie dziękuje wszystkim Kołom
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy za
przygotowanie scenek, piosenek i poczęstunku na tegoroczną biesiadę. Szczególne podziękowania kieruje do Pań z
KGW w Wróbliku – gospodyń imprezy.
Dyrektor GOK
Danuta Litarowicz
NASZ RYMANÓW
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Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej
ma najlepsze wyniki
sportowe w powiecie
krośnieńskim!
„Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś
od siebie oczekiwać”.
Michael Jordan
Sport to forma aktywności, która
dostarcza nam prawdziwej przyjemności
z powodu rywalizowania i ruchu fizycznego. Z czasem może stać się
sposobem na życie, wręcz naszą
pasją. Sport jest coraz bardziej
popularny zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Wielu młodych ludzi w dużych
miastach uczęszcza do klubów
piłkarskich, sekcji pływackich,
szkół tańca, na zajęcia fitness i
sztuk walki, odwiedza siłownie
czy chodzi na zajęcia z tenisa,
squasha lub siatkówki. Podobne
zmiany dostrzegamy w małych
środowiskach, również u nas.
Obserwujemy uczniów, którzy
po lekcjach lubią po prostu pograć w piłkę, ćwiczą w siłowni.
Modne stają się weekendowe wyjazdy
na kajaki, żagle czy wycieczki rowerowe.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się
sporty zimowe, głównie narciarstwo i
snowboard. Nie od dziś wiadomo, że sport
masowy ma przełożenie na wyniki uzyskiwane przez dzieci i młodzież szkolną w
rozgrywkach zespołowych i dyscyplinach
indywidualnych.
Dlatego niezmiernie cieszy fakt, że
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej
została uznana – na podstawie rankingu
prowadzonego przez Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy – za najlepszą
placówkę w powiecie krośnieńskim
pod względem uzyskanych wyników. W
dniu 10 października 2013 roku w Zespole
Szkół w Iwoniczu podczas dorocznej gali,
podsumowującej sportowe dokonania
szkół w minionym roku szkolnym 2012/2013, Pani dyrektor
Agnieszka Szul wraz z nauczycielem wychowania fizycznego
Panem Arturem Piotrowskim i
delegacją uczniów odebrała okazały puchar za zajęcie 1. miejsca
w rywalizacji sportowej. Na
to zaszczytne wyróżnienie złożyło się m.in. zdobycie przez
reprezentację srebrnego medalu
w Konkursie „Baw się z nami”
oraz awans do najlepszej czwórki w województwie w turnieju
koszykówki dziewcząt. Łącznie
uczniowie zdobyli 314p. dla
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szkoły, gminy i powiatu. W ogólnym
zestawieniu w klasyfikacji punktowej
wychowankowie z naszej szkoły zajęli 20.
miejsce w województwie podkarpackim
na 698 sklasyfikowanych placówek.
Przyjrzyjmy się bliżej sukcesom uczennic
i uczniów z naszej szkoły.
Bez wątpienia za najbardziej wartościowy rezultat należy uznać 2. miejsce w
województwie uzyskane przez chłopców
i dziewczęta z klas 2 i 3, uczestników finałowych zmagań w Konkursie „Baw się z
nami”. Zawody z udziałem 6 najlepszych
szkół z Podkarpacia zostały zorganizowane na obiektach Klubu Sportowego Chemik Pustków k. Dębicy. Stały na bardzo

wysokim poziomie sportowym, dlatego
srebrny medal naszej drużyny cieszy tym
bardziej, że został wywalczony w wielkim
stylu. Ogromna wola walki o każdy punkt
w rywalizacji drużynowej stała się dla
podopiecznych p. Józefa Krzysztyńskiego, który umiejętnie mobilizował do walki
swych zawodników, dodatkowym bodźcem, by przebiec szybciej, skoczyć dalej i
rzucić celniej. Po zaciętej, sportowej walce uczniowie z naszej szkoły zajęli drugie
miejsce, ustępując tylko sportowcom z
Głogowa Małopolskiego. Autorami tego
sukcesu byli: Adam Drąg, Kamil Hanus,
Katarzyna Kluska, Kacper Penar, Maria
Przybyła, Izabela Rodzinka, Urszula Rogula, Szymon Rygiel, Rafał Wołczański.
Konkurs jest bardzo popularny, gdyż zaspokaja potrzeby aktywności dzieci, roz-

wija sprawność psychoruchową, kształtuje
podstawę współzawodnictwa sportowego
i wzajemnej odpowiedzialności.
Dzięki zaangażowaniu i zaciętości
oraz charyzmie zawodniczek udało się
drużynie dziewcząt zająć wysokie 4.
miejsce w województwie w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w koszykówce. Te
wielostopniowe i wieloetapowe zawody,
rozgrywane systemem pucharowym,
adresowane do dziewcząt ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, od lat cieszą się niemałym
prestiżem w środowiskach szkolnych.
Osiągnięcie podopiecznych p. Artura
Piotrowskiego należy rozpatrywać w
kategorii dużego sukcesu, mimo że zawodniczki
przez niego trenowane zajęły najbardziej nielubiane
przez sportowców, bo tuż
za podium, 4. miejsce. Dotarły jednakże do wielkiego
finału, pokonując po drodze
wiele faworyzowanych drużyn, którym ustępowały warunkami fizycznymi, ale na
pewno nie umiejętnościami.
Dodać w tym miejscu należy, że młode koszykarki nie
trenują w profesjonalnych
klubach, zatem nie szlifują dodatkowo w wolnym
czasie pod okiem trenerów swych umiejętności. Podczas wielkiego finału, który
zorganizowano na obiekcie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu,
rozegrały kilka emocjonujących spotkań.
Popisywały się niemałymi umiejętnościami koszykarskimi: dobrą obroną,
celnymi rzutami i zespołową grą. Widzom
dostarczyły wielu spontanicznych wrażeń,
szalonej radości i euforii oraz nieskrywanego wzruszenia. Udział w rozgrywkach
sportowych był dla dziewcząt niemałą
przygodą, okazją do skonfrontowania
swoich zdolności i talentów z innymi.
Pojechały po naukę, by w kolejnym roku
szkolnym znów zawalczyć, być może o
laur zwycięstwa. W reprezentacji zagrały:
Paulina Berdel, Roksana Franków, Milena Hanus, Julia Krzysztyńska, Gabriela
Mazurkiewicz, Julia Potasiewicz, Paulina Smerecka,
Aneta Sokołowska, Alicja
Staroń, Aleksandra Szajna,
Kornelia Szul, Michalina
Śliwka, Julia Wolińska, Anita Ziajka.
Na wysoką lokatę szkoły w rywalizacji sportowej
złożył się sukces Anety Sokołowskiej i Julii Wolińskiej,
które zajęły 3. miejsce w
półfinale wojewódzkim w
badmintonie, rozegranym
w Szkole Podstawowej w
Czaszynie. W pokonanym

polu zostawiły duety m.in. z Gwoźnicy
Górnej, Odrzykonia czy Korczyny. Stały
się bohaterkami wielu emocjonujących
spotkań, popisując się wspaniałą obroną

i świetnymi atakami. Ich sukces był nieoczekiwany, ponieważ treningi w formie
zajęć pozalekcyjnych przerywały przygotowania do innych zawodów i konkursów.
Doceniły sport, w którym liczy się nie tyle
siła, co refleks i precyzja.
Dzięki ambitnej postawie na trasach
biegowych w Ustianowej Górnej, gdzie
zorganizowano Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, zawodniczki zespołowo zajęły
7. miejsce wśród sklasyfikowanych
szkół województwa podkarpackiego.
Osiągnięcie Elizy Berdel, Pauliny Berdel,
Julii Krzysztyńskiej, Anety Sokołowskiej
i Julii Wolińskiej jest tym bardziej cenne i
godne uwagi, gdyż na co dzień nie trenują
one narciarstwa, nie są zrzeszone w żadnym klubie, nie korzystają z profesjonalnego sprzętu. Braki techniczne nadrabiały
chęcią zwycięstwa, zaangażowaniem i
zawziętością w sportowej walce, podczas
której nabrały jakże cennego w rywalizacji doświadczenia. Zdobyta nauka będzie
na pewno procentować w przyszłości.

Zawodniczki przygotowywał do startu w
zawodach p. Józef Krzysztyński.
Na końcowy wynik szkoły w rankingu miały wpływ osiągnięcia w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta, rywalizując z rówieśniczkami z gminy
Rymanów, wygrały w cuglach pierwszy
etap rozgrywek i w roli faworytek wystartowały w zawodach, których organizatorem był Zespół Szkół Publicznych w
Jedliczu. Tam także okazały się najlepsze,
zdobywając prestiżowy acz nieoficjalny
tytuł mistrzyń powiatu krośnieńskiego.
Miejsce na najwyższym stopniu podium
wywalczyły podopieczne p. Artura Piotrowskiego, czyli: Katarzyna Długosz,
Roksana Franków, Aneta Sokołowska,
Alicja Staroń, Aleksandra Szajna, Aleksandra Szepieniec, Dominika Szul, Kornelia Szul, Julia Wolińska, Anita Ziajka.
Kolejny wielki sukces uczennic to 2.
miejsce w powiecie krośnieńskim w piłce ręcznej dziewcząt. Niewiele zabrakło
do awansu do kolejnego etapu rozgrywek,
jednak i tak podopieczne p. Artura Piotrowskiego zaprezentowały się z dobrej
strony, ustępując nie tyle umiejętnościami

silniejsze i bardziej doświadczone. Trzon
reprezentacji tworzyły: Paulina Berdel,
Roksana Franków, Milena Hanus, Julia
Krzysztyńska, Gabriela Mazurkiewicz,
Julia Potasiewicz, Paulina Smerecka,
Aneta Sokołowska, Alicja Staroń, Aleksandra Szajna, Kornelia Szul, Michalina
Śliwka, Julia Wolińska, Anita Ziajka.
Identyczny wynik, także 2. lokatę w
rywalizacji na szczeblu powiatu, zanotowali piłkarze ręczni, którzy po
udanych zawodach na etapie gminy, w
zmaganiach wyższej rangi musieli uznać
wyższość jedynie gospodarza – zespołu z
Krościenka Wyżnego. W drużynie zagrali:
Mateusz Graboń, Krzysztof Hanus, Karol
Kędzior, Dominik Kowalski, Jakub Munz,
Jakub Rajchel, Dominik Rygiel, Dariusz
Solecki, Szymon Szpetnar. Naukę gry
pobierali u p. Józefa Krzysztyńskiego,
który organizował dla nich sparingi i mecze kontrolne w ramach bezpośredniego
przygotowania startowego.
Sukcesów w ubiegłym roku szkolnym
w zawodach sportowych w konkurencjach
indywidualnych, jak i dyscyplinach zespołowych było więcej. Dość powiedzieć,
że koszykarki z Gimnazjum w Posadzie
Górnej zajęły 4. miejsce w województwie podkarpackim, że piłkarki ręczne
poszły ich śladem, także plasując się na
4. pozycji. Sukces zanotowano także w
indywidualnych biegach przełajowych (5.
miejsce w województwie). Wspomnieć
wypada także, że badmintonistki zajęły
3. miejsce w półfinale wojewódzkim.
Jeśli dodamy do tego rejestru 2. miejsce
w powiecie w piłce nożnej dziewcząt i
4. miejsce w powiecie zawodniczek w
piłce siatkowej, to wymienimy ledwie
ważniejsze osiągniecia sportowe uzyskane przez wychowanków Gimnazjum w
Posadzie Górnej, których talenty niestrudzenie szlifują nauczyciele wychowania
fizycznego: Artur Piotrowski, Józef
Krzysztyński i Grzegorz Argasiński.
Jednak ich aktywność i zaangażowanie w
pracy z młodzieżą gimnazjalną to temat
na osobny artykuł.

technicznymi czy przygotowaniem motorycznym, co warunkami fizycznymi.
Ich rywalki na parkiecie były po prostu

W imieniu Rady Pedagogicznej
ZSP w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar
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Ekomuzeum „Beskidzkie
Wędrowanie”
„Wędrówką życie jest człowieka”
Obszar Beskidu Niskiego i Pogórza
Bukowskiego oraz Kotliny Jasielsko
– Krośnieńskiej to jeden z najbardziej
atrakcyjnych krajobrazowo regionów
Polski Południowo – Wschodniej. Tereny
te pomimo swojej wyjątkowej atrakcyjności turystycznej nie są oblegane przez
turystów, dzięki czemu kryją w sobie
wiele tajemniczych miejsc, pełnych ciszy
i spokoju. Z uwagi na bogactwo przyrodniczo – turystyczne oraz dziedzictwo
kulturowo – historyczne a jednocześnie
w skutek brak kompleksowej oferty dla
turystów zrodził się pomysł utworzenia
ekomuzeum. -Ekomuzeum to nie jedno
miejsce, a sieć rozproszonych w terenie
obiektów, które wspólnie tworzą żywą
kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia
są prezentowane wspólnie, w miejscu ich
pierwotnego występowania - wyjaśniła
twórczyni programu Ekomuzea w Polsce
Barbara Kazior z krakowskiej Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska.
Przez okres 9 miesięcy br. dzięki
wspólnej pracy organizacji pozarządowych, samorządów, biznesu i osób
fizycznych zrealizowany został projekt,

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej

kultury, zwyczajów, historii i walorów
przyrodniczych prezentowanych w różny
sposób. Są wśród nich obiekty przeznaczone do zwiedzania, jak zabytki architektury sakralnej i świeckiej (Jaćmierz
– Perełki Architektury Drewnianej, Dwór
w Bażanówce), muzea (np. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum
Łemkowskie w Zyndranowej), lokalne
izby historyczne (Świetlica Dziedzictwa
Kulturowego z pracownią tkacką w Odrzechowej, Regionalna Izba Historyczna
w Rymanowie), galerie sztuki (Galeria
Sztuki w Rymanowie Zdroju, Galeria
Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie),
obiekty przyrodnicze.
Zwiedzanie ekomuzeum nie ogranicza się tyko do oglądania. Najbardziej
atrakcyjne są miejsca, w których każdy
może stać się uczestnikiem i twórcą, to
liczne pracownie lokalnych artystów i
rzemieślników, którzy chętnie zaprezentują swój warsztat czego przykładem jest
np. Józef Łoś prezentujący snycerstwo,
Grzegorz Pleśniarski znający sztukę
kowalstwa, Kacprzykowie prowadzący
warsztaty z ceramiki. Warte zwiedzenia
są również takie miejsca jak Ośrodek
Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” w
Odrzechowej zapraszający na lekcje przyrody, biologii i ekologii oraz Uniwersytet
Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli
Sękowej, w którym czynnie można wziąć
udział w różnego rodzaju warsztatach rękodzielniczych (np.
papier czerpany, filc,
wikliniarstwo, ceramika). Rzemiosło w
nowoczesnym wydaniu prezentuje Huta
Szkła Artystycznego
i Gospodarczego Sabina, w której zwiedzić można galerię
prezentującą autorskie wyroby artystyczne oraz wziąć
udział w pokazie
mistrzów szkła.
„Hrendówka”
W Miodowym
Przystanku Edukacyjnym w Odrzechowej jak również
w Rodzinnej Pasiece Józefa Płonki
w Bukowsku można poznać sekrety
pszczelarzy, życie pasieki i spróbować
tradycyjnych miodowych przysmaków.
Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”

którego efektem jest Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”, promujące bogaty
w tradycję region Beskidu Niskiego. Pomysłodawcami inicjatywy były: Lokalna
Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” i
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”,
które postanowiły wspólnie zadbać o
dziedzictwo kulturowe i pielęgnować
historię powiatu krośnieńskiego i
sanockiego.
Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” obejmuje 36 punktów,
przystanków rozmieszczonych na
terenie gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn, Iwonicz, Miejsce
Piastowe, Jedliczne, Jaśliska, Dukla,
Chorkówka. Można je poznać nie
tylko pokonując trasę samochodem
lub busem ale również wędrując
pieszo, jadąc rowerem lub konno.
Obiekty Beskidzkiego Ekomuzeum Warsztaty wikliniarskie w Uniwersytecie Ludowym
Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
pokazują szeroki obraz tutejszej
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można przemierzać konno dzięki przystankom mającym w swej ofercie przejażdżki konne. Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki w Odrzechowej,
Dwór Wola Sękowa w Nowotańcu oraz
Gospodarstwo państwa Barlewiczów w
Jaćmierzu – to miejsca gdzie można nauczyć się sztuki jeździeckiej lub w towarzystwie doświadczonych Przodowników
Górskiej Turystyki Jeździeckiej wybrać
się na wycieczki lub na rajdy konne po
malowniczej okolicy.

Pokaz kowalstwa artystycznego
u Grzegorza
Pleśniarskiego w Bukowsku

W ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” oprócz odwiedzenia zabytków i
ciekawych przyrodniczo miejsc można
także spróbować produktów lokalnych,
a nawet zobaczyć na miejscu, jak są wytwarzane. Uczestnicy plenerowej imprezy

Pokaz hutnictwa w Hucie Szkła
Artystycznego i Gospodarczego
„Sabina” w Rymanowie

otwierającej Ekomuzeum „Beskidzkie
Wędrowanie” mającej miejsce w Rymanowie Zdroju w dniu 22.09.2013 r. mogli
przekonać się jak smakują: warówka,
proziaki, księżycówka, chleb pieczony
na watrze, lemiesze i inne smakołyki z
lokalnej kuchni.
W gonitwie codzienności i nowoczesności trzeba znaleźć czas na chwilę
wytchnienia i refleksję nad tradycją.
Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”
to doskonały pomysł na promocję regionu. Już dziś zapraszamy mieszkańców i
turystów do skorzystania z bogatej oferty
turystycznej Lokalnej Grupy Działania
„Dorzecze Wisłoka”.
(Przedsięwzięcie Ekomuzeum „Beskidzkie
Wędrowanie” finansowane było w ramach działania: 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego
PROW na lata 2007-2013)

Godne współistnienie

(15. lecie Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Rymanowie)
3 października 2013r obchodziliśmy
piętnastą rocznicę powstania Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Rymanowie. To
moment szczególny dla wszystkich osób
związanych z Polskim Stowarzyszeniem
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie, a przede wszystkim
dla uczestników WTZ, ich rodziców, pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia.
Był to dzień pełen refleksji i wzruszeń.
Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą odprawioną przez Ks.
Mieczysława Szostaka – proboszcza
parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie. Następnie w budynku WTZ odbyło
się kameralne spotkanie uczestników,
ich rodziców i kadry placówki, podczas
którego wspominano miniony czas.
Każdy jubileusz jest ważnym świętem i
wydarzeniem. Skłania do przemyśleń i
spojrzenia wstecz.
Jak to się zaczęło…?
„ Cóż z tego, że często Mówić nie potrafią,
Cóż z tego, że nieraz chodzić nie potrafią,
Cóż z tego, że nie wszystko
rozumieją.
One są tylko nasze,
Jedyne i niepowtarzalne.
Dzieci nie spełnionych nadziei?
NIE!
One nie znają bólu niespełnienia
Są – jakie są.
,,Inne” – tylko dla innych.
(K. Rajtar „Nasze Dzieci”)

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców posiadających jedno
lub dwoje dzieci niepełnosprawnych,
którzy ze względu na ciężkie warunki
materialne, nie byli w stanie zapewnić im
kompleksowej rehabilitacji w gabinetach
prywatnych widząc jednocześnie taką
potrzebę. Pozostawali zatem bezradni
wobec trudności związanych z zapewnieniem leczenia, rehabilitacji i edukacji
na dostatecznym poziomie. W roku 1998
Urząd Miasta i Gminy w Rymanowie
przekazał na rzecz Stowarzyszenia
budynek po byłym punkcie weterynaryjnym wraz z
działką o powierzchni 1 ha.
Budynek wyremontowano i
zaadaptowano na potrzeby
osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową. W
budynku utworzono Warsztat
Terapii Zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1 października 1998 roku. Został zorganizowany przez

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Krośnie, którego prezesem była pani
Barbara Famielec. W marcu 1999 roku
zostało powołane do życia PSOUU Koło
Rymanów.
WTZ w 1998 roku posiadał
6 pracowni dla 30 uczestników.
Obecnie terapia realizowana
jest poprzez terapię zajęciową
w ośmiu pracowniach (aktywizacji zawodowej, gospodarstwa
domowego, krawieckiej, rękodzieła artystycznego, stolarskiej, plastycznej, ceramicznej,
witrażu) dla 40 uczestników. W
WTZ realizowane są zadania w
zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej zmierzające do
ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności każdego uczestnika,
niezbędnych do możliwie niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia. Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa.
Poza nią WTZ prowadzi zajęcia ruchowe,
ogólnousprawniające, komunikację społeczną i terapię psychologiczną.

Przed remontem, rok 1998
Zadaniem WTZ jest też tworzenie warunków do zdobywania
umiejętności w zakresie ekspresji
twórczej, kontaktu z kulturą oraz
udział w rekreacji, w tym w turystyce i sporcie. Do zadań WTZ
należą również działania ułatwiające
włączenie osób niepełnosprawnych,
indywidualnie i grupowo w życie
środowiska lokalnego oraz popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób
niepełnosprawnych. Odbywa się to
poprzez organizowanie „otwartych
drzwi”, wystaw, kiermaszów, prezentacji,

Budynek po rozbudowie

uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych,
delegowanie uczestników do kontaktu z
władzami itd. Rozwijanie podstawowych
oraz specjalistycznych umiejętności za-

wodowych ma umożliwić osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy zawodowej
w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub
innej pracy zarobkowej.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Rymanowie jest organizacją
pozarządową, samopomocową, niedochodową. Działalność statutową prowadzi
od 1.04.1999 r. Wypowiada się i działa na
rzecz osób z upośledzeniem umysłowym,
a także w imieniu ich rodzin i opiekunów
prawnych. Celem Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz wyrównywania szans
osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec
nich praw człowieka oraz wspieranie ich
rodzin.
Sens powstawania takich miejsc jak
WTZ oraz całej działalności Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym, jakim jest godne
współistnienie najpiękniej ubrała w słowa
autorka wiersza „ Jestem, jaki jestem”
Krystyna Rajtar :
„ Dla innych „inny”- nieistniejący.
A ja przecież j e s t e m
Żyję, czuję, kocham… i chcę,
Czego… ? Miłości…? Zrozumienia…?
Wiem - to zbyt trudne.
Dajcie mi tylko szansę
Godnego w s p ó ł i s t n i e n i a.
Tekst: Anna Kędra
(Oligofrenopedagog OREW)
Foto: archiwum WTZ
NASZ RYMANÓW
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Sanockie
– Krośnieńskie (cz. II)

W poprzednim numerze przedstawiliśmy fragmenty monografii regionalnej opracowanej na podstawie
materiałów zebranych przez Oskara
Kolberga. Po próbie opisania Łemkowszczyzny w części I, w tym numerze
prezentujemy kolejne fragmenty. (wła)
Siedziby górali ruskich. Pociągnąwszy mniej więcej prostą liniją od Jaślisk
ponad Bukowsko od strony południowej,
przez Baligród, ponad Ustrzyki Dolne
od strony południowej, przez Nanową
która (wedle zachowanego dyplomatu i
do wiadomości powszechnej podanego
przez śp. Adama Rościszowskiego) była
osadą wołoską, dalej pociągnąwszy stąd
prosto liniją poniżej Turki, ponad Starym
Miastem (Starym Samborem), przez Bolechów, ponad Stanisławów od południa,
ponad Kołomyją od południa i ponad Sadogórą od południa, oddzieliliśmy ściśle
górski świat ruski od pogórza ruskiego,
które i klimatycznie i językowo i obyczajowo różni się od świata górskiego. Ten
jest odrębnym w sobie samym.
Opisy niektórych miejscowości
powiatu krośnieńskiego.
Położenie kraju w okolicy Krosna i
Dukli przecudne. Co krok spotkasz się z
rozległymi widokami albo z miejscowościami czekającymi na malarza. Kościoły
tu po największej części modrzewiowe.
Szkoda, że w budowie swojej przekształcone, nie dochowały cech architektonicznych właściwych naszemu drewnianemu
ostrołukowi.
Kiedy pobrzeża Wisły, których zaludnienie sięga najdawniejszych czasów,
mają jeszcze zabytki piśmienne z nader
odległej przeszłości, a w sandeckich
górach zachowały się dokumenta od
XIII stulecia, to Jasielskie, jako zanadto
odsunięte od ówczesnej stolicy, a do tego
wystawione na napady Tatarów, Węgrów
i Szwedów, nie przedstawia pomników
znakomitą zaleconych starożytnością.
Niemniej przeto są one ważne a celne ze
względu na sztukę i wartość pamiątkową.
Do Biecza i Krosna, dwóch najstarszych
tutaj grodów, zbiegło się całe życie okolicy.
Tu też zebrać można dane wyjaśniające dzieje okolicy o której mówimy. Prawie
wszystkie wsie koło Krosna leżące, są
osadami z czasów Kazimierza Wielkiego i
Władysława Jagiełły. Archiwa kościołów
dostarczają na to niewątpliwych dowodów. Byli to po największej części tkacze,
stąd nawet nazwa Krosna od krosien ma
pochodzić. Odwiedzający Iwonicz, mają
blisko: Krosno z nagrobkami Oświęcimów u Bernardynów, Bóbrkę ze studniami nafty, Duklę – ojczyznę św. Jana. Tędy
przechodzi dziś (1872 rok) jedyna droga
do Węgier transportom przystępna; ciągną
się też jednym sznurem wozy beczkami
wina ładowane, które według starego
przysłowia – w Węgrzech urodzone,
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idzie na wychowanie do Polski. Wozy,
zaprzęgi, twarze i ubiory woźniców już
zgoła inne oznajmiają pogranicze.
Iwonicz, zakład kąpielowy górski
Do Iwonicza, opasanego wieńcem
lasów, wjeżdża się przez piękną bramę,
niby do jakiejś uroczej zagrody. Powietrze
tu wyborne, wonią lasów przesiąknięte,
chociaż z czterech znajdujących się tu
źródeł (w tej liczbie jedno żelaziste) wydobywa się nieco odoru jodu i siarki. Jest
tu kilka ładnych domów, altan, sklepów
itd. Widok nieco zacieśniony, otwiera się
dopiero uroczo na szczytach gór z dwu tak

one przeszło 130 łokci długości, a 9 do
10 szerokości. Oblegają czworobok cały.
W wielu miasteczkach galicyjskich
spotkać się można ze szczątkami podcieni
takich; drewniane są pospolite nie tylko w
rynkach ale nawet po ulicach. Kolumnady
takie należą do charakterystycznych cech
miast polskich, których handel był tylko
chwilową targowicą podczas jarmarków.
Wtedy zbierała się ludność do miast,
kiedy indziej rolnictwem zatrudniona, a
po takim zjeździe pełnym życia milczał
znów długo pusty rynek, jak Krosno, w
którym do środka XVII wieku była stoli-

Iwonicz – „Bazar” 1899 rok

zwanych glorietek (altanek). Łazienki są
tu wielkie i małe.
Największą osobliwością Iwonicza
jest Bełkotka, źródło położone wysoko
w lesie na górze, którego woda barwy
zielonej, przesycona gazami, istotnie
wciąż bełkoce, jakby wrzała, i pali się
płomieniem, jeśli wrzucić w nią zapałkę.
Osobliwy jest zaprawdę widok wody
palącej się jak spirytus, ale fenomen ten
możliwym jest tylko w jednym rogu stawu. Siedzący tu zawsze gwoli napiwkom
chłopak góralski, na żądanie zwiedzających zapala źródło, a następnie gasi, rzucając na ogień parę gałęzi świerkowych.
Głębokość źródła niewielka, około 6 stóp.
Ogrodzenie porządne, żelazne, wkoło
ławki, nieco wyżej altana a przy samym
źródle z prawej strony marmurowa tablica
z wyrytym wierszem Wincentego Pola.
Krosno
Krosno dawnej
z świetności słynne, nie o wiele lepiej teraz wygląda
jak wtedy, gdy po
wojnie szwedzkiej
opisywano w lustracji smutny stan
jego upadku, ruiny i rudery ledwo
dziś dla studiów
archeologicznych
przydać się mogą.
Rynek otaczają
murowane, sklepione, jednolicie zbudowane podcienia. Korytarze te, rozwijające
się dziwnie pięknie w perspektywicznym
rysunku, przypominają sukiennice krakowskie. W jednej połaci rynku mają

ca biskupów przemyskich i 6 kościołów
zdobiło miasto.
Prócz obrazów i malowania w ołtarzu kaplicy Oświęcimiów wiele tu
jeszcze marmurowych pomników, rzeźb
i ornamentów na świadectwo dawnego
bogactwa zostało. Są nagrobki Kamienieckich, Firlejów i Skotnickich, dziedziców pobliskiego zamku w Odrzykoniu.
Wiele ocalało pamiątek po Szkotach
Porcjuszach, tutejszych mieszczanach, i
po Oswięcimach rozsławionych miłosną
legendą. Podanie wiele też zachowało
wspomnień o Bonie. Tradycje te stwierdza
przysłowie: „Stroi Bona Firleje”, bo Firlejów Odrzykoń prawie tuż za miastem.
Pamiątki po Oswięcimach podniósł Szajnocha w uczonych rozprawach swoich,
zaś ksiądz Ujejski Odrzykoń opisał a

Krosno - podcienia

Goszczyński znalazł tutaj materiał do
poetycznej powieści „Król zamczyska”.
(za miesiąc opis odrzykońskiego
zamku dokonanego przez Kolberga)

Na jasielskiej ziemi
Ostatnimi czasy wędrowaliśmy po
bieszczadzkich szlakach, po lasach i
połoninach najwyższej części tych przepięknych gór, części która po polskiej
stronie granicy pozostała.
Tym razem grupa nasza wyruszyła
w odwrotnym kierunku. Trasa wycieczki sekcji turystycznej stowarzyszenia,
Nasz Rymanów prowadziła do trzech
pięknych miejsc na jasielskiej ziemi
położonych: góry Liwocz i skansenu
archeologicznego, Karpacka Troja, oraz
do Dębowca do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Pogoda była piękna, jak
zazwyczaj podczas naszych wędrówek.
Nasza 20-sto osobowa turystyczna grupa
5 października o 7-mej rano wyruszyła w
drogę z rymanowskiego rynku, a o 8-mej
bus, którym jechaliśmy wspinał się krętą
asfaltową drogą stokami Liwocza.
Jeszcze przed Jasłem hen w oddali
widać było zarysy Tatr. Z leśnego parkingu wyruszyliśmy pieszo na szczyt
Liwocza. Wzdłuż leśnej drogi znajdują się
tam stacje Drogi Krzyżowej. Na liczącym
562 metry nad poziomem morza szczycie,
najwyższej kulminacji Pogórza Ciężkowickiego, dominującym nad okolicą,
znajduje się Sanktuarium Chrystusowego
Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju z
Medziugoria. Obok ustawiona jest
szopka bożonarodzeniowa z figurami naturalnych rozmiarów, będąca
atrakcją szczególnie dla dzieci. Na
sanktuarium, na wysokości 23 metrów znajduje się platforma widokowa, nad którą wznosi się widoczny z
daleka srebrzysty Krzyż Milenijny.
Pokonując 82 stopnie schodów
weszliśmy na platformę widokową
i oczom naszym ukazał się widok
niezwykły. Dookoła, jak okiem
sięgnąć wznosiły się pagórki i góry.
Hen daleko na zachodzie widniały
Tatry. Postrzępione, strome szczyty,
ze śniegiem wyścielającym skalne żleby
odcinały się od innych gór, znacznie od
nich niższych i o stokach łagodniejszych.
Odległa stąd Cergowa wznosiła się na
południu swymi trzema stromymi od
północy szczytami.
Mgła uniemożliwiła dostrzeżenie
rymanowskich gór i samego Rymanowa,
który w godzinach popołudniowych
widoczny byłby ze szczytu Liwocza bez
trudu. W blasku porannego słońca błyszczały dachy jasielskich domów. Ratusz w
Bieczu zdawał się być tak blisko prawie
na wyciągnięcie ręki a jeszcze bliżej nas
ścieliły się wśród malowniczych wzgórz
podjasielskie wsie: Jabłonica, Lipnica
Górna i Dolna, Bączal, Opacie, Lisów, a
także na wschód położone Brzyska i Kołaczyce czy na północ Dębowa i Jodłowa.
Tu, patrząc z tego miejsca czuło się piękno
jasielskiej ziemi tak od Rymanowa przecież nieodległej. Na wieży wiał chłodny
wiatr więc zeszliśmy w dół i odpoczęliśmy na skraju placu koło sanktuarium,

które w ten sobotni poranek był niestety
zamknięte.
Powrót do czekającego na nas busa
zajął niewiele czasu i pewnie niektórzy
uczestnicy naszej wycieczki chcieliby,
aby był dłuższy. Wyruszyliśmy w dalszą drogę. Wiodła ona przez Jasło do
położonej kilka kilometrów
od tego miasta Trzcinicy.
Znajduje się
tam miejsce
wyjątkowe,
Karpacką Troją zwane. Położone jest nad
dnem doliny
rzeki Ropy na
wzgórzu posiadającym
bardzo strome
z trzech stron
stoki. Wędrując z przewodnikiem obejrzeliśmy bardzo ciekawe ekspozycje
muzealne zawierające m.in. znaleziska
takie jak tzw. skarb srebrny, ozdoby z
kości, wyroby kamienne i z krzemienia, fragmenty naczyń i wiele innych a
potem mogliśmy zwiedzać odtworzone
budynki i fragmenty wałów obronnych i
zrekonstruowane części
fortyfikacji. Mieszkały
tu ludy przybyłe hen
z południa, które na
tym wzgórzu w tych
zamierzchłych czasach
znalazły schronienie a
później przybyli tu nasi
praprzodkowie Słowianie i osadę tę umocniwszy żyli tu przez wieki.
Zdumiewa ogrom
pracy wykonanej przy
budowie wałów i fortyfikacji z kamieni i
drewna, pracy wykonywanej przecież
ręcznie i zapewne z niemałym trudem i
mozołem. Jak na tamte czasy to osada
duża, przenikały się tu wpływy z południa, północy i zachodu Europy. Tak
było do XI wieku naszej ery, gdy przyszła
katastrofa.... Być może niespodziewany
najazd wojsk ruskich przyniósł zagładę
trzcinickiej warowni.
Minęło blisko tysiąc lat i dopiero
wykopaliska prowadzone u schyłku XX
wieku odsłaniać zaczęły ten zapadły w
otchłani dziejów świat naszych przodków.
Wkrótce na Karpackiej Troi powstanie
wieża widokowa. Może wtedy będzie
można dostrzec stamtąd Rymanów a na
razie ponad doliną rzeki Ropy pięknie
widoczne jest Jasło z dominującym w
krajobrazie miasta kościołem ojców
Franciszkanów. Nazajutrz czyli 6-go
października uroczyście obchodzona była
50-ta rocznica poświęcenia tego kościoła.
Zbudowano go niemałym trudem kilkanaście lat po wojnie, po latach oczekiwań

na pozwolenie na budowę w trudnych
stalinowskich czasach. Poprzedni, piękny
kościół Ojców Franciszkanów podzielił
losy Jasła, barbarzyńsko zburzonego
przez hitlerowców. Z gruzów kościoła
ocalała figura św. Antoniego – patrona
miasta.

Wracając do Rymanowa odwiedziliśmy miejsce szczególne: Sanktuarium
Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu,
gdzie znajduje się łaskami słynąca Figura Matki Boskiej Płaczącej z La Salette.
Wybudowano to sanktuarium na początku
XX wieku w podworskim parku. Rośnie
tam 500 – letni dąb. Wraz z dziesiątkami
pielgrzymów przybyłymi do dębowieckiego sanktuarium my także poleciliśmy
w modlitwach przed Matką Bożą z La
Salette, nasze radości i smutki, nasze
życie... Potem przez Zręcin wracaliśmy
do Rymanowa.
Z jednego ze wzgórz raz jeszcze
zobaczyliśmy jasielską panoramę z
wyniosłym Liwoczem zamykającym
horyzont hen
w oddali. Dziś
byliśmy tam na
zwieńczonym
srebrzystym
krzyżem wierzchołku tej góry.
Widać go zresztą – ten szczyt
z rymanowskiego rynku,
koło przejścia
dla pieszych
naprzeciw Centrum. Wystaje nieznacznie ponad lasami
leżącymi za Świerzową, ale tak naprawdę
to imponująco prezentuje się ze – zwieńczonej dwoma masztami – Beskiej Góry.
Przez lornetkę doskonale widoczny jest
srebrzysty krzyż, pięknie widoczny jest
cały , rozległy masyw tej jasielskie góry.
O 15godz. byliśmy na rynku w Rymanowie, pewnie wróciliśmy trochę za szybko,
cóż – z Bieszczadów wracaliśmy znacznie
później. Udała się pogoda w ślicznych
kolorach złotej polskiej jesieni podziwialiśmy dzisiaj piękno jasielskiej ziemi.
Lesław Materniak
Fot. Grażyna Skolarczyk
NASZ RYMANÓW
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65 lecie szkolnictwa
sanatoryjnego
w Rymanowie Zdroju

Odkrycie źródeł dobroczynnych wód
mineralnych dało początek powstaniu
uzdrowiska Rymanów Zdrój. Ogromną
rolę w rozwoju tego terenu odegrali Anna
i Stanisław Potoccy – jego właściciele.
W okresie letnim zdrojowisko napełniało
się gwarem dzieci przebywających na
koloniach. Od 1948 roku stało się kurortem czynnym cały rok. W wystawionych
pawilonach utworzono placówki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym,
pojawili się pierwsi nauczyciele i wychowawcy. Rozpoczęła się działalność
oświatowa.
W roku 1977 szkole sanatoryjnej w
Rymanowie Zdroju nadano imię Marii
Grzegorzewskiej, twórczyni szkolnictwa
specjalnego w Polsce. Na pierwszym
miejscu stawiano zdrowie dziecka, a na
drugim naukę. Pedagodzy dopasowywali

wszystkie swoje metody i formy pracy do
potrzeb i możliwości wysiłkowych dziecka przewlekle chorego. Głównym celem
nauczycieli i wychowawców było i nadal
jest stworzenie właściwego klimatu serdeczności i rodzinnego ciepła, stopniowe
niwelowanie stresu, choroby, nadrabianie
zaległości szkolnych, poprzez aktywizowanie i indywidualne formy pracy.
Szkoła sanatoryjna w Rymanowie
Zdroju jest to jedyna tego typu placówka
oświatowa na Podkarpaciu, i jedna z
niewielu w Polsce. Przyjmuje swoich

Odkryty talent

Teraz kiedy skończyły się nasze
nadzieje na udział naszej reprezentacji
w piłce nożnej w następnych mistrzostwach świata, zadaję sobie pytanie,
czy kiedykolwiek reprezentacja
nasza, będzie się liczyć w czołówce światowej? Pozostaje nam
żyć nadzieją, że dopiero chłopcy,
którym stworzono lepsze warunki,
przez pobudowanie „orlików” i
zagospodarowanie młodych utalentowanych chłopaków, mogą spełnić
nasze marzenia. Takim jedynym
wybitnym talentem wyłowionym
z całego powiatu krośnieńskiego
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małych kuracjuszy przez 12 miesięcy w
roku, a mimo to nie muszą się martwić
o zaległości w nauce. Szkoła bowiem
zapewnia ciągłość nauki podczas pobytu
w sanatorium. Nauczanie odbywa się na
poziomie przedszkolnym, szkoły
podstawowej i gimnazjum uczą
się wszystkich wymaganych
przedmiotów. Nad rozrywką i organizacją czasu wolnego czuwają
wychowawcy. Opieka, profesjonalizm, dobra atmosfera i życzliwi ludzie sprawiają, że każdy
mały kuracjusz – uczeń czuje się
komfortowo, a czas w sanatorium
ucieka niebywale szybko.
Nie wszyscy wiedzą, że leczenie jest całkowicie bezpłatne,
a procedura wysłania dziecka do
sanatorium – prosta i przejrzysta.
Pobyt i leczenie jest w całości refundowane przez NFZ. Należy się zgłosić
do lekarza rodzinnego, pediatry, który
wypełni skierowanie. Oczekiwanie na 27
dniowy turnus trwa od kilku do kilkunastu
tygodni.
Mijają dni, miesiące, lata a cel pracy
pedagogicznej był
i jest niezmienny.
Tradycją stało się
świętowanie jubileuszy. W roku 2013
nauczyciele i wychowawcy szkoły
obchodzili 65. lecie
istnienia szkolnictwa sanatoryjnego w
Uzdrowisku Rymanów Zdrój.
Uroczystość jubileuszowa odbyła
się 17 października w kawiarni „Zielony
Domek”. Zgromadziła blisko 120 osób.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
przedstawiciele Marszałka Władz Województwa Podkarpackiego – organu
prowadzącego szkołę, Władz Gminy Rymanów w osobie Burmistrza p. Wojciecha
Farbańca, Prezesa Uzdrowiska Rymanów
S.A. p. Pawła Szczygła, posłów na Sejm
RP, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz osób reprezentujących związki zawodowe oświaty NSZZ

„Solidarność” i ZNP. Zaproszeni goście
obejrzeli prezentacje multimedialne i
wysłuchali referatów. Wśród przedstawionych wystąpień można było wysnuć
jeden wniosek: lecznictwo dziecięce
sanatoryjne w Rymanowie Zdroju jest

i powołanym do kadry województwa
podkarpackiego jest Jakub Pelczar,
uczeń klasy 5b.w Rymanowie, rocznik
2002.
W dniach 24-26 IX 2013r.brał
udział w turnieju piłkarskim województw: podkarpackiego,
małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego,
turniej odbywał się w
Ostrowcu Świętokrzyskim, a oto wyniki:
- podkarpackie – lubelskie
4: 1
- podkarpackie – małopolskie 3 :1
- podkarpackie – świętokrzyskie 0 : 1

Wspomnieć należy, że trenerem
Jakuba jest p. Grzegorz Raus trenujący
Karpaty Krosno, który prowadzi go już
od 5-ciu lat. Ten, tak wspaniale zapowiadający się Jakub Pelczar, brał udział
w „Turniejach Drużyn Podwórkowych”
organizowanych już od 13 - stu lat przez
Stowarzyszenie Nasz Rymanów, i już na
przyszkolnym „orliku” mogliśmy podziwiać jego talent i wielkie zaangażowanie
w tą dyscyplinę sportu. W tym roku został
królem strzelców turnieju.
Będziemy pilnie śledzić postępy
Jakuba i miejmy nadzieję, że jeszcze nie
raz usłyszymy o nim pochlebne opinie.

bardzo ważne i należy dołożyć wszelkich
starań ze wszystkich możliwych stron,
aby trwało i rozwijało się jak najlepiej.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa

starej fotografii i prac dziecięcych. Jubileusz uświetniły występy małych i młodych
kuracjuszy aktualnie przebywających na
leczeniu w sanatorium. Przedstawiony
program został nagrodzony dużymi
brawami.
Grażyna Musiał – nauczyciel
Adam Kociuba – wychowawca szkoły
sanatoryjnej

Czesław Szajna

W pogoni za szczęściem
Obserwując przez ostatnich kilka lat
nekrologi sławnych i bogatych, zdawałoby się wyjątkowych wybrańców losu
–pięknych i będących w szczytowym
okresie swego życia – robi się nam smutno. Bo jak to się dzieje, że podziwiamy
ich, zazdrościmy wspaniałego głosu,
talentu aktorskiego i możliwości, a za
chwil parę dowiadujemy się iż znaleziono ich martwych, zazwyczaj samotnych
w pokoju hotelowym z mnóstwem fiolek
po tabletkach uspakajających, usypiających, przeciwbólowych lub resztkami
narkotyku.
Rzeczywistość, poza koncertami i planem filmowym, staje się nie
do zniesienia a wrażliwość, będąca nieodłączną cechą charakteru artysty z głosem niepowtarzalnym,
jedynym w swoim rodzaju jak W.
Houston, A. Winehouse czy M. Jackson
– przekleństwem jej właściciela. Wrażliwość która uruchamia wszystkie możliwe zmysły prowadzi w ślepy zaułek,
zamykając drzwi zdrowemu rozsądkowi
otwiera drzwi narkotykom, które stają
się codziennością a heroina szczególnie
lekiem na całe zło tego świata. Absolutnie nic i nikt nie jest w stanie uratować życia pochłoniętego i połykanego
przez nałóg. Rodzina przestaje istnieć
w świadomości morfinisty bowiem pęd
do poczucia odpłynięcia, boskiego stanu upojenia i niebiańskiego spokoju jest
wszechogarniający całe ciało i umysł.
Mając śmierć w tle i ocierając się o nią
codziennie „wielcy” tracą czujność i odpływają na zawsze w objęcia Morfeusza.
Grecki Bóg snu dał swoje imię niezwykle nasennej morfinie a ta będąc głównym składnikiem opium i wszystkich
substancji będących na jego bazie jest
potężnym oraz silnie uzależniającym
narkotykiem o niebywałych właściwościach przeciwbólowych.
Narkotyk dający złudzenie szczęścia, iluzoryczną rzeczywistość, stał się
nieodłącznym „towarzyszem zabaw”,
przyjęć i spotkań w gronie. Ponieważ
nasz własny mózg produkuje substancje
podobne do morfiny czyli endorfiny, ta
pierwsza doskonale naśladuje niezbędne
nam do prawidłowego funkcjonowania
mózgu składniki .Człowiek ucieka od
problemów, cierpień i wszelakich kłopotów a marzyłby wyłącznie o dobrostanie
„mózgowym” z całodobowym odczuwaniem w tejże części ciała wszystkich
przyjemności. Morfina zapewnia „boski” stan uniesień przynajmniej w początkach „zabawy”, bowiem po pewnym
czasie jest już źle a potem tylko gorzej,
zaś całość funkcjonowania organizmu z
zabawą nie ma już nic wspólnego. Bowiem morfina i jej pochodne doskonale oszukują nasz mózg a on po bardzo
krótkim czasie nie może bez niej „żyć”
i chce więcej.
Samo uzależnienie jest bardzo
szybkie i wyjątkowo silne nie tylko w

wymiarze psychiczno-obsesyjnym ale i
fizycznym. Gdy narkotyk już nie działa
organizm „szaleje” domagając się dawki co objawia się potami, bardzo silnymi
bólami mięśniowo-stawowymi, swędzeniem, trzęsawką i rozdygotaniem wewnętrznym. Spada oczywiście w takim
stanie odporność całego organizmu i
pojawiają się bardzo częste żółtaczki
typu C, HIV na koniec śmierć .(morfina
w dużym stężeniu poraża ośrodek oddechowy).
O potwornościach narkotycznych
pisał będący legendą bluesa R. Riedel,
który także przegrał z substancjami uzależniającymi, jego doświadczenia były
nie do zniesienia, nie dał rady. Półsyntetyczne piekło to jednak nie morfina a
heroina także wywodząca się z opium.
Ma zasłużoną sławę potwora i właśnie
ona niszczy zbyt wrażliwych artystów,
śpiewaków czy aktorów. Moda na ten
narkotyk panuje niepodzielnie wśród
amerykańskich twórców, z przyczyn finansowych w innych krajach raczej nie
dostępna.
Kto zarabia miliony dolarów może
na własne życzenie „zabić” się wcześniej żyjąc do 40-paru lat lub skończyć
20-kilka i przejść na „drugą stronę tęczy”. W krajach Europy bardziej zamkniętych, ostrożniejszych, gdzie ciągle
jeszcze społeczeństwo odwołuje się póki
co do religii, zasad etyczno-moralnych
obowiązujących wszystkich członków
danej nacji, heroina nie weszła w „stałe menu”. Heroina rozpuszcza się stosunkowo szybko przenikając od krwi do
mózgu i daje pierwszy narkotyczny efekt
euforii niesamowicie silny zdecydowanie szybszy aniżeli ta sama dawka morfiny. Rzecz jasna szybciej uzależnia a
jeszcze szybciej niszczy cały organizm.
Tolerancja na ten diabelski narkotyk jest
w zasadzie natychmiastowa. Odstawianie o którym pisał dokładnie Riedel jest
raczej mało wyobrażalne dla przeciętnego człowieka – ból fizyczny i głód narkotyczny, nie panowanie nad fizjologią
organizmu, każda część ciała boli i rwie.
Polacy stworzyli swój własny narkotyk przetwarzany w domowych warunkach „wzbogacany” o toksyny i
szkodliwe półprodukty syntezy czyli
między innymi „kompot”. Jest on o wiele tańszy i bardziej śmiertelny. Jednak
nic to w stosunku do pomysłowości naszych sąsiadów z Rosji. Tam stworzono
POTWORA. Nazwany krokodylem bo
skóra wokół miejsca zastrzyku przybiera
barwę zielono-sinych łusek i gnije odpadając całymi płatami odsłaniając kości.
To współczesny „ucywilizowany” trąd.
Pojawił się trzy lata temu w Rosji, kraju
biednym i mającym największy odsetek
uzależnionych od heroiny. Rzecz jasna
nikt nie ma tu dostępu do tej w postaci czystej i nie „urozmaicanej” a raczej
wyjątkowo zanieczyszczonej, syntezowanej z kodeiny. Tabletki kodeiny kupowane w każdej aptece bez recepty stanowią bazę podczas gotowania, dodawania

różnych tanich substancji chemicznych i
przyrządzania na koniec „krokodylowego kompotu” wstrzykiwanego tylko raz
w normalną żyłę. Po jednym razie, góra
dwóch, żyły stają się kruche, przepalone bowiem toksyczny narkotyk niszczy
tkanki a w zasadzie spala je. Trucizna
działa stosunkowo krótko a narkomani
prawie nie śpią, przygotowują bowiem
następną porcję śmiertelnego „jadu”.
Mimo, iż wydaje się, że wszystkie narkotyki to śmierć i wszelkie dywagacje
w materii silne, silniejsze, słabsze czy
mniej szkodliwe racji bytu mieć nie
mogą, a jednak.
Ludzie złapani przez „krokodyla”,
czyli zanieczyszczoną desomorfinę wyglądają potwornie i wydają potworną
woń - z dużej odległości odczuwa się od
nich zapach spalonego jodu, składnika
narkotyku. Ten narkotyk można spokojnie nazwać przekleństwem każdego kto
dostanie się w jego szpony. To już nie
tylko osłabienie koncentracji, koordynacji ruchowej czy prawidłowej oceny sytuacji, niszczenie inicjatywy, motywacji
czy utrata pamięci i chęci do życia - to
ogólny stan degregonalady psycho-fizycznej.
Człowiek unicestwia się sam …w
poszukiwaniu ulotnych chwil szczęścia
lub zapomnienia o cierpieniach i nieszczęściach nijakiej egzystencji, wkracza na teren zabójczy. Współczesna
nauka o wewnętrznym mechanizmie
działania narkotyków wie bardzo wiele, potencjał terapeutyczny jest potężny,
problem tkwi jednak w samych ludziach
sięgających z różnych przyczyn po narkotyk. I w tej kwestii nie ma większego
znaczenia czy umiera Amerykanin posiadający milionowe konto czy biedny
obywatel Syberii, bo wobec końca życiowej drogi jesteśmy bardzo zrównani.
Śmierć nie zagląda do portfela.
A ludzie ? To od naukowców, lekarzy, farmaceutów i na końcu nade
wszystko państwa zależy utrzymanie tej
sfery pod kontrolą. Od mądrych przepisów, nie udawania, że nic się nie dzieje
(a dopalacze to nic ważnego), nie legalizowania substancji o podłożu narkotycznym i pełnej kontroli, zależy życie
coraz większej rzeszy sięgającej po „tęczowe” zapomnienie, a w konsekwencji
„białą śmierć”. Czy jednak goniący za
własnym szczęściem współczesny człowiek jest w stanie dojrzeć obok siebie
potrzebującego i pochylić się nad jego
nieszczęściem?...wątpliwe.
Bohaterem ogłasza się w mediach
kierowcę, który jedyny zatrzymał auto i
sprawdził co dzieje się na poboczu w samochodzie, ratując człowieka w zawale,
inni używali wyłącznie klaksonu i epitetów. Kryzys widoczny na całej połaci
ludzkiego żywota…
Ale podobno należy mieć nadzieję
na lepsze jutro…. i z tą świadomością
spróbuję spokojnie zacząć nowy dzień.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem
I już po kolejnym zawracaniu głowy
– referendum- przeszło i szkoda czasu
aby rozstrzygać ten temat, bo chociaż
95% głosujących było za odwołaniem
prezydent Warszawy, to oni wmawiają ludziom, że ona ma i tak poparcie.
Ogłupianie ludzi to ich specjalność, a
dobry adwokat w porozumieniu z sędzią
potrafią z przestępcy zrobić bohatera.
Ktoś kto ma odrobinę honoru, przy tak
druzgocącym wyniku z pewnością sam
podałby się do dymisji.
Franio – ty mówisz o honorze, są ludzie dla których to słowo już dawno nic
nie znaczy. Może przejdziemy do spraw
ważniejszych dla nas wszystkich a mianowicie chodzi mi tu o wyznaczenie
daty 11 listopada – Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się w Warszawie,
wiadomo, że w tym dniu jest to dla nas
najważniejsze święto narodowe, które
należy czcić jak wszystkie inne państwa
na świecie, takie uroczystości obchodzą.
Są dowody, że termin ten uzgodniony
był przez nasze władze, zachodzi pytanie
czy zrobiono to tendencyjnie aby sprowokować zamieszki- bijatyki – awantury i mieć temat na kilkanaście dni aby
znowu obrzucać opozycje wymyślanymi
zarzutami, a może oni nie wiedza jakie to
święto Naród obchodzi tego dnia – wydaje mi się, że każdy „prawdziwy Polak”
doskonale zna tą datę.
Franio – a mnie przychodzi do głowy jeszcze jeden powód a mianowicie,
jeżeli w danym dniu przypada jakaś
uroczystość, to przeciwnicy- wrogowie
organizują specjalnie inną imprezę aby

Jak to drzewiej
bywało…
W 1900 roku w łódzkiej gazecie
„Rozwój” ukazało się następujące ogłoszenie:
„Chłopczyk roczny, katolik, do oddania na własność. ul. Rozwadowska nr
17 m. 38”.
***
„Gazeta Warszawska” (założona w
1774 r.) przechodziła wiele przemian,
wychodziła pod różnymi nazwami, a w
1935 roku została nawet zakazana przez
władze sanacyjne za skrajnie prawicowe
poglądy. W numerze ze stycznia 1923
roku zamieściła sprawozdanie sejmowe
z rozprawy politycznej nad rządem gen.
Sikorskiego.
Wielka batalja polityczna w Sejmie rozpoczęła się wczoraj. I z wielkim
zadowoleniem stwierdzić należy, że
dzięki pierwszym mówcom, prezesom
Gąbińskiemu i Thuguttowi, stanęła
ona odrazu na wysokim poziomie parlamentarnym. Tu już nie gen. Sikorski,
osobistość nie tylko efemeryczna lecz i
politycznie niedojrzała, stanął przed są-
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pomniejszyć- przygłuszyć uroczystość
pierwszą.
Stachu – a widzisz jacy są nasi rządzący przebiegli, robią wszystko aby
nie zająć się ważnymi sprawami dla
ludzi, bo już nie potrafią, już są jak to
się mówi nieudolni. Już coraz więcej ludzi czeka na chleb czerstwy, bo tańszy,
jest co raz więcej takich, którzy z koszy
wybierają butelki i puszki aby ten chleb
kupić. Oni zajmują się sprawami własnymi, a to wybory wewnątrz partyjne
i utrzymanie władzy, zamiast zająć się
bezrobotnymi i przyszłością nas wszystkich. Wstrząsnęła mną wiadomość, kiedy usłyszałem, że w Hiszpani zmarł 23
– letni Polak z wycieńczenia i głodu, a
ważył 30 kg. Różnie można myśleć o
tym przypadku, ale jedno jest pewne,
gdyby miał tu pracę i jakieś perspektywy na przyszłość, z pewnością żył by
tu i pracował jak w normalnym kraju. Z
pewnością podobnych przypadków jest
wiele, którym tam za granicą się nie poszczęściło i często jest tak, że nie mają
za co wrócić do kraju. Dlatego na dzisiaj najważniejszą sprawą dla rządu jest
walka z bezrobociem, aby zapobiegać
podobnym tragediom, obowiązek ten
powinien dotyczyć wszystkich władz do
samego dołu, aby na swoim terenie dbali
i pomagali wszystkim, którzy prowadzą
jakąkolwiek działalność gospodarczą i
stwarzać dla nich warunki na stwarzanie każdego nowego miejsca pracy dziś
tak bardzo ważnego, a często jest tak, że
tym ludziom się przeszkadza i doprowadza do likwidacji stanowisk pracy.
Niemiecka gazeta „Der Spiegel” podaje,
że w krajach Unii 880tyś, ludzi pracuje
w warunkach niewolniczych, a spośród

nich jedna czwarta wykorzystywana jest
seksualnie – potwierdza to Komisja Parlamentu Europejskiego. Na terenie Unii
działa 3,6 tyś, (co udokumentowane)
międzynarodowych gangów trudniących
się handlem ludźmi i sprzedażą ludzkich
organów. Tyle z gazety, resztę dopowiedzmy sobie sami, - tak że Unia nie
jest tym rajem jak usiłuje się nam wmawiać.
Franio – 14 październik to Dzień
Edukacji, z tej okazji należy złożyć najlepsze życzenia nauczycielom i wychowawcom, bo to Oni mają za zadanie nie
tylko wpajać w młodzież wiedzę ogólną,
ale też dbać o wychowanie patriotyczne. Ostatnio tyle się mówi o wyłączeniu
Pana Tadeusza, Trylogii i innych lektur
z dotychczasowego programu obowiązkowego, to od wielu lat były podstawy
naszego wszechstronnego wychowania,
wielu z nas zna na pamięć obszerne fragmenty naszej polskiej literatury a dzisiaj
taka jedna pani zdecydowała o ich likwidacji. – Jan Pietrzak, mówi, że najlepiej
było by aby pani Szumilas poszła sobie
jak najdalej w las. Na szczęście są już
podnoszone protesty od ludzi – naszej
inteligencji - nie wiemy czy do tych protestów dołączają się tez nauczyciele a
powinni. Powoli odbiera się nam wszystko co powinno być dla nas najważniejsze, nawet godło nasze „ORŁA” próbował PZPN zmienić na jakieś wygibasy,
aby nie wiadomo było co to oznacza. Tak
małymi krokami próbuje się nas pozbawić tożsamości. Musimy pamiętać, że
byliśmy – jesteśmy i zawsze będziemy
POLAKAMI.

dem, lecz przed oczyma naszemi stanęła
udręka wyzwolonej Polski.
Mowa prez. Głąbińskiego była zbyt
silna jak dla słabych bark gen. Sikorskiego, a przedewszystkiem dla jego słabego poczucia roli, jaką przypadek pozwolił mu odegrać. Działalność premiera spotkała się z krytyką wszechstronną,
jasną, dobitną i surową.
***
Ciekawe ogłoszenie matrymonialne
ukazało się w łódzkim „Głosie Porannym” w 1929 roku:
„Bogate Amerykanki z dolarami.
Kilka tysięcy kamienicznych pań, z posagiem 1 000 – 500 000. Niezliczone zastępy panów na różnych stanowiskach
– poleca najstarsze Biuro Matrymonialne „Głos Serca”. Stanisławów, Słowackiego 20. napisać dane z wymaganiami.
Wysyłamy adresy i fotografie”.
***
„Głos Narodu” który ukazał się w
Krakowie 31 maja 1939 roku „Z powodu trudności technicznych wychodzi w
objętości 6 stron i kosztuje 10 groszy”.
Na zachowanym egzemplarzu jest nalepka adresowa – Przew. Ks. Prob. Józef
Wolski – Rymanów.

„Neue Zuericher Zeitung” donosi
z Berlina co do sprawy Gdańska :
Rozmaite okoliczności przemawiają za tym, że Niemcy nie zamierzają
zbytnio przyspieszać tempa. W czerwcu
rozpoczyna się zbiór siana, a od połowy
lipca do połowy sierpnia trzeba zwieźć
plony żniwne, mające ogromne znaczenie na wypadek ewentualnej wojny.
Brak rąk roboczych na wsi spotęguje
się w tym roku, ponieważ rząd polski
nie puści przez granicę polskich robotników sezonowych. Mobilizacja w
pierwszej połowie lata odciągnęłaby
od robót żniwnych tyle rąk roboczych,
że rozważanie tego zagadnienia łatwo
może wpłynąć na niemieckie dyspozycje
militarne i polityczne. Zaważyć może
wreszcie iż potrzeba forsowania w ciągu
lata robót przy zachodniej linii fortyfikacyjnej, w której istnieją jeszcze luki.
Według obiegających pogłosek oblicza
się liczbą pracujących w strefie fortyfikacyj robotników na 300 tysięcy.
Z tego by wynikało, że Niemcy odraczają decyzje w sprawie Gdańska do
jesieni. Być może! Ale Polska musi być
czujna!
(wła)

Stacho i Franio

Restauracja „PIWNICA”

zaprasza codziennie w godzinach od 700 do 2200

POLECAMY m.in.:

* smaczne obiady domowe
już od 10 zł (zupa + II danie)
* pizzę
* zapiekanki

Dowozimy na życzenie
do klienta

ORGANIZUJEMY
przyjęcia
okolicznościowe:
·
·
·
·
·

komunie
wesela
wieczorki
stypy
osiemnastki, urodziny,
imieniny

Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka
Pewnik
Kto w nadmiernej zgodzie
żyje z dyrektorem,
z góry wiadomo
- jest kombinatorem
Kucharka
Kucharka musi być
zawsze w humorze,
on w gotowaniu jej często pomoże
Łapówkarstwo
Jeden daje, drugi bierze,
obaj to czynią w dobrej wierze.
Prawda w winie
Chcesz się dowiedzieć
jaki charakter ma dziewczyna,
postaw jej lampkę
dobrego wina.
Szerokie plecy
Słyszy się stale, ze wielu speców
mierzy swój talent szerokością
pleców.
Zgodność
Uważał siebie i żonę za zgodną
parę,
Dopiero gdy wypił kieliszków
parę.
Nie da rady
Biegunki, miłości i kataru,
Nie ukryjesz, mimo zamiarów.

Październikowe
nabożeństwo
różańcowe

- inscenizacja
tajemnic radosnych
21 października (poniedziałek) 2013 r. w naszym
rymanowskim kościele
zgromadziły się dzieci z
przedszkola św. Józefa
wraz z rodzicami i wychowawcami aby wspólnie
uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym.
Już od początku miesiąca października różaniec
prowadzą najmłodsi ale w
ten poniedziałek wyjątkowo
modlitwie przewodniczyły przedszkolaki. Radosne
tajemnice różańca zaprezentowane zostały także w
scenkach: Zwiastowanie
Anielskie Najświętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie
św. Elżbiety, poszukiwania
noclegu i miejsca dla narodzin Dzieciątka i narodzenie
Jezusa, ofiarowanie Jezusa
w świątyni i odnalezienie
Jezusa przez Maryję i Józefa.
Tym razem to nie dzieci
ale rodzice zostali aktorami
i wcielili się w postacie biblijne.
Barbara Pruś
fot. Kamil Jaworski
NASZ RYMANÓW
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Bliskie spotkanie
z wielkim ekranem

Jan Jakub Kolski jest znanym
polskim reżyserem, scenarzystą, operatorem i producentem, autorem filmów
dokumentalnych, fabularnych, sztuk
teatralnych, książek i piosenek. Znany
jest z realizacji wielu sztuk teatralnych
oraz filmów fabularnych, m. in. Jasminum, Wenecja, Zabić bobra, Historia
kina w Popielawach, Jańcio Wodnik.
Jako reżyser lub operator zrealizował
ponad 20 filmów krótkometrażowych.
Zamiłowania do wspinaczki górskiej i
speleologii, którą uprawiał przez 12 lat
zaowocowały wieloma filmami o górach.
(m.in.: Najpiękniejsza jaskinia świata,
Idź, Wyprawa pod podszewkę Alp). W

jego dorobku są też filmy o tematyce
przyrodniczej (Polskie parki i rezerwaty przyrody); oświatowej i społecznej
(m.in.: Jak mnie kochasz, Kolejarze 80);
religijnej (m.in.: Zostań z nami, Lourdes
miasto nadziei, Jan Paweł II w Lourdes),
filmowe portrety (m.in.: Rekwizyty Wiesława Garbolińskiego, Trzy tematy Leszka
Rózgi, Pałkiewicz ma rację). Ostatnie lata
przyniosły serię reportaży podróżniczych
z wypraw do delty Mekongu, zaginionego
miasta Inków i wysp Polinezji organizowanych przez Jacka Pałkiewicza – Zobaczyć jak najwięcej, Gdzie jesteś Paititi?,
Między rajem a ziemią.
Aktualnie w trakcie realizacji jest film
„Serce, serduszko i wyprawa na koniec
świata”. Film jest historią Maszeńki (Marysia Blandzi), wychowanki domu dziecka
w jednym z bieszczadzkich miasteczek.
Dziewczyna ucieka stamtąd, wraz z nowo
zatrudnioną wychowawczynią Kordulą
(Julia Kijowska). Przemierza całą Polskę,
by zdążyć na egzamin do szkoły baletowej
w Gdańsku i spełnić swoje największe
marzenie. W ślad za nią wyrusza jej ojciec
(Marcin Dorociński), który, mając problemy z alkoholem, nie mógł zajmować się
wychowaniem córki. Jedzie, aby odzyskać
jej zaufanie.
Dzięki temu, że film realizowany
jest w naszej, podkarpackiej scenerii, m.
in. w Rymanowie i Rymanowie Zdroju
mogliśmy nieco bliżej przyglądnąć się
temu przedsięwzięciu. Grupa uczniów z
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naszej szkoły miała możliwość statystować w filmie, zapewne była to dla nich
przygoda życia.
Jako, że tradycją w naszej szkole
jest organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi, tym razem też udało się zaprosić
twórców filmu. Spotkanie z aktorami 9
października zgromadziło w auli ZSP
w Rymanowie niemałą liczbę zainteresowanych: uczniów, nauczycieli oraz
mieszkańców gminy. Odwiedzili nas:
Marcin Dorociński, Julia Kijowska oraz
Marysia Blandzi.
Podczas spotkania padło wiele pytań dotyczących realizacji filmu, fabuły,
planów na przyszłość, początków kariery,
blasków i cieni zawodu aktora i filmowca.
Marcin Dorociński, aktor znany z wielu
ról filmowych, zachęcał nas, abyśmy
realizowali swoje marzenia i nie bali się
podejmować
ryzyka. Powiedział m.
in., że im jest
straszy, tym
bardziej chce
być mniejszym elementem większej
całości. Apelował jednocześnie o
wytrwałość i
skuteczne dążenie do celu.
Julia Kijowska mówiła o magii kina. Zauważyła, że
pomimo tego, iż zna kino od kulis i tak
nieustannie daje się uwieść jego czarowi.
Stwierdziła również, że podziwia pracę
innych aktorów, docenia ją, równocześnie wiele się uczy od swoich koleżanek
i kolegów aktorów. Wcielając się w role
różnych, często niezupełnie bliskich jej
postaci, stara się zagrać je jak najlepiej,
wkładając w nie całe serce.
Marysia Blandzi to 12-letnia dziewczynka, uczennica szóstej klasy Poznańskiej Szkoły Baletowej, wcześniej
uczęszczała do szkoły muzycznej. Nie
jest pewna, czy w przyszłości nadal
chce być związana z aktorstwem, ale na
chwilę obecną praca w filmie bardzo jej
się podoba. Nie jest łatwo pogodzić to
zajęcie z nauką, której podczas wyjazdu
nie może zaniedbywać, tym bardziej, że
przed nią w bieżącym roku szkolnym
sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Najbardziej zachwyciła nas
jej otwartość, optymizm i nieschodzący
z twarzy uśmiech.
Cieszymy się, że mogliśmy spotkać
się z ludźmi filmu, których w codziennym
życiu możemy oglądać tylko na ekranie.
Spotkanie dało nam wiele do myślenia i
zachęciło nas do podążania za własnymi
marzeniami. Z niecierpliwością oczekujemy, kiedy film wejdzie na ekrany!
		
Kamila Konderla,
Elżbieta Zalisz
uczennice ZSP w Rymanowie

JEST TAKI DOM…
... taki wyjątkowy, tak niedaleko naszych domów (w brzozowskim
lasku), a jakże inny, bo przepełniony
bólem, chorobą, cierpieniem, ale to naprawdę wyjątkowy DOM. Mieszkają
tam dzieci i dorośli, ale wszyscy chorzy,
niepełnosprawni, niektórzy porzuceni
przez najbliższych. Mowa tu o pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej
w Brzozowie prowadzonego przez siostry służebniczki starowiejskie.
Porażenie mózgowe, autyzm, FAS
(alkoholowy zespół płodowy), schorzenia natury somatycznej, niepełnosprawność ruchowa, umysłowa to tylko niektóre schorzenia, z którymi borykają się
ci, których odwiedzili uczniowie naszej
szkoły. Współpracę z tym wyjątkowym
Domem uczniowie ZSP w Rymanowie
rozpoczęli już w ubiegłym roku szkolnym. Po raz pierwszy pojechaliśmy
tam, by pobyć, porozmawiać z chorymi. Wówczas zdaliśmy sobie sprawę
z tego, co dzieci lubią i co można im
ofiarować. Niestety zdrowia im nie potrafimy dać, podnieść ich z wózków inwalidzkich, łóżek, do których przykuci
są często od urodzenia, też nie jesteśmy
w stanie. Ale zrodził się wyjątkowy pomysł, który udało się wcielić w życie.
Zorganizowany został koncert piosenek dla osób przebywających w DPS
w Brzozowie. Uczniowie zaprezentowali wiele różnorodnych piosenek, ale
szczególnie jedna zapadła zebranym
głęboko w sercu, a jej najważniejsze
słowa brzmiały: „życie jest piękne”.
Nie jest ważne to, jak wiele rzeczy posiadamy, powinniśmy cieszyć się nawet
z tych najmniejszych – tego właśnie
nauczyli się wszyscy, którzy choć jeden
raz stanęli w progach tego niezwykłego
Domu. A zdecydowanie najwspanialszą
nagrodą i podziękowaniem za koncert,
które można otrzymać od słuchaczy, był
ogromny uśmiech, zadowolenie i radość
na ich twarzach, które często nie mogły
wypowiedzieć ani jednego słowa.
Misją sióstr pracujących w tym
Domu jest realizacja zasady: „przywrócić zdrowie, radość i szczęśliwe
dzieciństwo” i choć często odzyskanie zdrowia nie jest możliwe, to z całą
pewnością siostry przelewają na swoich
podopiecznych ogromne pokłady miłości. Pamiętajmy, że w domu tym przebywają ci, którzy na swoich ramionach
niosą wielki ciężar i cierpienie może po
to, abyśmy mogli ... żyć szczęśliwie.
Uczniowie, dla których działania charytatywne są ważną częścią
edukacji

Listopad 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Nowy budynek Urzędu Gminy w Rymanowie
W październiku br. rozpoczęte zostały prace związane z budową nowego
urzędu gminy w Rymanowie. Urząd powstanie na działkach nr 2450/4,
2450/13, 2450/14 oraz 2450/15 o łącznej powierzchni 7091 m2.
W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza cenowo
była oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Markuszka z Jasła. Złożona oferta opiewa na kwotę 5 166 000,00 zł.
Nowy budynek urzędu gminy posiadał będzie:
• powierzchnia zabudowy – 873,80 m2
• powierzchnia użytkowa – 1687,32 m2
• kubatura – 6550,00 m3
Zakres robót objętych procedurą przetargowa obejmuje:
• Kompleksowe roboty budowlano-instalacyjne
• Wyposażenie
• Przyłącza
• Drogi i place
• Oświetlenie zewnętrzne
• Ogrodzenie
• Roboty rozbiórkowe
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 czerwca 2015 r.,
w tym wykonanie budynku urzędu gminy oraz elementów zewnętrznych
niezbędnych do użytkowania budynku – do 31.10.2014 r.

Fundusze Unijne – PO KL
W dniu 25 maja 2013 roku Gmina Rymanów przystąpiła do przygotowania dokumentacji na potrzeby konkursu w ramach
Poddziałania 5.2.1 POKL „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), w tym m. in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania
informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”.
W dniu 12 września 2013 roku został złożony wniosek aplikacyjny, którego partnerami są: miasto Krosno, miasto Przemyśl,
gmina Boguchwała, gmina Lubenia oraz gmina Rymanów.
Głównymi celami projektu są:
• Utworzenie zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych za pomocą ePUAP
• Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy ePUAP
• Szkolenie pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność
• Promocja wzrostu wykorzystania e-usług publicznych
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwszy kwartał 2014 r.
NASZ RYMANÓW
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„Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o
salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną.”
Gmina Rymanów rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę
Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną” otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych wynosi:
2 036 927,06 PLN Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 956 744,64 PLN. Projekt obejmuje
cele i zadania związane z poprawą dostępności i jakości systemu edukacji, które w dokumentach planistycznych Gminy Rymanów
zostały określone jako wysoko priorytetowe i wymagające podjęcia zdecydowanych działań.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną, przebudowa
części korytarza budynku istniejącego w kondygnacji parteru na wc dla niepełnosprawnych oraz budowa 2 miejsc postojowych
i pochylni wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne. Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia sali gimnastycznej oraz
zakup wyposażenia dydaktycznego.
Realizacja projektu umożliwi rozwój nowoczesnych form kształcenia mającego kluczowy wpływ na zmniejszenie dysproporcji
w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, jednocześnie zapewni realną dostępność oferty poza oświatowej,
skierowanej do mieszkańców gminy
(wielofunkcyjnego wykorzystania
infrastruktury).
Baza oświatowa jest najważniejszym składnikiem majątku Gminy,
a jej wykorzystanie nie może się
ograniczać tylko do zaspakajania potrzeb dzieci i uczącej sie młodzieży.
Aktywnością ruchową zainteresowana jest także społeczność lokalna.
Realizacja zadania pozwali zaspokoić
potrzeby użytkowników w zakresie
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i
innych form aktywności ruchowej np.
gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji
dla wszystkich mieszkańców.
Termin zakończenia inwestycji
– wrzesień 2014 r.

Podsumowanie letniego imprez sezonu kulturalnego w gminie Rymanów
W sezonie letnim 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie organizował sam lub wspólnie z innymi instytucjami lub stowarzyszeniami wiele imprez, a także włączał się do imprez organizowanych przez innych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

22

Data
1 maja
3 maja
11-12 maja
19 maja
26 maja
26 maja
1 czerwca
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Impreza
Koncert zespołu „Flo Dixi Band”
Rocznica Konstytucji 3 Maja
Dialog Kultur
Koncert papieski – koncert zespołu „Lumen”
Majówka
Zdrojowe Spotkania Pokoleń – ZSP Milcza
Dzieci Dzieciom

Miejscowość
Rymanów Zdrój
Rymanów
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Sieniawa
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój

8
9.

9 czerwca
16 czerwca

10.

16 czerwca

11.
12
13.
14
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

23 czerwca
30 czerwca
1 lipca
6 lipca
7 lipca
14 lipca
28 lipca
10 – 11 sierpnia
15 sierpnia
16 sierpnia
17-18 sierpnia
17 sierpnia
25 sierpnia
1 września
8 września

26.

15 września

27.
28.

22 września
26 września

Zdrojowe Spotkania Pokoleń – ZSP Królik Polski
Zdrojowe Spotkania Pokoleń – ZSP Posada Górna
Międzyregionalny Pokaz i Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych oraz
Zawody drwali
Zdrojowe Spotkania Pokoleń – ZSP Klimkówka
To już lato
Koncert zespołu „Platelee” z Litwy
Rajd pieszy szlakiem turystycznym „Do przełomu Wisłoka”
Zawody pożarnicze OSP.Koncert Filharmonii Podkarpackiej
Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych
Wesele Podkarpackie
Dni Rymanowa
Regionalny Przegląd kapel ludowych
Śladami Kultury Łemkowskiej
Jarmark Turystyczny Operetka wczoraj i dziś
Gmina Łańcut dla Rymanowa Zdroju
Święto chleba
Gmina Chorkówka dla Rymanowa Zdroju
Koncert zespołu Instrumentalno-wokalny „Berdo” i zespołu śpiewaczego
„Bieszczadzki Dom”
Otwarcie ekomuzeum „Beskidzkie wędrowanie”
Zwariowany Komisariat - komedia teatralna

Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rudawka
Rymanowska
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów
Rymanów Zdrój
Bałucianka
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój
Rymanów

W Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju zorganizowano wiele imprez – głównie prelekcji. Były to:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Data
2.03
23.03
5.04
25.04
25.04 – 6.05
2 maja
8 maja
17 maja
7 czerwca
28 czerwca
20 lipca
24 lipca
29 lipca

14.

17 sierpnia

15.
16.
17.
18

29 sierpnia
27 września
1 października
18 października

Nazwa imprezy
Prelekcja o Annie Potockiej – Krzysztof Smerecki
Konkurs wielkanocny połączony z Kiermaszem Wielkanocnym – twórcy z regionu
Montaż słowno - muzyczny o Janie Pawle II – GOK Rymanów
Prezentacja „Transgranicznego Szlaku Naftowego”- Stanisław Roman LOT Beskid Niski Krosno
Wystawa „Szlak Naftowy w fotografii Michała Czekańskiego”
Spotkanie z ikoną – Jerzy Wójtowicz
Wystawa rysunku satyrycznego „STOP zaśmiecaniu lasów” – Nadleśnictwo Rymanów
Spotkanie z rzeźbiarzem Krzysztofem Śliwką
Walory przyrodniczo-turystyczne Nadleśnictwie Rymanów
„Atrakcje turystyczne okolic Rymanowa Zdroju” - Jan Tomkiewicz
Wystawa malarstwa Pawła Wołczańskiego
Prezentacja twórczości Marii Bielamowicz – poetki ludowej z Siepietnicy
Beskidzka trasa Kurierska Jaga-Kora – Beskid Niski – Stanisław Roman
Sesja historyczna poświęcona kulturze łemkowskiej połączona z wystawą rzeźby oraz kiermasz rzeźby
i rękodzieła ludowego., Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów”.
Wystawa malarstwa Ingi Wendeker
„Śladami Aleksandra Fredry” – LOT Beskid Niski – Stanisław Roman
Wieczór poezji Kazimierza Lindy – poety ze Stalowej Woli
O rzeźbie łemkowskiej i nie tylko – Krzysztof Śliwka

Ksiądz Biskup Jamrozek
w ZSP w Milczy

11 października szkoła w Milczy miała zaszczyt gościć w swoich progach
czcigodnego księdza biskupa Stanisława
Jamrozka. Wieczorem w parafii odbyło
się uroczyste bierzmowanie, a przed po-

łudniem ksiądz biskup wyraził życzenie
spotkania się z uczniami i gronem pedagogicznym. Takie życzenie było dla całej
społeczności szkolnej ogromną radością,
tym bardziej, że ksiądz biskup okazał się –
jak zwykle – człowiekiem niezwykle ciepłym i serdecznym, szybko złapał wspólny język z młodzieżą i dziećmi, opowiedział o swoich latach szkolnych, trudnych

warunkach lokalowych, chwaląc przy
tym piękno szkoły w Milczy. Zachęcał
do wytrwałej i mądrej nauki, opowiedział
kilka żartobliwych anegdot i umówił
się z młodzieżą na mecz piłki nożnej w
nowo otwartej sali gimnastycznej za rok.
Dzieci z przedszkola powitały księdza
biskupa wiązanką kwiatów, a młodzież
przygotowała program artystyczny
złożony z wierszy,
pieśni i poruszającej
pantomimy ukazującej nędzę uzależnienia człowieka,
więzy, które rozwiązać może tylko Bóg.
Montaż przygotowany został z okazji
Dnia Patrona szkoły
ks. T. Jakubińskiego.
Niecodzienna wizyta
pozostanie na długo
w naszej pamięci.
Maria Zmarz
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