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Dęby katyńskie
w Rymanowie
„Śpij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie,
”
10 kwietnia 2013 r. w 73 lata po
tragedii katyńskiej, w której z woli
Stalina poniosła śmierć elita narodu
polskiego, społeczeństwo Rymanowa
uczciło pamięć 13 ofiar związanych
miejscem urodzenia, pracą czy koneksjami rodzinnymi z Rymanowem,
gromadząc się przy głazach z nazwiskami zamordowanych i posadzonych
w ubiegłym roku „dębach katyńskich”.
Obchody katyńskiej rocznicy rozpoczęły się o godz. 19:00 mszą świętą w kościele
parafialnym w Rymanowie, podczas której
okolicznościowe przemówienie wygłosił
burmistrz Wojciech Farbaniec. Następnie
uczestnicy uroczystości przemaszerowali
na plac przy kaplicy pogrzebowej, wokół
którego rozmieszczono w ubiegłym roku
głazy z tablicami. Tutaj odbył się apel
poległych, w wieczornych ciemnościach,
jedynie przy zapalonych pochodniach,
przejmująco brzmiały nazwiska ofiar,
ciszę przeszywał okrzyk oddziału wojskowego LO w Rymanowie powtarzający
rozkaz lektora: -„Stań do apelu!”, świdrował powietrze pojedynczy wystrzał,
mocno grały werble. Odegrano „Służbę
wartowniczą, a druhna zaśpiewała „Śpij
kolego” przy akompaniamencie trąbki.
Tragedia katyńska na stałe już zlała
się w naszej pamięci z katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem,
w której zginęło 96 członków dzisiejszej
elity narodowej na czele z prezydentem RP, a która wciąż miast jednoczyć
dzieli nas Polaków. Pod odsłoniętą rok
temu tablicą smoleńską odbyła się uroczysta zmiana warty, a delegacje władz
samorządowych, organizacji pozarządowych, partii politycznych i zakładów
pracy złożyły okolicznościowe wiązanki.
Nad tymi grobami cisza i cześć! Przez
wiele lat nie mogliśmy nazwy Katyń
nawet głośno wypowiadać, upomnieć się
o tamtych „poległych na Wschodzie”,
odważnym groziły represje, a winni nie
zostali ukarani. Teraz w wolnej Polsce,
kiedy bez przeszkód możemy czcić ich pamięć, kiedy mamy ku temu odpowiednie
miejsce, na uroczystości przychodzi nas
tak mało. Oprócz oficjalnych delegacji członkowie rodzin, delegacje szkół z gminy, młodzież klasy wojskowej, harcerze…
i nieliczni mieszkańcy naszego miasta.
Tym bardziej uznanie należy się młodzieży z klas wojskowych LO w Rymanowie.
Byli wśród nich: Penar Gabriela, Mroczka
Bartosz, Bieleń Michał, Barć Konrad,
Litarowicz Piotr, Kuzian Karolina, Pitrus
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Szymon, Winiarska Regina, Potenta Katarzyna, Szaran Arkadiusz, Penar Dominik,
Różowicz Jakub, Łożański Marcin, Zięba
Kamil, Rygiel Krzysztof, Zatwarnicki
Michał, Zgłobicki Dawid, Szuba Mateusz,
Litwin Adrian, Banaś Kinga, Dufrat Tomasz, Litarowicz Joanna, Wajda Marcin,
Ziemiański Bartłomiej, Chentosz Weronika, Szałankiewicz Gabriela, Różowicz
Kinga, Wojtasik Artur z gimnazjum. W
akcję włączają się harcerze z 12 DH im.

Grzegorz Lak, Jakub Bobko, Grzegorz
Litarowicz, Karol Pniak, Jan Sołtysik.
Młodzież ćwiczyła pod kierunkiem Kazimierza Cetnarskiego przez kilka dni, a ich
wytrwała praca robi ogromne wrażenie.
Apel poległych jest jednocześnie najlepszą lekcją wychowania patriotycznego.
Maria Zmarz
fot. Kamil Jaworski

Matkom naszym
Bólem rozdarte moje imię
Czasem użyte od niechcenia
Zanucę piękny hymn o Tobie
Tak jakbym wciąż wychodził z cienia
Krzyczałem pijąc z życia czary
Wciąż myśląc z żalem że to koniec
Stałaś przede mną jak mur szary
Ja wciąż czekałem na obronę
A byłaś jak Wniebowstąpienie
Pełne słodyczy jak patoka
Słuchałaś szlochu zakochania
Stawałaś twardo jak opoka

Zawiszy Czarnego w Rymanowie z długim stażem w drużynie, wyróżniający się
w harcerskiej służbie, od lat, wielokrotnie
biorący udział w uroczystościach patriotycznych: Anna Miszczyk, Angela Smoleń, Małgorzata Ziemiańska, Martyna Lechoniewicz, Weronika Kurylak, Dominika
Krawiec, Klaudia Maśnik, Aleksandra
Piękoś, Jakub Dworak, Wiktor Szczęsny,
Jakub Dziubaszewski, Grzegorz Klocek,

Szpilka zapięta trochę krzywo
Gliniane garnki jak wspomnienia
Wiszą na płocie a krzesiwo
Zapali ogień ukojenia
Szklanka wypada z głuchym trzaskiem
Z ręki co miała błogosławić
Już nie ma mocy oczy blaskiem
Chcąc ją na powrót w całość sprawić
A teraz kiedy srebrem szarym
Pokryta głowa jak świat zimą
czuję że sercem moim starym
na powrót stanę się dzieciną
Chcę byś wróciła jak kolęda
jak jesień strojna w Winogrady
babiego lata byłaś przędzą
dziś chcę całować twoje ślady
W podołku pełnym klechd i bajek
wtulony w myślach co odchodzą
na niebie szukam płochych czajek
które mnie do Niej dziś odmłodzą
Świat niech kwiecistym oknem maja
ubarwi myśli co doń płyną
a modły nasze swą przyczyną
Ojciec Niebieski niech przystraja
Józef Szałankiewicz

Wydarzyło się w maju
12.V.1003 – zm. papież Sylwester II (wł. Gerbert z Aurillac, Francuz), inicjator uniwersalizmu chrześcijań
skiego. W 999r. kanonizował św. Wojciecha, a rok
później ustanowił metropolię biskupią w Gnieźnie, co
skutkowało usamodzielnieniem się Kościoła polskiego.. Wcześniej był wychowawcą i doradcą cesarza
Ottona III.

humor

na
dobry
pocza,tek

Policjant rzesłuchuje na
posterunku
poszkodowanego:
- Dlaczego nie
wzywał pan
pomocy, kiedy
bandyta

zabierał panu zegarek?
- Bałem się otworzyć usta – mam
złote zęby!
* * * * *
U Kowalskiego, po operacji stwierdzono, że pomyłkowo zaszyto mu
nożyczki chirurgiczne. Konieczna
była ponowna operacja by je usunąć.
16.V.1573 – podczas elekcji w Warszawie wybrano
Kiedy po zabiegu Kowalski leżał na
na króla Henryka Walezego. W dwa lata po elekcji, w
sali, wszedł chirurg, który operował
grudniu 1575 r, Walezy uciekł do Francji pozostawia- i pyta:
jąc pusty tron.
- Nie widzieliście mojego parasola?
Kowalski zemdlał.
15.V.1783 – ur. Jan Nepomucen Kurowski, populary* * * * *
zator wiedzy rolniczej, pionier hodowli ziemniaka w
Dwóch facetów zderza się w superPolsce. Autor licznych prac o tematyce rolniczej.
markecie.
- Przepraszam pana, ale zagapiłem się
8.V.1843 – ur. Hipolit Wawelberg, bankier i filantrop.
bo szukam żony.
Razem ze wspólnikiem S. Rotwandem ufundował 50
- Ja też szukam swojej, a jak wygląda
stypendiów i warszawską Szkołę Mechaniczno-Techpańska żona?
niczną. Zbudował osiedle mieszkaniowe dla niezamoż- - Wysoka, włosy kasztan, doskonałe
nych robotników, był inicjatorem tanich książek z lite- nogi i pośladki, piękny biust. Była w
raturą ojczystą. Współzałożyciel Muzeum Przemysłu i takim mini i bluzeczce z dekoltem.
Handlu.
- A jak wygląda pańska?
- Nieważne, najpierw poszukamy
9.V.1903 – zm. Paul Gauguin, malarz, wcześniej
pańskiej!
urzędnik bankowy i kolekcjoner malarstwa. Przebywał
* * * * *
na Tahiti gdzie powstały największe jego arcydzieła,
W dworcowej restauracji kelner poktóre stanowią najpoważniejszy przejaw symbolizmu.
trąca śpiącego:
- Panie! obudź się pan, już zamyka13.V.1913 – 100 lat temu samolot „Russkij Witiaz” zo- my!
stał po raz pierwszy wyposażony w ustęp. 6 lat później - Dobra, ale nie trzaskajcie drzwiami!
ten przybytek wprowadzono we wszystkich samolotach
* * * * *
linii Paryż – Londyn.
Pogromca lwów wraca do swojego
cyrkowego wozu lekko zawiany.
8.V.1943 – w bunkrze przy ul. Miłej zginął śmiercią
Żona wyczuwa to i rusza do ataku, ale
samobójczą Mordechaj Anielewicz, a wraz z nim pozo- treser zamyka się w klatce z lwami.
stali przywódcy powstania w getcie warszawskim. Był - Widzę cię – krzyczy żona wygrakomendantem Żydowskiej Organizacji Bojowej która
żając pięściami – wyłaź stamtąd ty
ściśle współpracowała z AK.
tchórzu!
* * * * *
18.V.1953 – w zakończonych w Warszawie X Mistrzo W ramach edukacji kulturalnej mama
stwach Europy w boksie wielki sukces odnieśli Polacy. zabrała małego Jasia na koncert. Ten
Zdobyli 5 pasów mistrzowskich i 2 medale srebrne,
widząc na estradzie śpiewaczkę i
pokonując zdecydowanie bokserów radzieckich, co
dyrygenta pyta:
wywołało konsternację władz komunistycznych.
- Mamo, dlaczego ten pan straszy
panią kijkiem?
27.V.1993 – przewagą jednego głosu posłowie „So- On tylko dyryguje, on ją nie straszy.
lidarności” zaakceptowali wotum nieufności wobec
- To dlaczego ona tak wyje?
rządu Hanny Suchockiej.
* * * * *
Chłopak pyta dziewczynę:
10.V.2003 – 10 lat temu na budynku LO odsłonięto ta - Idziemy do kina, czy do mnie?
blicę poświęconą uznanemu poecie Balintowi Balas- W kinie już byłam…
siemu który przebywał w Rymanowie u Jana Sienień* * * * *
skiego. Fundatorem tablicy był parlament węgierski.
Zakłopotana pacjentka pyta lekarza:
- Panie doktorze, niech pan mi coś
24.V.2003 – 15. letnia dziewczynka, Szerpijka Ming
doradzi – co zrobić, żeby mój mąż w
Kina z Nepalu, zostaje najmłodszym zdobywcą Evere- nocy nie gadał przez sen?
stu. Wspinaczy jest tak wielu, że istnieje konieczność
- To niech mu pani w ciągu dnia poich limitowania. (W 2007 roku na szczycie stanęło 514 zwoli dojść do głosu!
osób).
Wacław Łabuda
Wybrał (wła)
10.V.1553 – z Anglii, pod dowództwem Hugha Willoughby, wyrusza ekspedycja morska poszukująca
drogi do Chin przez M. Barentsa. Zatonęły dwa okręty,
zginął dowódca z większością załogi u wybrzeży Płw.
Kolskiego. Jedyny ocalały statek dotarł do ujścia Dwiny (obecnie Archangielsk).

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Andrzej Biel (andb)
– tel. 134 355 714
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Lesław Materniak (LM)
– tel. 507 140 048
Grzegorz Wołczański
– tel.504 096 401 (reklama)
Skład komputerowy, internet:
Barbara Pruś
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 20.04.2013
Współpracowali przy numerze:
Tomasz Dyląg, Piotr Fałatowicz,
Zofia Gierlach, Kamil Jaworski,
Sławomir Kasperkowicz,
Bożena Kaczka, Małgorzata Kordos,
Dominika Krawiec, Adrianna
Matyniak, Klaudia Maśnik,
Paulina Niepokój, Marcin
Paszkiewicz, Alina Pulnar, Józef
Szałankiewicz, Joanna Sobieraj,
Wojciech Telesz, Łucja Urbanik,
T. Wais, Małgorzata Wojtuń, Lidia
Wacławska, Małgorzata Zięba.
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów.
Wszelkie listy oraz materiały składać
można również w kiosku w rynku
do 20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie
ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne z poglądami
redakcji. Anonimów nie ublikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić
można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Adres wydawcy
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów, ul.
Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Kwitnące jabłonie
(fot. Wacław Łabuda)
NASZ RYMANÓW

3

Wieści z regionu…
 Centrum handlowe Rzeszów Plaza pozyskało nowych najemców. W
środę (10.04) otworzone zostały tam
sklep firmy Cropp oraz salon House.
Wcześniej w części biurowej rozpoczęła działalność kancelaria notarialna
oraz biuro firmy K&M Vehicle Trading,
specjalizującej się w sprzedaży pojazdów samochodowych oraz motocykli.

System sterowania ruchem, tablice informacyjne na skrzyżowaniach,
przystankach i w autobusach, biletomaty, bilet elektroniczny - to elementy
Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu
Transportowego. Wdrożyć ma go hiszpańska firma ACISA za ponad 87 mln zł.
 Ponad 2100 osób w sobotę i niedzielę(06-07.04) wzięło udział w odbywającym się w Rzeszowie Festiwalu Biegowym Forum Ekonomicznego. Zwieńczeniem imprezy był VI półmaraton
rzeszowski, w którym pobiegło blisko
pół tysiąca maratończyków. O godz. 11
spod ratusza wyruszyła grupa ponad 500
maratończyków. Do pokonania mieli 21
kilometrów. VI półmaraton rzeszowski
wygrał Kenijczyk Bilkot Wycliffe Kipkorir (1:04.31), który oprócz pamiątkowego pucharu otrzymał również czek na
2 tysiące złotych. Puchary i nagrody pieniężne przyznano również zawodnikom,
którzy uplasowali się na drugim i trzecim
miejscu. 1,5 tys. zł otrzymał drugi w klasyfikacji Lagat Julius Kirpono (1:04.31)
z Kenii, a tysiąc zł trzeci na mecie Ukrainiec Bogdan Semenowicz (1:05.58).
 W Przemyślu od poniedziałku formalnie działa szpital miejski. Placówka powstała po przejęciu przez samorząd
miasta 114. Szpitala Wojskowego i połączeniu go z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
 W lasach Podkarpacia żyje m.in.
260 żubrów, 150 niedźwiedzi, 10,1 tys.
jeleni, 500 wilków i 8,8 tys. bobrów
- poinformował Edward Marszałek,
rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie. W lasach
Podkarpacia żyje także 260 rysi i 160
żbików. Z przeprowadzonego przez leśników spisu wynika też, że w lasach
Podkarpacia bytuje m.in. 37,2 tys. saren, 9 tys. dzików oraz 200 łosi. Dzików w ciągu ostatniego roku przybyło
o tysiąc sztuk, a łosi o 10 osobników.

Stado to 35 samic i cztery samce. Zwierzęta pochodzą z rodziny wielbłądowatych, przyleciały z chilijskiego
lata w środku polskiej zimy, więc żeby
nie przemarzły - trzeba im było założyć kubraczki i szaliki. Będą służyć
naukowcom do badań nad kolorami i
właściwościami runa, ale też chorym
dzieciom - do terapii. Wyższa Szko-
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ła Informatyki i Zarządzania stworzyła Laboratorium Badań nad Alpakami.

Od 25 kwietnia będzie można
pojechać bez przesiadek z Rzeszowa
do Gdańska. Polski Bus uruchamia
nową linię, która połączy z Rzeszowem
pięć miast i południe z północą Polski.
Nową linię nazwano P12. Będzie to trasa biegnąca z południa na północ, która połączy aż 6 polskich miast, w tym
Rzeszów. Po raz pierwszy linia P12 wyjedzie z Rzeszowa 25 kwietnia 2013 r.
Pasażerowie z Rzeszowa będą mogli
dojechać do Gdańska bezpośrednio i
bez konieczności przesiadki w Warszawie. Oferta ta będzie również atrakcyjna dla osób jeżdżących np. z Rzeszowa
do Krakowa, Katowic, Łodzi i Torunia.
 W lipcu 2011 roku Marcin Szworak razem z Michałem Kawulą przejechali na rowerach blisko 2,5 tys. km
z Przemyśla do Zongdulak w Turcji.
W ten sposób zbierali pieniądze na rehabilitację dwuletniej Wiktorii. Teraz
Marcin organizuje wyprawę dwa razy
dłuższą. Chce dojechać do Teheranu.
Ale głównym celem wyprawy nie jest
tylko pokonanie 5028 km. Wyprawa
„Złotówka za kilometr” ma przynieść
pieniądze na operację 23-letniej Patrycji.

Potężna eksplozja całkowicie
zniszczyła dom jednorodzinny w Harasiukach. Straty są ogromne, budynek
nadaje się już tylko do rozbiórki. W
chwili, gdy doszło do wybuchu, w domu
przebywała nastoletnia dziewczyna.

Sanockie Muzeum Historyczne
chce w „Phantastenmuseum” w Wiedniu zaprezentować 21 obrazów Zdzisława
Beksińskiego.
Wystawa ma zachęcić
tamtejszych pasjonatów
sztuki do odwiedzenia
w przyszłości Sanoka.

Do akcji serwisu Szafa.pl z siedzibą
w Rzeszowie, mającej
na celu wiosenne wietrzenie szaf, udało się
zaprosić blisko 60 blogerek modowych z całej Polski. Wymiana
startuje dziś, a potrwa
do 15 maja włącznie.

Sprawcami włamania do kościoła w
Wyżnem w nocy z 5 na
6 kwietnia okazali się
trzej 16-latkowie. Ukradli naczynia liturgiczne warte 4,5 tys. zł. Za
swój czyn odpowiedzą
przed sądem rodzinnym.
 Trzykrotny mistrz
świata w lataniu precyzyjnym Wacław Nycz
zginął w środę w wypadku samochodowym w
Warszawie. Miał 59 lat.
O śmiertelnym wypadku

drogowym poinformował Mariusz Mrozek, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Do zdarzenia doszło w pobliżu stołecznego lotniska im. Fryderyka Chopina. Jak powiedział Mrozek, w wypadku
zginął mężczyzna prowadzący golfa, który uderzył w słup wiaduktu. Jechał sam.
 Operator rowerów miejskich RoweRes planuje zmiany i unowocześnienia sieci wypożyczalni w Rzeszowie, a
może nawet rowerową inwazję na całe
Podkarpacie. Na razie plany firmy spaliły na panewce w Krakowie, gdzie po jednym sezonie miasto doszło do wniosku,
że system nie działa tak, jak powinien.

Z powiatu…

Znana firma przewozowa Neobus ogłosiła właśnie nową promocję
cenową, która może zainteresować
wielu krośnian i mieszkańców powiatu: do Warszawy można pojechać już za 1 zł. Neobus uruchomi też
wkrótce połączenia do Wrocławia.

Formacja Los Agentos, której
liderem jest krośnianin Robert Lenert zwyciężyła w odbywającym się
w Czechach międzynarodowym festiwalu Blues Aperitiv - największej bluesowej imprezie w tym kraju.
 O 200 osób wzrosło zatrudnienie
w będących w upadłości Krośnieńskich
Hutach Szkła. Syndyk zarządzający zakładem ciągle prowadzi produkcję, uruchomił dwie nowe linie technologiczne.
 Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła znalazło się wśród 3 projek-

tów nominowanych do nagrody głównej w kategorii „produkt promocyjny”,
w ramach VI edycji ogólnopolskiego
konkursu „Polska Pięknieje”. Zwycięzców wybierze kapituła konkursu oraz
internauci. Wyniki poznamy w maju.

Wojewoda podkarpacki przyznał krośnieńskiej farze dotację w
wysokości 150 tys. zł na renowację
zabytków. To kwota niemała, ale i tak
niewystarczająca na uratowanie wszystkich wytypowanych do odnowy dzieł.

Po dwóch tygodniach intensywnych działań policjanci z Krosna
ustalili i zatrzymali mężczyznę, który
dopuścił się pięciu napadów. Zatrzymany 20-latek w ciągu ostatnich dwóch
tygodni napadał na placówki handlowe
na terenie Krosna, powiatu krośnieńskiego i strzyżowskiego. Do krośnieńskiego sądu trafił wniosek o tymczasowe
aresztowanie
zatrzymanego.
 Powiat krośnieński otrzymał promesę powodziową w wysokości 1. 400
tys. zł na odbudowę drogi Jedlicze –
Żarnowiec – Zręcin. Roboty będą prowadzone na dwóch odcinkach dróg o łącznej długości 4660 m. Zakres prac obejmuje ścięcie i uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów, wykonanie nawierzchni, remonty dwóch przepustów, montaż
barier energochłonnych na długości 330
mb oraz oznakowanie poziome jezdni.
 W dniach 06-07.04.2013 r. w Poznaniu, odbył się Wielomecz Pływacki
Juniorów dla zawodników: chłopców
ur. 1997-1998 i dziewcząt ur. 1999 z
udziałem reprezentacji Brazylii, Czech,Cypru, Finlandii, Izraela, Szwajcarii,
Turcji, Portugalii, Ukrainy i Polski. Zawody rozgrywane były na 50-cio metrowym basenie Termy Maltańskie. W
skład tej reprezentacji został powołany
Krośnianin, Aleksander Tkaczyk. Po
raz pierwszy wystąpił jako reprezentant Polski. Trzy razy odbierał brązowy
medal. Pierwszy raz – płynąc 100 m
stylem motylkowym (czas 57.30) , pozostałe – płynąc w sztafetach 4 x 100m
stylem dowolnym (czas 3.35,79) i 4 x
100 m stylem zmiennym (czas 3.57,55).
To wielki sukces tego zawodnika.

 Prawie pół tysiąca zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum
Wschodniosłowackiego w Koszycach
na Słowacji od środy można oglądać na
wystawie w Muzeum Podkarpackim w
Krośnie. Najstarsze pochodzące z neolitu zabytki mają osiem tysięcy lat. „Są to
znalezione w Kotlinie Koszyckiej gliniane amfory, misy, puchary i dzbany” - powiedział dyrektor muzeum Jan Gancarski

Rada Nadzorcza, 12 kwietnia br.
odwołała Janusza Fudałę ze stanowiska prezesa PKS S.A Krosno, który
pełnił tę funkcję od września 2012 r.
 73.rocznica Zbrodni Katyńskiej,
3. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
i 70. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu, zgromadziły 12 kwietnia 2013
r. pod pomnikiem Ofiar Katynia przed
budynkiem Starostwa Powiatowego w
Krośnie parlamentarzystów, władze powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna,
radnych, wójtów, burmistrzów, księży,
delegacje XVII dzielnicy Budapesztu,
służby mundurowe, wojska, straży pożarnej, straży granicznej, przedstawicieli
NSZZ „Solidarność”, Związku Sybiraków, AK, żołnierzy WP, kombatantów,
dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych, młodzież oraz mieszkańców. Gościem honorowym uroczystości
był ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

Poziom wody w Wisłoku zbliżył się do stanu ostrzegawczego, który
wynosi 350 cm. Na razie rzeka mieści się jednak w korycie, ale prognozy
pogody mówią o dalszych, choć słabych opadach. Służby są w pogotowiu,
ale uspokajają, że nawet przy stanie
ostrzegawczym Wisłok nie wylewa.
 Muzeum Rzemiosła w Krośnie po
raz dziewiąty ogłosiło konkurs na projekt koszulki, która będzie gadżetem
promującym miasto. Najważniejszy wymóg jest taki jak w poprzednich latach:
na koszulce musi się znaleźć hasło promocyjne „Kochajmy KROSNOludki”.

Ponad 20 mln sadzonek trafi w
tym roku do lasów Podkarpacia ze
szkółek hodowlanych Lasów Państwowych - poinformował w piątek rzecznik
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

Odeszli do wieczności
(15.III. – 15.IV.2013)
17.III – Juź Zbigniew Jan (l. 58) – Klimkówka
23.III – Wróblewski Henryk (l. 71) – Rymanów Zdrój
24.III – Gancarczyk Piotr Henryk (l. 59) – Rymanów Zdrój
25.III – Wojtoń Mieczysław Franciszek (l. 71) – Wróblik Szlachecki
25.III – Szajna Zofia z d. Bolanowska (l. 83) – Rymanów Zdrój
27.III – Smoleń Janina z d. Niemczyk (l. 87) – Rymanów Zdrój
02.IV – Wacławski Stanisław (l. 81) – Sieniawa
04.IV – Boruta Mariusz (l. 38) – Sieniawa
07.IV – Kasperkiewicz Janina z d. Jakieła (l. 80) – Rymanów Zdrój
08.IV – Kolasa Stanisława Salomea z d. Bujniewicz (l. 101) – Rymanów

wych w Krośnie Edward Marszałek. W
formie domieszki najczęściej sadzone
są: olsza czarna, lipa i brzoza. Natomiast do zalesiania gruntów porolnych
używa się sadzonek świerka i modrzewia. Prawie 17 mln drzewek zostanie zasadzonych na gruntach leśnych;
pozostałe przeznaczono na zalesianie
gruntów prywatnych. W tym roku odnowionych zostanie 2,5 tys. hektarów.

Z gminy …
 W niedzielę 7 kwietnia br w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie odbył się Koncert Pieśni Wielkanocnych, który zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Parafia
pw. Św, Wawrzyńca w Rymanowie,
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Jako pierwszy zaprezentował się
Chór „KOLORYT” działający od marca 2012 roku przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Rymanowie. Następnie wystąpił   Zespół Śpiewaczy „Prządki „ z
Odrzykonia. Kolejne z występujących
to   Zespół Śpiewaczo Obrzędowy „Rogowice” z Rogów. Ostatnim wykonawcą był   Chór „CANTAE” z Iwonicza.
 Krośnieńska Biblioteka Publiczna zorganizowała wernisaż prac
Andrzeja Niziołka. Artysta urodził
się w 1963 r. Obecnie jest emerytowanym nauczycielem i mieszka w Rymanowie. Jego przygoda z malowaniem
zaczęła się przed kilku laty, po zakończeniu pracy zawodowej. Akwarela jest
dla niego wyzwaniem, któremu stara się
sprostać. To pasja, która daje mu wiele
satysfakcji. Artysta zawsze chciał zatrzymać klimat wyjątkowych miejsc i chwil,
dlatego tematem jego prac są m.in. pejzaże beskidzkie. Najbardziej jednak lubi
malować drewniane cerkwie, zachwyca
go ich piękno i historia. Na wystawie
w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej prezentowane były m.in. akwarele z cyklu „Cerkwie południowo-wschodniej Polski”.
 Powiatowe obchody Zbrodni Katyńskiej stały się okazją do uroczystego
podsumowania i wręczania nagród laureatom konkursu Polskiej Poezji Sybirackiej. Na eliminacje powiatowe zgłosiło się ponad stu wykonawców ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu krośnieńskiego i miasta
Krosna. Każdy z uczestników przygotował jeden utwór o tematyce Sybiru. Jury
oceniało zrozumienie tematu, interpretację, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne.
III miejsce w konkursie zajęła uczennica
rymanowskiego LO Klaudia Wantuch.
zebrał deka
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Rocznice i święta
majowe
Maj pełen bujnej wiosennej zieleni
przybranej w tęczowe barwy lśniącego złocistego słońca. Maj ukwieconych pachnących łąk ozdobionych
drobnymi kropelkami srebrzystej
rosy. Maj kwitnących w sadach jabłoni i grusz. Maj najpiękniejszego
śpiewu ptaków i cicho szemrzących
polnych strumyków. Wreszcie maj pełen wiosny, radości i ludzkich nadziei.
To właśnie ta pachnąca przyroda, tworząca jeden wielki bukiet, wsłuchiwała się, w majowe wieczory, w śpiewy pieśni maryjnych, które rozlegały się
przy wiejskich przydrożnych kapliczkach skupiających pobożny polski lud.
Tak śpiewali nasi ojcowie. Tak i my powinniśmy dzisiaj śpiewać i podtrzymywać te piękne, polskie, chrześcijańskie
tradycje, wszak Matka Boska Majowa to
odwieczna Królowa Polski a święto jej
obchodzimy właśnie 3 maja. Tak bardzo
potrzeba matki każdemu z nas, potrzeba
matki naszemu narodowi i całemu światu
do pełnej ludzkiej egzystencji, do utrzymania pokoju i zahamowania terroryzmu.
W dniu 3 maja wsłuchujemy się również w melodię pieśni „Witaj Majowa
Jutrzenko” nawiązującej do opromienionej blaskiem historycznej daty 1791
r., kiedy to Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowoczesnej Europie – powód do dumy każdego Polaka. Było to zwycięstwo wiary,
nadziei, mądrości i miłości Ojczyzny
dzięki któremu trwamy do dzisiaj.
A nasz poeta Franciszek Karpiński
tak
o
tym
pisał:
„…Miasta, wioski szczęśliwe,
Wstawajcie, słońce wschodzi.
Niebo wdało się tkliwe
I ludzi z ludźmi godzi..”
Piękne słowa, oby były one spełnieniem i naszych dzisiejszych marzeń.
Bogaty jest ten maj w różne rocznice bliskie nam wszystkim. Taką rocznicą, już drugą w tym roku jest beatyfikacja wielkiego Polaka, który utwierdził nas w przekonaniu, że każdy z nas
może być inny – naprawdę lepszy i że
Polska może być inna – po prostu lepsza i że świat może być inny.
Posłuszeństwo bł. Jana Pawła II wobec Boga i Ojczyzny, z którą był tak głęboko związany, zaszczepiło w sercach
Polaków najszlachetniejsze uczucia
religijno-patriotyczne. W czasie pierwszej pielgrzymki do kraju ojczystego
w 1979 r. Ojciec Święty powiedział:
„Pozdrawiam was w imię Chrystusa
tak, jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi
tutaj w Polsce – mojej ziemi ojczystej,
w której stale tkwię głęboko wrośnięty
korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania…” Innym razem
znów tak powiedział: „Ojczyzna to ziemia rozdarta na mapach świata(…)
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ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona
w sercach Polaków jak żadna inna”.
Testament Jana Pawła II stara się jak
najlepiej realizować całe społeczeństwo
Klimkówki, a szczególnie młodzież,
której patronuje ten wielki Polak. W
szkole wielką czcią otoczony jest kącik
patrona z którego wygląda biała postać
Ojca Świętego, zawsze w otoczeniu
świeżych kwiatów, czuwającego nad
wszystkimi nauczycielami i dziećmi.
Efekty tego ojcowskiego czuwania są
widoczne. Młodzież stara się zdobywać
jak najwięcej wiadomości o życiu swojego patrona i modli się o jego kanonizację. I tak – 2 kwietnia zorganizowała w
kościele parafialnym w Klimkówce wieczorne czuwanie modlitewne, na które
zaprosiła całą społeczność Klimkówki.
Gorące modlitwy i fragmenty przemówień patrona wypowiadanych ciepłym,
serdecznym głosem trafiały prosto
do serc licznie zgromadzonych osób.
Ale to jeszcze nie koniec majowych
refleksji i wzruszeń. 26 maja obchodzimy święto tej, która jest miła, serdeczna,
wyrozumiała, zawsze pomoże i zawsze
można na nią liczyć. Dobrze, że Święto
Matki przypada w najpiękniejszym miesiącu w roku, miesiącu maryjnym pełnym
wiosennej radości wiosennych koloro-

Spotkanie w Galerii
Sztuki
5 kwietnia o godzinie 19:00 w
Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju zaprezentowany został montaż słowno – muzyczny „Ziemia Rymanowska miejscem
wędrówek i rozmyślań Karola Wojtyły
– Jana Pawła II”.
Spotkanie zostało zorganizowane
przez pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury
w Rymanowie.
Prezentację multimedialną przygotowali Łukasz
Michalak, Danuta Litarowicz
oraz Ewa Lipka.
Swoje wiersze,
poświęcone Janowi Pawłowi II,
zaprezentowała
Maria Przybylska
z Rymanowa. W
spotkaniu uczestniczyli zarówno
mieszkańcy Gminy Rymanów jak i kuracjusze uzdrowiska Rymanów Zdrój.
Do opisów miejsc, w których
wypoczywał Karol Wojtyła, w dużej
mierze wykorzystano fragmenty książek
Stefana Kosiarskiego „Tego nie mogę
zapomnieć” oraz Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni Karola Wojtyły z Rodziną Półtawskich”. Aby

wych kwiatów i najpiękniejszego śpiewu
ptaków. Matka – najwspanialsze słowo
świata, które zawiera w sobie tyle ciepła,
dobroci, czułości, miłości, serdeczności i
jeszcze wiele, wiele innych przymiotów.
Nasz wielki pisarz Stefan Żeromski
stracił swoją matkę w dzieciństwie. O
niej to później, jako dorosły człowiek,
zapisuje w „Dziennikach” takie słowa:
„Mateczko… nie ukazujesz mi się nigdy
(…) Naprężam swoją wolę i z bijacym
sercem oczekuję… Nie ma, od tylu lat,
nie ma! Codziennie patrzeć muszę na miłość matek, na miłość dzieci – chcę choć
we śnie lub halucynacji uczuć dłoń mojej
matki na czole – i nigdy! A więc to złuda. Czemuż istnieje ta wiekuista tęsknota
i wiekuiste błaganie: zejdź do mnie…?
Dlatego powtórzmy za naszą poetką
S. Grodzieńską:
„Dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,
za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą,
mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
i szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci mamo!”
Piękny jest maj, piękne są rocznice i święta majowe (wspominam tylko o niektórych) a wszystko to można zmieścić w przysłowiu: „Boże daj,
Boże daj, aby wiecznie trwał maj”
Zofia Gierlach
przybliżyć uczestnikom spotkania piękno
miejsc, które zainspirowały Jana Pawła
II do napisania wierszy „Zdumienie” i
„Źródło - zaprezentowane zostały także
ich fotografie. W spotkaniu uczestniczył
także ks. Kazimierz Piotrowski, który
opracował książkę Stefana Kosiarskiego
„Tego nie mogę zapomnieć”.
Dodatkową atrakcją były prezentacje muzyczne. Natalia Niedziela,

wokalistka zespołu Santanos, wykonała
„Ave Maria Jasnogórska”, oraz „Strumień” (pieśń opracowana przez Piotra
Rubika). Na zakończenie imprezy Joanna
Litarowicz, przy akompaniamencie Marii
Śliwki, zaintonowała „Barkę”, którą wraz
z nią zaśpiewali wszyscy uczestnicy
spotkania.
GOK Rymanów

IX edycja
Międzyszkolnego
Konkursu
Czytelniczego
w ZSP Królik Polski
pod hasłem Julian Tuwim
czarodziej słów

Na pytanie: „Kim był Julian Tuwim?”
większość z nas odpowie z pewnością, że
był to autor wielu wspaniałych, błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci.
„Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Ptasie
radio” czy „Słoń Trąbalski” to tytuły
wierszy, które najbardziej kojarzą nam
się z tym poetą. I nic w tym dziwnego,
bowiem w każdym niemal domu znajduje się książka z tymi wierszami a ich
wesołe i niezapomniane rymy większości
z nas wielokrotnie przywracały dobry
humor i wesoły nastrój. Julian Tuwim
to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń,
które z równym zachwytem i radością
słuchały jego wierszy lub je czytały.
Mało kto jednak wie, że życie Juliana
Tuwima wcale nie miało charakteru i
barwy jego wesołych wierszy. Osobiste
koleje losu poety pełne były różnego
rodzaju przeszkód, kłopotów i trosk.
Niewiele też wiemy o bardzo bogatej
i różnorodnej twórczości tego poety.
Wszyscy kojarzymy go z „Lokomotywą”,
ale niewielu z nas wie, że napisał słowa
do dwóch najbardziej znanych piosenek
Hanki Ordonówny: „Miłość ci wszystko
wybaczy” i „Na pierwszy znak”. Julian
Tuwim jest też autorem wielu skeczy,
wesołych tekstów teatralnych a także
librett operowych. Od młodzieńczych lat
fascynowały go języki obce i przekłady
literackie. Przełożył na język esperanto
wiersze równie znanego poety, Leopolda
Staffa. Tłumaczył też na język polski
poezję rosyjską, niemiecką i francuską.
Tuwim to jeden z najbardziej znanych poetów okresu dwudziestolecia międzywojennego i współzałożyciel słynnej grupy
poetyckiej „Skamander”. Jego twórczość
można było podówczas znaleźć na łamach
bardzo wielu pism, gdzie podpisywał się
różnymi pseudonimami artystycznymi.
Urodził się w Łodzi w 1894 roku
w rodzinie żydowskiej. Swoje życie
związał najpierw z Łodzią, a potem z
Warszawą, gdzie podejmował studia
filozoficzne i prawnicze, których jednak
nie ukończył. W kwietniu 1919 roku,
w wielkiej synagodze w Łodzi, odbył
się ślub poety ze Stefanią Marchew. W
następnym roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Julian Tuwim znalazł
wówczas zajęcie w biurze prasowym,
które pracowało dla naczelnego wodza
sił zbrojnych, Józefa Piłsudskiego.
Okres II wojny światowej spędził poeta we Francji, Brazylii i w Stanach
Zjednoczonych. W rok po jej zakończeniu wrócił do kraju. Zaraz potem
stał się ulubieńcem ówczesnych władz.

Julian Tuwim zmarł 27 grudnia 1953
roku w zakopiańskim ośrodku ZAiKS
(Związek Artystów i Kompozytorów Scenicznych), którego był założycielem. Jego
grób znajduje się w wojskowej części
warszawskiego cmentarza na Powązkach.
Pozostała jednak po nim bogata spuścizna literacka, utwory, które wzruszają
i bawią kolejne pokolenia czytelników,
urzekając magią
i humorem świata
wyczarowanego
w tych wierszach.
To one były przedmiotem zmagań
uczestników IX
Międzyszkolnego
Konkursu Czytelniczego dla klas
III SP pod hasłem
J u l i a n Tu w i m
czarodziej słów (
rok 2013 jest między innymi rokiem
Tuwimowskim),
który odbył się
19 marca 2013
roku w Zespole Szkół Publicznych
w Króliku Polskim. Była to intelektualna przygoda z utworami J. Tuwima, uzupełniona ekspresją ruchową i
plastyczną. Całość została ujęta w
zabawową formę, której równocześnie
towarzyszyła twórcza inwencja, rywalizacja, radość z odnoszonych sukcesów
i mobilizacja do pokonywania trudności.
Dyrektor szkoły, Pani Marta Kogut,
powitała zebranych w świetlicy szkolnej
uczestników konkursu, ich opiekunów
oraz jurorów w osobach: Maria Łoś – nauczyciel ZSP w Króliku Polskim, Monika
Rygiel – kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rymanowie, Urszula Pitrus
- przedstawiciel Rady Rodziców przy
ZSP w Króliku Polskim, Bogdan Turek – nauczyciel
ZSP w Sieniawie.
Humorystyczna
scenka do wiersza
Tuwima „Okulary” zaprezentowana przed zmaganiami konkursowymi z pewnością
ostudziła emocje
i zneutralizowała
ewentualny stres
uczestników konkursu. 11 dwuosobowych drużyn
zmierzyło się w
sześciu konkurencjach. Zawodnicy zmagali się z różnorodnymi zadaniami dotyczącymi życia
i twórczości poety: rozwiązywali krzyżówkę, test, identyfikowali tytuł wiersza
na podstawie wylosowanego rekwizytu.
Recytowali też wiersze z kanonu lektur
konkursowych. Wiele inwencji twórczej
i artystycznej pomysłowości wymagała
pantonima, za pomocą której dzieci
utożsamiały się z bohaterami wierszy i
przedstawiały wydarzenia utworu. Jedną z

konkurencji było też wykonanie ilustracji
do wybranego wiersza poety. Prace plastyczne, które wyszły spod rączek małych
artystów zadziwiały pomysłowością, a
każda z nich była jedyną w swoim rodzaju i każda wyjątkowa. Wszystkie będą
wyeksponowane w świetlicy szkolnej.
Komisja konkursowa, po podliczeniu
punktów uzyskanych przez drużyny w

poszczególnych konkurencjach, postanowiła przyznać po dwa równorzędne
miejsca:
I miejsce: ZSP Posada Górna i ZSP Milcza
II miejsce: ZSP Sieniawa i ZSP Królik Polski
I I I m i e j s c e : Z S P Wr ó b l i k S z l a checki i ZSP Rymanów drużyna II
Wyróżnienia otrzymały szkoły: SP Bzianka,
ZSP Klimkówka, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Rymanowie Zdroju –
Desznie, ZSP Rymanów drużyna I i SP
Fundacji „ Elementarz” w Głębokiem.
Po krótkiej przerwie na relaks i poczęstunek, zastępca Burmistrza Gminy
Rymanów, Jan Materniak, wręczył
zwycięzcom dyplomy, nagrody książkowe oraz okolicznościowe upominki.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy

wielu jeszcze miłych chwil z wierszami
Juliana Tuwima. Niech książki otwierają
wiele nowych, ciekawych, nieznanych
światów. Organizatorami konkursu byli:
nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Królik
Polski, a nagrody sponsorowali: Burmistrz
Gminy Rymanów i Rada Rodziców przy ZSP
w Króliku Polskim. Bardzo im dziękujemy.  
T. Wais, M. Kordos
fot. T. Dyląg
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Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej
„Elektroodpady- proste zasady” ogłosiła
konkurs na projekt „Świadomy wie co robić z ZSEE”. ZSEE to zepsuty sprzęt elektroniczno - elektryczny, który jest szczególnie niebezpieczny dla środowiska.
Uczniowie rymanowskiego gimnazjum pod opieką p. Bernadety Michnowicz, zgłosili swój akces do konkursu.
Zespół konkursowy utworzyli uczniowie
klasy 2C: w składzie Norbert Bolanowski, Monika Dębicka, Dominika Krawiec,
Klaudia Maśnik i Paulina Niepokój.
Konkurs obejmował dwa etapy. Pierwszy, o nazwie „Świadomy mieszkaniec
swojego regionu”, polegał na wykonaniu
dwóch zadań: sporządzeniu mapy dzikich
wysypisk i punktów odbiorów ZSEE
w swojej gminie oraz przeprowadzeniu
gry dydaktycznej. Na terenie Gminy
Rymanów uczniowie zlokalizowali 5
dzikich wysypisk: na granicy Rymanowa i Posady Górnej, w Sieniawie, na
Beskiej Górze, w Łazach i w Zmysłówce.
Dzikie wysypisko w Sieniawie jest
dość duże. Są tam m.in. rozbite szklane
butelki, stare narzędzia codziennego
użytku, zniszczone opony, zepsute sprzęty
elektryczne i elektroniczne oraz złom.
Wysypisko to znajduje się na zboczu
wzniesienia, w polach. Następne odnalezione dzikie wysypisko znajduje się
na jednym ze wzgórz (Beska Góra) w
pobliżu Rymanowa. To małe wysypisko.
Śmieci tam zostawione to rozbite butelki,
kartony, różnego rodzaju papiery, plastiki
a nawet stare lekarstwa. Kolejne wysypisko znajduje się w Łazach przy wejściu
do lasu. Jest to niewielkie wysypisko, na
którym znajdują się m.in. stara wersal-

śmieci rozrzucone
są na znacznym obszarze. Znajdują się
w głębokim wąwozie, blisko jezdni, a
nawet w głębi lasu
i w strumieniu. Są
to opony, szklane
butelki (najczęściej
potłuczone), plastikowe butelki, stare
zniszczone narzędzia użytku codziennego np. garnki, pojemniki po detergentach, stare lodówki,
mikrofalówki, papiery, tekturowe pudła, szmaty, meble,
kanistry po paliwie,
oleju, ropie. Ostatnim odnalezionym
dzikim wysypiskiem
jest wysypisko na
granicy Rymanowa
i Posady Górnej,
zlokalizowane w
wąwozie pod drogą
gminną. Zostało odkryte przypadkiem,
w trakcie przekopywania drogi. Znajdują się tam ubrania, garnki, złom,
elementy urządzeń,
leki i inne. Jest to
niebezpieczne wysypisko, może być
przyczyną chorób ludzi, ponieważ w
pobliżu znajdują się studnie z wodą pitną.
Wszystkie te wysypiska są zagrożeniem nie tylko dla roślin i zwierząt, ale
także dla ludzi. Związane jest to z tym, że
substancje zawarte w śmieciach przedostają się do gleby i wody, w tym do wody
pitnej. Powodują one zatrucia i choroby
organizmów. Niektóre sprzęty np. zepsuta

ka, zniszczone ubrania, rozbite butelki,
plastiki i metalowe części. Wysypisko
stanowi zagrożenie dla pobliskiego lasu.
Następne dzikie wysypisko odnaleziono
w lesie zwanym Mileckim (las koło Zmysłówki). To największe dzikie wysypisko
znajdujące się na terenie gminy, gdyż

lodówka zawierają freony, które wydostają się przez uszkodzoną obudowę i powodują powiększanie się dziury ozonowej.
Ekozespół zgłosił odnalezione dzikie
wysypiska do Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie. Nasza
gmina zajęła się już usuwaniem części

Świadomy wie
co robić z ZSEE
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dzikich wysypisk, np w lesie Mileckim.
Niektóre miejsca są nawet monitorowane, by „śmieciarze” zostali ukarani.
Drugim z zadań konkursowych było
wymyślenie, wykonanie i rozegranie gry
pt „Dzieci kontra elektrośmieci „. Grę
uczniowie wykonali z różnego rodzaju
odpadów: starego materaca, styropianu,
patyczków od lodów, kawałków drutu,
makulatury, zużytych przyborów szkolnych, baterii itp. Po planszy gracze poru-

szali się za pomocą pionków. Gra polegała
na jak najszybszym dotarciu na metę. Grę
rozegrano w klasie 2C gimnazjum. Klasę
podzielono na 4 czteroosobowe drużyny,
każda drużyna oznaczona została innym
kolorem odpowiadającym kolorowi pion-

ka. Nad przebiegiem gry czuwał zespół
Eko2c, który zadawał pytania dotyczące
gminy Rymanów oraz liczył punkty.
Drugi etap konkursu pt. „Współpraca
ze społecznością lokalną” polegał na
zorganizowaniu zbiórki elektroodpadów
w swojej gminie. Ekozespół pod patronatem Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rymanowie zorganizował taką zbiórkę 7 marca 2013 roku w swojej szkole.
Uczniowie ZSP w Rymanowie licznie
wzięli udział w zbiórce elektroodpadów. Dodatkową motywacją był fakt,
że ZGK w Rymanowie dla oddających
największą ilość elektrośmieci ufundował
atrakcyjne nagrody. Uczniowie apelują
do wszystkich! Elektroodpady należy
segregować, gdyż można je poddać
recyklingowi (tzw. przetworzeniu), a
porzucone w nieodpowiednim miejscu
są niebezpieczne. Monitory, telewizory,
komputery zawierają szkodliwe metale
ciężkie, które są trujące i rakotwórcze.
W starych lodówkach są freony, które
przyczyniają się do powiększania dziury
ozonowej. ZSEE zawiera również rakotwórczy azbest ponadto zanieczyszcza
glebę, wodę i powietrze. Szczególne
zagrożenie występuje, gdy odpady są
blisko pól uprawnych, rzek czy domów.
Elektroodpady możemy poddać recyklingowi, gdyż dzisiejsza technologia
pozwala nam na odzyskanie ponad 90%
surowców. Do recyklingu nadaje się
większość elementów ZSEE. Natomiast
odpady niebezpieczne są utylizowane
w sposób nie zagrażający środowisku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2013 roku na stronie
http://www.elektroodpadyprostezasady.pl
Dominika Krawiec, Klaudia Maśnik,
Paulina Niepokój

Ołówki i zeszyty
dla dzieci Afryki
Kilkanaście kartonów wypełnionych przyborami szkolnymi i pluszakami odjechało sprzed szkoły w Milczy do sióstr klawerianek w Krośnie,
stamtąd zostaną przetransportowane
do Afryki, gdzie służyć będą dzieciom
z Madagaskaru. Akcja wywołała duży
odzew w naszej szkole, dzieci chętnie
przynosiły zeszyty, kredki , ołówki i
inne przybory szkolne, wydawały na to
własne oszczędności, dzieliły się pluszakami, choć nierzadko, szczególnie
młodszym, żal się było z nimi rozstać.
Ta akcja charytatywna nie jest pierwszą w dziejach naszej szkoły, już dwa
razy młodzież zbierała datki na sierociniec we wschodnim Kamerunie (oj,
te biedne wschody krajów), budowany
i prowadzony przez siostry Michalitki. Stamtąd przychodzą do nas dowody

Konkurs Recytatorski
„Tropem spółczesnej
poezji”
W dniu 05.04.2013 r. Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie zorganizował
eliminacje gminne IX Konkursu Recytatorskiego „Tropem współczesnej
poezji”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy było Regionalne
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,
a warunkiem uczestnictwa w konkursie - prezentacja tekstów literackich,

które powstały w latach 1914 – 2010.
Zmagania recytatorów oceniało jury w
skład którego wchodziły panie: Irena Nowotarska, Monika Rygiel i Jolanta Feszczuk
Podczas eliminacji wyłoniono 6
recytatorów, którzy 17 kwietnia br.
pamięci, życzenia świąteczne fotografie
uśmiechniętych małych Afrykańczyków. Akcja ph. „Podaruj ołówek i zeszyt
dzieciom Afryki szczególnie przypadła
do gustu i serc naszych uczniów, być
może dlatego, że łatwo jest podarować
coś, czego się samemu na
co dzień używa i czego
przydatności
w warunkach szkolnych samemu na
co dzień się doświadcza.
Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek założone zostało w roku 1894 przez
błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską. Pierwszy - macierzysty dom zakonny sióstr klawerianek
wzniesiono w Krośnie w
latach 1929-1930. Budynek wzniesiony wg projektu krośnieńskiego budowniczego Stanisława Bergmana usytuowany jest w
zachodniej części miasta,

reprezentowali naszą gminę podczas krośnieńskiego finału. Byli to:
1. Maria Różowicz
2. Julia Dąbrowska
3. Kamila Małek
4. Jakub Nowak
5. Zuzanna Jurasz
6. Jan Jurasz
Wszystkie z nominowanych osób
są uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, a podczas eliminacji gminnych zaprezentowały się w kategorii „recytacja”.
Dla uczniów z naszej gminy krośnieński
finał okazał się bardzo udany. Jedną z
nagród głównych otrzymała bowiem Maria

Różowicz, natomiast na wyróżnienie
w oczach jury zasłużyli sobie: Kamila
Małek, Zuzanna Jurasz i Jan Jurasz.
Wszystkim wykonawcom serdecznie
gratulujemy!
Alina Pulnar
nad Lubatówką. Ciasno poukładane dary
już wkrótce odlecą do Afryki, a wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Maria Zmarz
(koordynator akcji charytatywnych)
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Zatrute serce
Często zaczynam moją skromną
pisaninę od wspomnienia o „nowościach”, które coraz to występują
społecznie a których chwil parę temu
nie było i które dodatkowo jawią się
nam jako coś wyjątkowo nie pojętego. Otóż dla mnie nie pojęty staje
się stan, jak to nazwali badacze problemu, - kochania za bardzo, miłości
obsesyjnej, uzależnienia od miłości.
Czytam, obserwuję, słucham uważnie i z trwogą zauważam, że w świecie
gdzie totalny brak książąt, księżniczek
szukających tych ostatnich jest coraz
więcej, ba owe „księżniczki” w każdym
bezwartościowym dostrzegają szczyt
swoich marzeń i szczerze wierzą, że
oto spotkały tego na życie całe. On dla
nich się zmieni, obsypie kwiatami, nieba
przychyli i gwiazdkę podaruje. Oczywiście cudownie jest marzyć i żyć obrazami medialnych herosów i męskich
ikon, ale zakochiwanie się „na amen” i
ten euforyczny stan do grobowej deski
bywa bardzo niebezpieczny. Uciekanie
w iluzję i wirtualną bujność traw prowadzi prostą ścieżką do autodestrukcji.
Odnoszę coraz bardziej wrażenie, że
potężny deficyt mężczyzn normalnych,
kupujących bez okazyjnie „roślinę”, jak
mawiała świetna Osiecka, elegancko-szarmanckich (określenia dla młodzieży niezrozumiałe) spowodował u kobiet
jakowyś pęd, potrzebę gwałtownego
posiadania chłopaka, mężczyzny, narzeczonego niechby na lat 10 i przymus
zakochania się za cenę wszelką. Rzecz
jasna jeżeli 24-latka „czuje nóż na gardle”, bo na palcu brak pierścionka, to też
jej wybór nie będzie w żadnym wypadku
na życie całe, bo dokonuje się w desperacji okrutnej i dziewczę wpada w toksyczny układ. Układ w którym wszystko
wybacza – on się zmieni, nie jest idealny, a kto jest?...na wszystko obsesyjnie zakochana, patrząca na świat przez
różowe okulary, ma wytłumaczenie.
Idealizując obiekt westchnień nie zauważa, że książę wyłącznie sam wymaga, „rośliny” nawet okazyjnie nie podaruje, o rocznicy zapomni, o imieninach
takoż i wszystko jest mu wybaczone w
imię miłości. Uzależniona kobieta, która zakochała się w adorującym ją chwil
parę, atrakcyjnym i przystojnym! Toż
taki co po raz pierwszy ją chciał! robi
wszystko by ukochany był zadowolony i o zgrozo odkrywa, że on nie jest,
a wręcz co raz odchodzi i wraca, a ona
czeka z ciepłym obiadkiem i ulubionym
ciastem. Nie wiedzieć kiedy siedzi po
uszy w czymś, co o miłość się nawet nie
otarło. Nie potrafi odróżnić czy to tak
ma wyglądać ta wyczekiwana miłość,
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czy to już wyłącznie cierpienie, niepewność i związane ręce z całkowitym zapomnieniem o własnych potrzebach, realizacji swoich zamierzeń i pełny impas.
Miłość obsesyjna, którą zauważam
w rodzinie, to paniczny strach przed byciem samej, to oczywiście brak poczucia
własnej wartości a i wybieranie na obiekt
kogoś podobnego, często z większymi
problemami społecznymi a ambicjami
ponad własne możliwości, strach przed
niekochaniem, lekceważeniem, opuszczeniem, to jakby jedyne i nie zastąpione paliwo do życia i funkcjonowania.
Dając siebie bezwarunkowo, oczekuje się tego samego w zamian. Gdy
partner nie daje zbyt wiele, kobieta
„kocha” mocniej, najlepiej za dwoje.
Specjaliści twierdzą, że tak „wielbiąca”
mówiąc „kocham cię”, myśli – jesteś
sensem mojego życia, bez ciebie nie
mogę funkcjonować, to niejako głód.
Jeżeli zabraknie jednego, natychmiast
musi pojawić się inny partner, bo tu
nie miłość gra rolę, ale zażycie „narkotyku”, to głód i musi się go zaspokoić.
To kochanie „za bardzo” porównywane do wielu innych uzależnień,
jest równie niebezpieczne jak alkoholizm czy zakupomania. Chociaż bywa
gorzej, bowiem rzecz w samozniszczeniu psychiki i pewności, że miłość jest
nierozerwalnie połączona z cierpieniem
i bólem. Że partner ma prawo obrażać,
poniżać, upokarzać. Cechą wspólną dla
wszystkich „chorych na miłość” jest
potworny strach przed samotnością.
Taki stan wymaga podjęcia leczenia.
Wspomniałam o przypadku w rodzinie, gdzie bardzo prawdopodobne,
iż kobieta „kocha” z litości, wybacza
absolutnie wszystko, nie wymaga absolutnie nic, partner zwyczajnie istnieje
i to już powód wystarczający by z nim
być i odbierać od niego każdy telefon
o każdej porze. Do łazienki iść z telefonem, bo natychmiast trzeba odpowiedzieć na sms-a, wybaczać natychmiast
każde zranienie, celowe obrażanie i nie
otrzymywanie niczego. Kobieta w nałogu miłości zazwyczaj traci częściowo
kontrolę nad własnym życiem, psują
się jej relacje rodzinne, zawodowe, a
wszelkie pasje i marzenia odpływają razem z wiosennymi roztopami. Przestaje
dbać o zdrowie a zmienność nastrojów
emocjonalnych, raz euforia raz depresyjne doły, stają się normą zachowań
codziennych. Niektórzy psychologowie idą dość daleko we wnioskowaniu
twierdząc nawet, że ten nałóg może
doprowadzić do „śmierci za życia”.
Nie ulega wątpliwości, że podjęcie
leczenia i odpowiednia psychoterapia
ma miejsce, gdy kobieta nazwie swój
problem i zechce podjąć tę walkę „o siebie”. Dotyczy to wszystkich uzależnionych kobiet związanych z partnerami,

którzy stosują przemoc, są alkoholikami, są żonatymi mężczyznami obiecującymi odejścia od żon, także kobiet
zmieniających partnerów zbyt często
bowiem nie potrafią wejść w zbyt bliską
relację. Uświadomienie sobie własnego
nałogu i jego destrukcyjnego wpływu
na życie jest krokiem w stronę kuracji,
która powinna pomóc odnaleźć przyczynę takich samoniszczących zachowań.
Czy będzie to deficyt miłości z
czasów dzieciństwa czy poczucie pustki emocjonalnej, na te i inne pytania,
które zapewne spowodują wulkan emocji i chęć ucieczki, uzależniona musi
sobie odpowiedzieć. Żadna bowiem
zdrowa kobieta, mająca poczucie własnej wartości, wytyczone cele życiowe,
nawet te najkrótsze na najbliższe dni,
posiadająca rodzinę i przyjaciół, nie
zatraci się w destrukcyjnej, chorej miłości – ma siłę wewnątrz siebie i wie
czego oczekuje, a co może ofiarować.
Każdy związek z mężczyzną powinien wzbogacać życie, obie strony
winny wnosić swój świat interesujący
z określonymi wartościami, wiedzą i
własną kulturą, starać się zawsze budować razem dla wspólnego dobra, dając
i biorąc, wzajemnie zapewniając sobie
bezpieczeństwo. Myślę, że toksyczna
miłość, ból i cierpienie, to wynik strachu i lęku przed życiem, to wiara w
„słowa” powtarzane przez pseudo-ukochanego, by zawsze trzymać wszystkie sznurki marionetki-kobiety, która
słaba, bez poczucia własnej wartości,
łasa na słowotwórczy potok bez pokrycia, bez czynów, biegnie za pierwszym rzuconym „kocham cię wróć”.
Dojrzała miłość i szacunek dla samej siebie, nie pozwoli kobiecie na
wejście w upokarzającą i poniżającą
jej godność pseudo-miłość, a z pewnością przemyśli, czy aby te ostatnio kupione różowe okulary nie są
za bardzo przejaskrawione a świat za
nimi jakby za bardzo landrynkowy.
Łucja Urbanik

Ogłoszenie
Do sprzedania mieszkanie
w bloku przy ul. Rynek 20
II. piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój i spiżarnia
o łącznej powierzchni 63 m2
Telefon 504 972 972

Licealiści
eksperymentowali
w Centrum Nauki
Kopernik
Od kilku już miesięcy rymanowscy
licealiści uczestniczą w cyklu ciekawych
i niezmiernie rozwijających zajęć z wielu
przedmiotów, a dzieje się to za sprawą projektu unijnego „Odkryj swój potencjał”
realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Rymanowie. Dotychczas
wiedzę i doświadczenie wszyscy
zdobywali siedząc w szkolnych
ławach, ale nadszedł moment,
kiedy mogli się sprawdzić jako
młodzi naukowcy w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.
W dniach od 04 do 06
kwietnia br przebywali w stolicy, aby poszerzać swoją wiedzę,
rozwijać pasje, zainteresowania
oraz sprawdzić swoje predyspozycje do wymarzonego zawodu.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone
były przez doświadczonych
wykładowców Centrum Nauki
Kopernik. Uczniowie pracowali
w czterech grupach w zależności od zainteresowań i predyspozycji.
Były to warsztaty chemiczne, fizyczne,
biologiczne oraz związane z robotyką.
Każde z nich trwały ok. 90 minut, a
prowadzący rzetelnie zadbali o wysoki
poziom wykładów oraz miłą atmosferę.
Wszyscy otrzymaliśmy książeczki z
instrukcjami do poszczególnych doświadczeń oraz notesy do zapisywania
własnych spostrzeżeń i obserwacji.
Tematem przewodnim na
zajęciach biologicznych były
enzymy, bez których człowiek
byłby tylko zbieraniną białek,
tłuszczów i cukrów. To one ciężko pracują, aby organizm działał
prawidłowo. Na wstępie uczestnicy zapoznali się z podziałem
cukrów na monocukry, dwucukry
(używane w naszym codziennym
życiu pod postacią zwykłego
cukru) i wielocukry (np. skrobia)
oraz podstawowymi określeniami
biologicznymi niezbędnymi do
rozpoczęcia pracy. Samodzielnie
wykonując doświadczenia, poznali różne enzymy i ich funkcje
oraz zbadali procesy trawienia
białek i cukrów. Doświadczenia te polegały na izolacji kwaśnej fosfatazy z
kiełków fasoli, która występuje w dużych
stężeniach w nasionach roślin. Enzym ten
pozwala kiełkującym nasionom uwolnić
z materiałów zapasowych nieorganiczny
fosforan, który potrzebny jest im do
wzrostu. Przekonano się także, że drożdże
doskonale nadają się do wytwarzania piany, gdyż ich obecność powoduje przyspieszenie reakcji. Najbardziej interesującym
eksperymentem, który wykonano, był

enzymatyczny rozkład wielocukrów z
użyciem specjalnych probówek zwanych
ependorfami. Istotą tego zadania była
obserwacja zmiany zabarwienia mieszaniny skrobi z płynem Lugola, z której
wynika, iż czas wpływa na strawienie
skrobi, co widać było w poszczególnym odcieniu zabarwienia probówek. Z
uśmiechem na twarzy zakończono eksperymenty, które były znakomitą praktyką
ukazującą istotę pracy w laboratorium.
Laboratorium chemiczne rozpoczęto od zapoznania się ze sprzętem, za
pomocą którego wszyscy mieli zagłębiać

się w tajniki nauki chemicznej. Po części
typowo teoretycznej, w której asystenci
omówili podział polimerów i zastosowanie ich na co dzień, rozpoczęła się
część eksperymentalna czyli otrzymanie
bioplastiku. Następnym eksperymentem
było otrzymywanie polistyrenu, co wymagało niebywałej dokładności i precyzji, gdyż w przypadku niedokładnego
zaklejenia mosiężnej kuli mogło dojść
do wybuchu; neopor wykorzystywany

w tym eksperymencie zawierał wybuchowy gaz – pentan. Nasza nieuwaga
mogła doprowadzić do wybuchu, który
mógłby być dużym zagrożeniem dla
wszystkich zgromadzonych. Na szczęście
wszystko zakończyło się stuprocentowym
sukcesem i można było podziwiać wspaniałe odlewy. Kolejnym zadaniem było
otrzymanie sztucznego jedwabiu. W tym
wypadku także w grę wchodziły niebezpieczne odczynniki takie jak m.in. woda
amoniakalna, której opary mogą powodo-

wać porażenie dróg oddechowych. Jednakże podziwianie otrzymanego skrawka
sztucznego jedwabiu zrekompensowało wszelkie możliwe niedogodności.
Podczas zajęć w laboratorium
fizycznym przeprowadzane były doświadczenia z użyciem ciekłego azotu. Początkowo każdy z uczestników otrzymał azot
w termosie i rozpoczęto szereg doświadczeń sprawdzających właściwości ciekłego azotu. Wszyscy uświadomili sobie jaki
niebezpieczne mogą być skutki nieprawidłowego postępowania z tą substancją.
Następnym punktem eksperymentów były
zajęcia z elektromagnetyzmu.
Sprawdzano, w jaki sposób opór
elektryczny metali zależy od temperatury. Pomiary wykonywano
przy pomocy specjalistycznej
aparatury. Uczniowie obserwowali również zjawisko indukcji
elektromagnetycznej. Finał zajęć
odbył się z wielkim hukiem,
gdyż doszło do wymieszania
ciekłego azotu z wrzątkiem,
co dało spektakularne efekty.
Podczas zajęć z robotyki
uczniowie pracowali w dwuosobowych grupach. Na wstępie
poinformowano nas o zasadach
BHP, poproszono również o założenie fachowych strojów, które
miały stanowić warstwę ochronną. Pierwsze zadanie polegało na zaprogramowaniu
robota, który miał namalować wyjście z
labiryntu. Wszyscy wykonali je bezbłędnie. Następnie każdy miał okazję popisać
się bogatą wyobraźnią i przygotować
projekt zgodny własną inwencją twórczą.
Wszystkie grupy zapisały potrzebne dane
na swoim komputerze i przeniosły je do
robota, który sterowany przez uczniów,
wykonał zaprogramowane ruchy. Zajęcia
zapadły głęboko w pamięć, gdyż
pokazały niesamowite możliwości najnowszej technologii.
Czas spędzony w Centrum
Nauki Kopernik był niezwykle
intensywny, więc upłynął bardzo szybko. Uczestnicy mieli
wspaniałą szansę poczuć się jak
prawdziwi naukowcy i eksperymentatorzy. Zajęcia nie polegały
na przekazaniu teorii, lecz skupiły
się na praktyce, która pozwoliła lepiej przyswoić poruszane
zagadnienia. Prowadzone były
niezwykle profesjonalnie, ale
zarazem w bardzo przystępny
sposób. Uczniowie zetknęli się z
doświadczeniami, których nie jest się w
stanie przeprowadzić w warunkach szkolnych ani tym bardziej domowych. Dlatego
wszyscy docenili możliwość uczestnictwa
w projekcie „Odkryj swój potencjał”,
który daje większe możliwości rozwoju i
odkrywania po raz kolejny swojego, być
może do tej pory ukrytego, potencjału.
Uczniowie LO w Rymanowie
uczestniczący w projekcie
NASZ RYMANÓW
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Wesołe jest życie
w sanatorium
Szanowna Redakcjo!
Przesyłam spisane przez pacjenta
Szpitala „Eskulap” – p. Kazimierza
Markowicza, jego wspomnienia z pobytu
sanatoryjnego w Rymanowie Zdroju.
Napisane są interesującą, wartką
narracją, życzliwie, z wdzięcznością dla
personelu i dużą dozą humoru i optymizmu.
Myślę, że warto je opublikować w
„Naszym Rymanowie”. Oby więcej
osób tak nas dobrze wspominało!
Łączę pozdrowienia
Lidia Wesoławska
(wówczas jedna z osób zatrudnionych w
„Eskulapie”)
Opisuję to dlatego,
niech każdy się dowie
jakie
przeżycia
się
miało
w
sanatorium
w
Rymanowie.
W
szpitalu uzdrowiskowym
„Eskulap” w Rymanowie
leczą się pacjenci z
prawie całej Polski, bo
to jest specjalistyczny
szpital
rehabilitacyjny
po operacjach na serce:
bajpasy,
zastawki
aortalnej itp. Czas pobytu
w tym szpitalu trwał trzy
tygodnie, gdzie odbyłem
54
zabiegi
różnego
rodzaju tj.: inhalacje
indywidualne,
kąpiel
kwasowęglową,
kąpiel
mineralną, kąpiel wirową kończyn
dolnych a także masaż klasyczny
odcinka szyjnego.
Będąc pierwszy raz w sanatorium
nie miałem wyobrażenia jak to tam
wszystko przebiega. To jest nie do
wiary, jaka miła atmosfera jest między
kuracjuszami, chociaż jest ich duża
ilość osób. Każdy tam przebywa po
operacji, którą niektórzy przeżywali
bez większych powikłań i cierpień. Ale
była duża ilość pacjentów, którzy byli w
ciężkich stanach.
Niektórzy mieli operacje w
Krakowie i Rzeszowie. Ja miałem
dwóch kolegów na sali, którzy mieli
operację w Krakowie. Jeden z nich po
operacji był utrzymywany w stanie
śpiączki, został wybudzony dopiero po
trzech tygodniach. Mówił, że w tym
czasie zabliźniły się rany cięte na klatce
piersiowej. A ten drugi kolega, był w
stanie beznadziejnym, a że był mocno
wierzący, to za wstawiennictwem się
do Boga rodzina wyprosiła szczęśliwy
przebieg operacji. Opowiadał, że lekarze
też byli zaskoczeni jaka to siła zadziałała,
że potrafili uratować życie człowieka. Ja
z tym kolegą, imieniem Staszek, bardzo
się zaprzyjaźniliśmy, często chodziliśmy
do kościoła na godzinę 19-tą wieczór.
Mieliśmy obaj zobowiązania wobec
Boga na podziękowanie za przebieg
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szczęśliwych operacji; bo mnie też
lekarz powiedział, że miałem wielkie
szczęście w udanej operacji.
Ja obserwując, w kościele
Staszka byłem pełen podziwu jak on
się gorąco modlił, dziękując Bogu
za to, że żyje. Jak już wcześniej
wspomniałem, między kuracjuszami
jest taka miła atmosfera dlatego, że
każdy przeżywał operację i doświadczył
tego, że drugiemu człowiekowi może
zawdzięczać uratowanie zdrowia i
życia. Każdy kuracjusz znosi jakoś
krzyż, jeden cięższy drugi lżejszy. Ten
krzyż przypomina przykazanie - byście
się wzajemnie miłowali. Kuracjusze
zachowywali to przykazanie, dzięki
temu można było doświadczyć jak się
wszyscy nawzajem szanowali, nie tylko

siebie ale i całą obsługę szpitala, na czele
z lekarzami i pielęgniarkami, którzy
zasługują na wielkie podziękowanie za
troskę o każdego pacjenta.
Ja przebywałem na leczeniu w
sanatorium od 26 sierpnia do 16 września
2011 roku. Te dwadzieścia jeden dni
będę wspominał do końca życia. Spacery
po tak pięknym terenie, na którym leży
sanatorium, piękna rzeka, na której co
kawałek jest most, progi wodne oraz
mnóstwo w wodzie dzikich kaczek i
małych rybek. Codziennie się chodziło
na zabiegi różnego rodzaju, trzy lub
cztery razy dziennie. Po tych zabiegach,
bardzo dobrze człowiek się czuł. Trudno
wszystko opisać, jak tam każdy dzień
mile się przeżywało. Zakwaterowano
mnie w „ESKULAPIE”, na pierwszym
piętrze, pokój numer ES 103. Pokój ten
był przeznaczony dla czterech osób.
Kiedy ja przyjechałem, mieszkało w nim
już trzech panów, którzy przybyli dzień
wcześniej ode mnie, 25 sierpnia. Po
przywitaniu się z nim, zrobili mi zaraz
miejsce w szafie i na półkach, ażebym
mógł sobie wyłożyć wszystkie rzeczy,
które ze sobą przywiozłem. Zaczęła
się rozmowa z jakich miejscowości
pochodzę, mówię że z okolic Łańcuta
a dokładnie z Białobrzeg. Okazało się,
że wszyscy Łańcut znają, bo byli na
wycieczce w zamku. Najstarszy z nich,
zażartował do mnie - dobrze że mamy

najmłodszego kolegę, który będzie nam
przynosił wodę ze źródełka Marysieńka,
na kawę lub herbatę.
W dalszym ciągu rozwinął się
temat, który ile lat już przeżył. Jeden z
tych panów, imieniem Zbysio, mówił że
już ciągnie 76 rok. Drugi zaś, imienia
niestety nie pamiętam, mówił że ma
już 74 lata. A trzeci, imieniem Staszek
przypisuje sobie, że ma już sędziwe 72
lata. A ja im, wszystkim na to mówię, że
między nami nie ma takiej dużej różnicy
wieku, bo ja dopiero ciągnę 80 rok.
Popatrzyli wszyscy jeden na drugiego,
i najstarszy Zbysio mówi, że to ty
Staszek będziesz chodził do źródełka po
wodę i zajmował się różnymi drobnymi
sprawami, bo Kazimierz ze względu
na wiek jest zwolniony ze wszystkich
obowiązków
jakie
przysługują na naszej
sali.
Po tej rozmowie
przeszliśmy na ty, wtedy
powstała między nami
serdeczna
przyjaźń.
Zbysio i Staszek pochodzą
obaj z Krosna, a ten trzeci
pan ze Śląska od Katowic.
Staszek chętnie przyjął
na siebie te obowiązki,
jakie mu wyznaczył
kolega Zbysio. Staszek
bardzo rano wstawał i
chodził do źródełka po
wodę i robił kawę, jak
wstawaliśmy to już była
gotowa. Stał na korytarzu
czajnik elektryczny to nie
było kłopotu z przygotowaniem kawy.
Staszek miał jeden przywilej, nawet w
dzień jak usiadł lub jak się położył na
łóżku, od razu zasypiał, tyle że w dzień
lekko chrapał, a w nocy tak jakby grał na
dużym instrumencie. Bardzo trudno było
przy nim spać, zastanawialiśmy się jak
by temu zapobiec. Ja podpowiedziałem
Zbysiowi, może by tak sznurek
przywiązać mu do nogi i w czasie jak on
daje taki koncert szarpnąć za sznurek,
może wtedy zrobi przerwę. Zaraz na
drugi dzień Zbysio się postarał o sznurek
i przywiązali do nogi Staszkowi. Zbysio
spał na drugiej stronie pokoju tak, że bez
kłopotu przerywał ten koncert. Wiele
było z tego śmiechu, ale Staszek się za
to nie obraził bo wiedział, że to są tylko
żarty.
Ja przebywając tam wśród wielu
kuracjuszy, gdzie byli zarówno panowie,
jak i piękne panie, bardzo ciekawiło
mnie w jakim wieku jest większość osób
tam przebywających. Najlepiej można
było się zorientować i porównać w jakim
wieku kto był, przebywając na stołówce.
Tam prawie wszyscy przychodzili na
posiłek. Najwięcej osób było w wieku
około 70 lat i może nieduża ilość osób
tak do 80 lat. Dużo osób zauważało się
całkiem jeszcze młodych. Pomyśleć ile
trzeba zawdzięczać obecnej medycynie
za uratowanie tak młodego życia. Ja
przyglądając się tym starszym panom,

często mocno pochylonych z laseczką,
myślałem czy ja im dorównuję swoim
wiekiem. Spośród tych wszystkich
starszych wybrałem sobie jednego, ażeby
stanąć z nim do pojedynku w walce o
nasze lata. Był to zawodnik wysokiego
wzrostu, ciemnej cery, kiepsko się
poruszał na nogach, pochylony, a na
twarzy bardzo zniszczony. Wracaliśmy
obaj ze stokówki z posiłku i tak na holu
przed windą przeprosiłem go, mówiąc:
przepraszam bardzo pana, chciałem tak
z ciekawości porównać nasz wiek, który
z nas jest starszy. On mi odpowiada:
panie ja mam już 72 lata. A ja mu na
to, że skończyłem dopiero 85 lat. On
się bardzo zdenerwował, odwrócił
się do mnie i mówi - boś Pan nic nie
robił, przesiedziałeś tylko na stołku
i teraz się chwalisz wiekiem. Ja mu
odpowiedziałem, to wręcz przeciwnie,
pracowałem bardzo ciężko całe życie, nie
zmarnowałem ani jednej godziny. On mi
na to, wsiadaj pan do windy to na górze
porozmawiamy. Ja odpowiedziałem
dziękują bardzo panu za tą rozmowę,
mam obok schody bo mieszkam na
pierwszym piętrze.
W dalszym ciągu chciałbym
powspominać jak się odbywały zabiegi
różnego rodzaju, o różnych porach dnia.
Najpierw miałem inhalacje indywidualne.
Jest tam takie pomieszczenie, w którym
znajduje się, nie pamiętam dokładnie,
chyba cztery kabiny w których znajdują
się urządzenia do uzdatniania powietrza
przeznaczonego dla chorego pacjenta.
Do tej aparatury podłączony jest kawałek
giętkiego wężyka, na jego końcu jest
ustnik (zmieniany dla każdego pacjenta).

Ustnik ten trzyma się przy ustach i przez
usta wdycha się uzdatniane powietrze, a
wydycha się go nosem. Taka czynność
trwa przez dziesięć minut. Nie do
wiary jak się człowiek dobrze czuł po
takiej inhalacji. Dziennie tam dużo
osób korzystało z tego zabiegu. Każdy
miał wyznaczony czas, kiedy miał się
zgłosić na zabieg. Czasami trzeba było
czekać chwilę w kolejce. Całą tą akcją
zabiegową kierowała i usługiwała
młoda elegancka, piękna pani. Potrafiła
obsłużyć wszystkich w wyznaczonym
czasie, a czasem jeszcze poza
kolejnością, jak ktoś poprosił. Trzeba
było każdemu pacjentowi podpisać
kartę uczestnictwa i wykonania zabiegu.
W rozmowie z pacjentami, wszyscy
wyrażali się o niej z podziwem, jakie
ma dobre serce i miłość do każdego
człowieka. Chyba każdy to doświadczył,
kto byt przez nią obsłużony. Może nie
wszyscy ludzie doświadczyli takiej
wartości drugiego człowieka, skoro sami
jej nie doświadczają. Życzę pani dużo
zdrowia, długich lat życia i służenia
drugiemu człowiekowi, w takim duchu
miłości jak dotychczas. Bo czasem
taki zabieg wykonany przez panią, to
więcej oddziaływał na człowieka, jak
ta inhalacja. Dodam jeszcze, że do
wszystkich zalet, które posiadała, miała
długie, piękne włosy.
Jako drugi zabieg, był masaż
klasyczny odcinka szyjnego. Ja
wszedłem pierwszy raz do tego gabinetu,
gdzie się odbywają masaże, skłoniłem się
masażystce, ona również się odkłoniła
i wtedy zobaczyłem piękny uśmiech
na twarzy, na co pewno zasługiwałem.

To też była piękna pani. Ale widocznie
bez względu na osobę, urodę czy na
wiek, wszystkich jednakowo starała
się uszanować i obsłużyć. Każdy kto
wychodził po tym masażu, był bardzo
zadowolony. Niektórzy mówili, że to
jakieś cudowne ręce, że przynoszą taką
ulgę człowiekowi. Kiedy wręczałem
kartę masażystce do potwierdzenia
zabiegu, ona zapytała ile mam lat. Ja
powiedziałem, że dopiero osiemdziesiąt
pięć. Zauważyłem, że ona lekko się
uśmiechnęła i pewno sobie pomyślała:
czy jeszcze da radę dziadka rozruszać.
Kazała się mi rozebrać i położyć się na
stół przygotowany do takich zabiegów.
Jakoś się tam na niego wyguzdrałem,
a resztą ona się zajęła no i zaczęła się
akcja. Pani masażystka uprzedziła mnie,
że to pierwszy raz i będzie bolało, bo w
dziadku jest wszystko twarde.
Masaż ten trwał dość długo, ale
dzięki tak wspaniałej pani, wszystko
powróciło do młodzieńczych lat.
Przedtem było takie uczucie jakby
człowiek nosił na plecach 20 kg, a
teraz już się tego nie odczuwa. Po
kilkunastu odbytych masażach czuję się
o dwadzieścia lat młodszy. Wspomnę
jeszcze, że pewnego dnia poszedłem
na zabieg zaraz rano i masażystka
przepraszała mnie, że ma jeszcze zimne
palce. Ja odpowiedziałem, że ma wciąż
serce gorące i życzę jej ażeby to serce
nigdy się nie oziębiło.
(o pozostałych zabiegach za miesiąc)
Kazimierz Markowicz
(pacjent, lat dopiero 85)

XVI Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w
Szachach
Gminy Rymanów na
rok 2013

podziękowali dzieciom za udział w turnieju oraz wręczyli zwycięzcom puchary
i dyplomy. Wyniki szczegółowe, według
zajętych miejsc:
SZKOŁY GIMNAZJALNE (chłopcy):
1. FAŁATOWICZ Paweł - Gim. Rymanów
2. ZARZYCZNY Rafał - Gim. Rymanów
3. ŻAK Patryk - Gim. Rymanów
4. MICHNOWICZ Paweł - Gim. Rymanów
5. KLOCEK Grzegorz - Gim. Rymanów
6. HANUS Grzegorz - Gim. Posada
Górna
SZKOŁY GIMNAZJALNE (dziewczęta):
1. SZECHYŃSKA Mariola - Gim. Rymanów
2. HANUS Teresa - Gim. Rymanów
SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy IV-VI
– chłopcy)
1. KRUKAR Jakub - SP Rymanów
2. HANUS Krzysztof - SP Posada Górna
3. KRUKAR Tomasz - SP Rymanów
4. KRUKAR Sebastian - SP Rymanów
5. KRUKAR Grzegorz - SP Rymanów
6. PITRUS Jakub - SP Królik Polski
SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy IV-VI –
dziewczęta)
1. WILK Sylwia - SP Klimkówka
2. PACHOLCZYK Justyna - SP Klim-

kówka
3. FAŁATOWICZ Gabriela - SP Rymanów
SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy
I-III - chłopcy)
1. KLOCEK Paweł - SP Rymanów
2. KLOCEK Piotr - SP Rymanów
SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy
I-III - dziewczęta)
1. ROGULA Urszula - SP Posada Górna
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
wiekowych wzięli udział w Igrzyskach
Powiatowych, które rozegrane zostały
16 kwietnia br. w Zespole Szkół Publicznych w Iwli. Uczniowie z Gminy Rymanów zajęli czołowe miejsca:
Gimnazjum: 1 miejsce ZARZYCZNY Rafał; 2 miejsce FAŁATOWICZ
Paweł (obaj z taką samą ilością punktów); 9 miejsce KLOCEK Grzegorz;
12 miejsce ŻAK Patryk; a wśród
dziewcząt – 1 miejsce HANUS Teresa;
2 miejsce SZECHYŃSKA Mariola.
Szkoła Podstawowa: 1 miejsce
ROGULA Urszula (klasy I-III); 4 miejsce HANUS Krzysztof (klasy IV-VI).

W dniu 12 kwietnia br. pod patronatem
Burmistrza Gminy Rymanów i Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, odbyły się w szkole w Rymanowie
„XVI Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Szachach”. W turnieju szachowym wzięło
udział 37 uczniów i uczennic ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych ze szkół
w Rymanowie, Posady Górnej, Królika
Polskiego i Klimkówki..
Dzięki zaangażowaniu działaczy
klubu szachowego działającemu przy
Stowarzyszeniu „NASZ RYMANÓW”
oraz nauczycieli wychowania fizycznego, turniej zgromadził rekordową liczbę
uczestników i wyłonił zwycięzców w
poszczególnych grupach wiekowych. Po
zakończeniu zawodów, Pani Dyrektor
ZSP w Rymanowie Elżbieta Nadziakiewicz i Sekretarz Gminy Pan Marek Penar,

Piotr Fałatowicz
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Chemiczne pasje
Seminarium ,,Wybrane problemy
chemii” organizowane jest corocznie
przez Wydział Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej. Obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia laboratoryjne. Jest przeznaczone dla młodzieży zainteresowanej
rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z
zakresu współczesnej chemii. Również w
tym roku grupa uczniów rymanowskiego
liceum wzięła w nim udział. Wyjazd dla
młodych chemików jest bezpłatny, a
warunek naboru to ,,miłość do chemii’’.
Uzbrojeni w zeszyty, książki i
doskonały humor dotarliśmy na miejsce
nieco wcześniej, co dało nam czas na dokładne zwiedzenie Wydziału Chemicznego. Po uroczystym otwarciu przez władze
Politechniki Rzeszowskiej rozpoczął się
pierwszy wykład poprowadzony przez
prof. dr hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka.

Tematem były baterie i ogniwa oraz
ich zastosowanie. Zagadnienie było
fascynujące zarówno dla dziewcząt, jak
i dla chłopców, gdyż pokazywało nasze

codzienne spotkania z chemią - nawet
w telefonie komórkowym. W czasie
przerwy między poszczególnymi wykładami mogliśmy
podjąć konwersacje
z wykładowcami
lub studentami co
wzbogaciło nasze
doświadczenia zarówno chemiczne
jak i interpersonalne. Druga prelekcja pt. ,,Izomeria
optyczna” została
wygłoszona przez prof. dr hab. inż.
Jacka Lubczaka. Wywołała w nas nie
mniejsze emocje niż poprzedni temat.
Zachwyceni bateriami, izomerami i akumulatorami udaliśmy się
po zakończonej części teoretycznej
na zastosowanie
zdobytych wiadomości w praktyce.
Każdy z nas skierował się na zajęcia laboratoryjne,
które najbardziej
go zaciekawiły.
Wybraliśmy:
- Kompleksometrię
- Katalizatory
przeniesienia
międzyfazowego.
Klatraty
- Reakcje topochemiczne
- Oznaczanie ilościowe metodą spektrofotometrii UV-VIS.
Prowadzący zajęcia byli zdumieni wiedzą uczniów z naszego liceum i niejednokrotnie chwalili nas za celne i trafne

Młodzieżowa
Akademia
Bezpieczeństwa
wystartowała
Po raz drugi ruszyła II Kampania
Edukacyjna „ Młodzieżowa Akademia
Bezpieczeństwa-ratujemy i uczymy
ratować” dotycząca pierwszej pomocy.
Skierowana jest ona do szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich i miast
do 20 tys. mieszkańców z województwa
podkarpackiego.
W ramach tej Kampanii, w dniu 18.04
w ZSP w Milczy odbyło się pierwsze
spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z
wolontariuszami programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,,PROJEKTOR- wolontariat studencki’’ i studentami
Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu
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Rzeszowskiego.” Organizatorem Kampanii Edukacyjnej „ Młodzieżowa Akademia
Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy
ratować” jest Fundacja Generator Inspiracji, zaś jej współorganizatorem Koło
Naukowe Ratownictwa Medycznego

spostrzeżenia. Spotkaliśmy się ponownie
o godz. 14:00 i było to, niestety, rozstanie z Wydziałem Chemicznym. Mamy
nadzieję, że tylko chwilowe i że część z
nas będzie miała możliwość odwiedzić
uczelnię za rok. Z zeszytami pełnymi notatek, głową bogatą w wiedzę i zapałem do
nauki chemii wracaliśmy do Rymanowa.
Wyjazd dostarczył uczniom
wielu ciekawych informacji na temat
Wydziału Chemicznego oraz samej uczelni. Pokazał także wiele możliwości dla
potencjalnych kandydatów, którzy chcą
rozwijać swoje pasje i zainteresowania
związane z chemią. Na pewno to wszystko ułatwi im start na wybrane kierunki
studiów po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. Warto także dodać, że również w
naszej szkole uczniowie rozwijają swoje
zdolności chemiczne w ramach ćwiczeń
laboratoryjnych z projektu ,,Odkryj swój
potencjał”. Uczestnicy warsztatów poszerzają swoją wiedzę o praktyczne doświadczenia. Poprzez naukę i zabawę mogą
w ciekawy sposób spojrzeć na chemię.
Joanna Sobieraj
Adrianna Matyniak
(uczennica klasy 3A LO)
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem kampanii jest propagowanie
wśród młodych ludzi
idei niesienia pomocy
oraz ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielenia
pierwszej pomocy.
Kampania składa się
z 2 etapów. Pierwszy,
trwający od 11 marca
do 17 maja, podczas
którego czteroosobowe zespoły studentów
przeprowadzą w naszej
szkole cztery zajęcia z
różnych zagadnień dotyczących pierwszej pomocy. Natomiast
drugim etapem, a jednocześnie finałem
kampanii będą II Międzyszkolne Zawody
Pierwszej Pomocy, podczas których reprezentacje szkół będą mogły wykorzystać
zdobytą wiedzę i umiejętności na spe-

cjalnie przygotowanych symulowanych zdarzeniach. Prowadzone
będą zajęcia, w trakcie których
młodzież pozna nie tylko podstawowe pojęcia, związane z pierwszą pomocą m.in. resuscytacja
krążeniowo- oddechowa, łańcuch
przeżycia, utrata przytomności,
złamanie, krwotok, ale również
będzie miała możliwość przećwiczenia na fantomach uciskania
klatki piersiowej w przypadku
zatrzymania krążenia, nauczenia
się obsługi AED – automatycznego
defibrylatora zewnętrznego.
Dodatkowo w tym samym dniu
uczniowie klasy VI szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z

ratownictwa medycznego, realizowanych
w ramach programu „PROJEKTOR –
wolontariat studencki”. Projekt „ABC
małego ratownika, czyli jak udzielać
pierwszej pomocy?” propaguje ideę
niesienia pierwszej pomocy i ciągłego
zdobywania wiedzy z tego zakresu.
Mamy nadzieję, że poprzez uczestnictwo
w kampanii i zajęciach z ratownictwa
medycznego uczniowie staną się wzorem
do naśladowania i będą propagować idee
niesienia pomocy każdej osobie, która
będzie tego potrzebować.
Bożena Kaczka
(opiekun PCK
Sławomir Kasperkowicz
(nauczyciel ,,Edukacji dla bezpieczeństwa’’)

W trosce o wychowanie i edukację młodzieży…

Szczególnym momentem w życiu jest wybór
odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej, w której
zbuntowany często nastolatek znajdzie propozycję
dla siebie, będzie czuł się bezpieczny oraz dostrzeże
autorytety, wzorce postaw, wartości. Michalicki Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym to
szkoła, w której program wychowawczy został oparty
na nauce bł. Ks. Bronisława Markiewicza – wielkiego nauczyciela i wychowawcy z naszego regionu.
Priorytetem był dla niego młody człowiek, nieustanna
troska o jego wychowanie. W swojej działalności
oświatowej podkreślał wartość pracy, rozumianej także
jako kształtowanie charakteru. Nasza szkoła kontynuuje
myśl dydaktyczno – wychowawczą, w którą wpisane są
główne idee Patrona. Łączymy w ten sposób uniwersalizm tradycji z koniecznością dostosowania się do wymogów nowoczesności. Tworzymy nowoczesną bazę
danych poprzez wyposażenie pracowni, laboratoriów
językowych i CNC, ale przede wszystkim stwarzamy

naszym uczniom możliwość inwestowania w siebie – zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu
zawodowego.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Miejscu Piastowym realizuje wiele projektów wspartych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Oferujemy bezpłatne kursy zawodowe a wśród nich:
operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Europejski
Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Core i ECDL
WEBSTARTER, grafika komputerowa, grafika inżynierska –
AutoCad, tworzenie projektów przestrzennych - wizualizacja
mebli i wnętrz, operator wózków jezdniowych, kurs tapicerski,
kursy językowe branżowe. Zapewniamy także uczestnictwo w
praktykach zawodowych w renomowanych firmach na terenie
całego kraju. Nową formą wsparcia zaoferowaną najlepszym
uczniom są miesięczne staże zawodowe, podczas których
wychowanek otrzymuje stypendium w wysokości 1.000 zł.
Tradycją szkoły jest coroczny Dzień Techniki, na który zapraszani są wykładowcy z wyższych uczelni z regionu i nie tylko,
właściciele firm, którzy prezentują najnowocześniejsze maszyny
i urządzenia. W 2011r. nawiązaliśmy współpracę z partnerem
zagranicznym z Irlandii w zakresie staży zagranicznych dla
naszych absolwentów i uczniów.
Uczniom spoza najbliższej okolicy oferujemy zakwaterowanie w malowniczo położonym i dobrze wyposażonym
Internacie. Na uwagę zasługuje fakt, że nasza placówka jest
przyjazna uczniom i bezpieczna. Wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycieli dba o wszechstronny rozwój i wychowanie
powierzonej nam młodzieży. Przyjazna atmosfera w szkole
wpływa na dobre wyniki uczniów, wysoką zdawalność matur.
Rodziców zatroskanych o swoje dzieci oraz uczniów poważnie
myślących o swojej przyszłości zapraszamy do naszej szkoły.
www.mzsp.pl
Agnieszka Pusz-Chudy
Barbara Łatanik-Skwara

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Współczesny świat to rzeczywistość o bardzo
dynamicznym charakterze, zdominowana przez nowoczesne technologie, media, wielość informacji z różnych
źródeł. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, brak nam czasu
na wiele rzeczy, trudno znaleźć chwilę dla siebie i dla
najbliższych. Szczególnie rodzice stają dzisiaj przed
dylematem, jak pokierować przyszłością swojego
dziecka, aby zapewnić mu dobry start w dorosłość, ale
także zadbać o właściwy system wartości, które przecież
kształtują młodego człowieka, wskazując mu, co jest
naprawdę ważne.
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Wiosna, ach to ty…
Wiosna to najpiękniejsza pora roku.
Kojarzy się z rozkwitającą przyrodą, z
ciepłym oddechem wiatru, z pierwszymi
zielonymi pąkami pojawiającymi się na
nagich gałęziach, z radością towarzyszącą
temu rozkwitowi, temu przebudzeniu. Oto
na naszych oczach budzi się otaczający
nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają pierwsze przebiśniegi czy krokusy. Bociany powracają z dalekich krain do
swoich gniazd. Dziś wiemy, że taka jest
kolej rzeczy, ale nasi pradziadowie myśleli
trochę inaczej. Sądzili, że wiosna nadejdzie szybciej, jeżeli jej w tym pomogą.
Otóż, dawniej wierzono, że czwarta niedziela postu poprzedzającego Wielkanoc
jest dniem walki zimy z wiosną. Tego dnia
dokonywało się zwycięstwo życia nad
śmiercią, dzień uzyskiwał przewagę nad
nocą, a tym samym jasność nad ciemnością. Otwierał się wówczas okres obrzędowy, którego najważniejszym wydarzeniem
było topienie Marzanny. Najczęściej
wyobrażała on postać kobiety zrobionej
z wiechcia słomy, który okręcano białym
płótnem, ozdabiano wstążkami i koralami.
Również w Szkole Podstawowej
w Bziance nie pominięto obchodzenia
wczesnowiosennego zwyczaju topienia
Marzanny. Uczniowie kl. 0 i I - III wspólnie z paniami wychowawczyniami: B.
Dworzańską, E. Jakiełą, A. Michnowicz
przygotowali kukły na Ogólnopolski
Wielki Konkurs na najpiękniejszą Marzannę organizowany przez Bambino pod
hasłem: „Wspólnie pożegnajmy zimę”.
Wyniki konkursu mile nas zaskoczyły,
gdyż nasi wychowankowie z klas I – III
zdobyli specjalną nagrodę, za co należą
im się gratulacje.
Po utopieniu Marzanny przychodziła kolej na wywoływanie wiosny.
Zwyczaj ten zachował się u wschodnich
Słowian jako „zaklinanie”, „hukanie”
wiosny. Tego dnia dzieci i dziewczęta
wychodziły na wzgórza i śpiewając prosiły wiosnę o przybycie, Czekano też na
wiosenny grzmot, który, według wierzeń,
miał otwierać ziemię. Nadejście tej pory
roku zwiastowało pojawienie się pewnych
gatunków ptaków mających przynosić
klucze, którymi wiosna otwiera ziemię.
Wierzono także, że bociany zbierają na
swe skrzydła resztki śniegu i sprowadzają wiosnę. Od wieków gospodarze
prześcigali się w zachęcaniu tych ptaków
do zakładania gniazd w ich zagrodach,
bo bociany – oprócz swych wiosennych
zasług - zapewniają równocześnie szczęście i pokój.
Mimo, że aura za oknem zaprzeczała, iż 21 marca jest pierwszym dniem
wiosny, w naszej szkole świętowano go
w sposób uroczysty, a zarazem wesoły.
Często ten dzień jest okazją do wagarów,
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nasi wychowankowie pokazali, że to
szczególne święto można spędzić inaczej,
w radosnym nastroju, na wspólnej zabawie. Razem z nauczycielami przygotowali
wiele konkursów. Jury w składzie: M.
Wojtuń, M. Zięba, Sz. Kielar oceniało

ny przez Daniela Rymara i Mirosława
Kijowskiego, który pokonał pozostałe
drużyny i otrzymał cenną nagrodę.
W tym momencie do zabawy dołączyli
nasi najmłodsi uczniowie, którzy wzięli
udział w marszu z Marzanną. Starsi

zmagania w poszczególnych konkurencjach i sprawiedliwie nagradzało. Na korytarzu od samego rana można było spotkać „ pszczółkę”, „biedronkę”, „żonkila”,
„myszkę Miki” czy „policjanta”. Każdy
uczeń miał przygotować wiosenny strój,
liczyła się oryginalność, pomysłowość
oraz sposób zaprezentowania. W kl. O - III
wyróżniono i nagrodzono: Wiktora Tabisza, Dawida Krępulca, Miłosza Gębusia,

koledzy zaprosili ich do rywalizacji w
konkursie „Zgadnij co to jest, kto to jest?”
Każdy uczestnik wysłuchał zagadki, jeśli
podał rozwiązanie, otrzymywał drobny
upominek. Wszyscy bawili się znakomicie, nie zabrakło również pozytywnych
emocji. Wychowankowie swoim przygotowaniem, ogromnym poczuciem humoru
mile zaskoczyli swoich wychowawców.
Mamy nadzieję, że co roku powitanie

natomiast w kl. IV - VI nagrody zdobyli:
Magdalena Szafran, Dominik Kopczyk,
Patrycja Haduch i Żaneta Gębuś.
Najciekawszą częścią imprezy,
na którą wszyscy czekali był konkurs
„Piosenki z playbacku”. Wielkie owacje
wzbudził występ najmłodszej uczestniczki
Wiktorii Sadowskiej, która piosenką E.
Lisowskiej wyśpiewała sobie I miejsce.
Duet: Patrycja Haduch i Żaneta Gębuś
zajął II miejsce, III - wywalczyła Marlena Gębuś. Następnie dwuosobowe
drużyny rywalizowały w konkursie
„Jaka to melodia”. Zadaniem uczestników było odgadnięcie tytułu piosenki na
podstawie fragmentu melodii. Najlepszy
okazał się zespół kl. VI reprezentowa-

wiosny będzie obchodzone w podobnej
atmosferze i nie zabraknie nam pomysłów, by świetnie się bawić.
Niewątpliwie takie uroczystości, angażujące zarówno uczniów jak
i nauczycieli są doskonałą formą integracji społeczności szkolnej, pokazują
jak w sposób fair play można ze sobą
rywalizować. Uzmysławiają wychowawcom uczniowskie zdolności, które
nie są na co dzień wykorzystywane.
Małgorzata Wojtuń
Małgorzata Zięba

Piknik Budowlany
Bog-Mar - 20.04.2013
Wiosna w końcu na dobre
zagościła w przyrodzie co pozwoliło
obudzić energię branży budowlanej.
Tak więc 20 kwietnia na placu przy Centrum Handlowym Bog-Mar w Rymanowie oficjalne otwarto sezon budowlany
2013. Imprezę pod hasłem „Piknik Budowlany” zorganizowała firma Bog-Mar
a głównym inicjatorem i pomysłodawcą
pikniku była Joanna Skolarczyk wraz
z działem hurtowni
materiałów budowlanych.
Zaszczyt poprowadzenia imprezy przypadł
Alinie Pulnar, animatorce licznych imprez
kulturalnych odbywających się w gminie Rymanów, która
poprowadziła gości
przez kolejne punkty
programowe imprezy
oraz zapoznała z ofertą producentów.
Piknik zgromadził nie tylko fachowców
branży budowlanej, miło spędzili czas
dorośli i dzieci. Ze sceny, z centralnej
części placu dobiegała muzyka. Wokół
placu stanęły stoiska wystawców.
Swą ofertę zaprezentowali producenci i
przedstawiciele:
- chemii budowlanej - Atlas, Optolith,
BplusB (dystrybutor m.in. Ceresit, Henkel), Megaron;
- materiałów ogólnobudowlanych – Bruk-Bet,
Knauf;
- systemów kominowych - Plewa;
- systemów grzewczych c.o.- Tomex;
- stolarki drzwiowej i
okiennej - Bog-Mar i
Pol-Panel;
- wyposażenia wnętrz –
Midas, Arpi, Met-Gal,
Florentyna, Bajka (artykuły dziecięce);
- Later i Boczar – usługi budowlane,
sprzęt budowlany.
Było wiele atrakcji. Odbyły się
konkursy z nagrodami (min. konkurs
wbijania gwoździ na czas) oraz pokazy.
Reprezentanci firmy Atlas zaprezentowali wysoko elastyczny klej odkształcalny Atlas Plus. Hartownia Szkła Bog-Mar udowodniła jak odporne na czynniki mechaniczne jest szkło hartowane.
Duże zainteresowanie wzbudził pokaz
ratownictwa drogowego OSP z Posady
Dolnej. Strażacy uwolnili kierowcę z
palącego się samochodu i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Na
placu pojawiły się również maszyny
budowlane firm Boczar i Later.
Wyróżniono i nagrodzono firmy
– Dąbek, Later, oraz Dekor 98, które

dokonały największych zakupów w bieżącym roku w firmie Bog-Mar.
Najmłodsi mieli tu prawdziwy raj. Obok
sceny, po jej prawej stronie było jak
w bajce. Firma Bajka zorganizowała
dla dzieci konkurs plastyczny z upominkami, w którym dzieci chętnie brały udział. Po przeciwnej stronie placu
pani Agata zapraszała najmłodszych do
udziału w grach i zabawach. Po placu
przechadzał się sympatyczny pluszowy
Zozol z kieszeniami pełnymi cukierków. Dzieci mogły bez umiaru objadać
się cukrową watą i popcornem oraz
pomalować buzie u pań wizażystek,

Podziwiajmy drzewa
Warto odwiedzić czasem stary, rzadki las,
lub jakiś park, już od dawna zaniedbany,
a z pewnością nie będzie to stracony czas,
bo będziemy mogli cieszyć się drzewami.
A ich pnie, konary, gałęzie i kora
ucieszą z pewnością chłonne nasze oczy.
Natura swe uroki ukazuje skora
i niejeden widok przed nami roztoczy.
Może gdzieś przed nami stanie dąb
mocarny,
co silne konary rozłożył szeroko.
Choć przy nim nasz żywot wydaje się
marnym,
czerpmy z niego siłę zmierzając wysoko.
Poszukajmy lipy, co jak dumna pani
stanie przed nami piękna i dostojna.
W lipcu obsypana żółtymi kwiatami,
niczym królowa w złocisty płaszcz strojna.
Nie dość, że jej kwiaty cudny zapach
mają,
to jeszcze pożytek mamy przez nie wielki,
bo rozliczne pszczółki nektar z nich
zbierają,
a my mamy miodek i pożytek wszelki.
A jeśli przy drodze buki będą stały,
to warto przystanąć przy nich, choćby
chwilę…
one silnym wiatrom pewnie się ostały,
choć drzew powalonych leży przecież tyle.

a dmuchana zjeżdżalnia przeżywała
prawdziwe oblężenie.
Była grillowana kiełbasa i wojskowa grochówka przygotowana przez
OSP w Posadzie Dolnej. O pieczywo
zatroszczyła się piekarnia Kiełtyka. Nie
zabrakło też rymanowskiego wiatru, Miło jest spotkać sosenkę młodziutką,
który sprytnie porywał oferty handlowe rosnącą samotnie na jakiejś polanie.
ze stoisk wystawców. Obok na pola- Nie ważne, ze rosła ona dotąd krótko,

jej widok w pamięci pewnie pozostanie.
Ona ma gałęzie nisko rozłożone,
odmiennie jak sosny w starym, gęstym
lesie.
Wygląda jak dziecko w ciszy rozmodlone.
Jej żywiczny zapach dokoła się niesie.
Jesienią najpiękniej klony wyglądają
w barwnej szacie liści złotych i
czerwonych.
Te widoki dużo wrażeń dostarczają –
Przypominają nam jesienie minione.

Bywa, że przy drodze brzozy napotkamy,
co białymi pniami przyciągają wzrok –
w naszym krajobrazie obraz dobrze znany,
nie sympatycy jazdy konnej mogli po- a jakiż mają one w sobie urok!

jeździć konno w siodle lub skorzystać
z przejażdżki bryczką. Na zakończenie pikniku miło było posłuchać składanki utworów w wykonaniu zespołu
J.A.B.A.D.U., który wystąpił w nowym,
eksperymentalnym składzie: lider zespołu Daniel (wokal, klawisze), Natalia
i Monika (wokal), Witek (perkusja),
Bartek (gitara basowa), Andrzej (gitara
solowa).
Firma Bog-Mar zapewniła, że nie był
to ostatni piknik budowlany oraz zaprosiła gości na zakupy do swoich punktów
sprzedaży. Mamy nadzieję, że impreza ta
będzie odbywała się cyklicznie, w każdą
wiosnę otwierając sezon budowlany.
Barbara Pruś

Czasem wśród brzózek stare brzozy stoją,
wiekiem pochylone, jak stare kobiety.
Ich życie się kończy, lecz jeszcze las stroją,
lecz wkrótce żywot zakończą niestety.
Ale póki żyją, cieszą się, że wkoło
tyle małych brzózek, to przecież ich
dzieci.
Wiatr ich gałązkami kołysze wesoło
i ciepłe słoneczko na nie wszystkie świeci.
Tak więc warto wyruszyć na spotkanie
drzew,
bo zapewne wielu wrażeń tam doznamy –
usłyszymy, być może, cudny ptaków
śpiew,
nasycimy oczy kształtami, barwami.
Antoni Komar
NASZ RYMANÓW
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Zaduszki Rymanowskie
–wciąż żyją w naszej
pamięci…
„Kiedy myślę o moich latach, które
odeszły
I nie wrócą nigdy już
I o ludziach, którzy na drugą stronę
przeszli
A nadal są tuż, tuż
I tak wiele się stało
I nie stało się nic
Milion twarzy i zdarzeń
I to wszystko zaledwie szkic.
Życie to krótki sen…”

Słowa pięknej, refleksyjnej pieśni
śpiewanej przez Stanisława Sojkę, którą
zaprezentowały na podsumowaniu projektu Zaduszki Rymanowskie uczennice
Olga Dracz, Marta Sołtysik i Aleksandra
Wojtoń uświadamiają jak ulotne jest życie
człowieka. Nie umiera jednak ten, kto
pozostaje w pamięci i sercach żywych…
W kolejnych materiałach będziemy
prezentować postacie, które
spoczywają na rymanowskiej
nekropolii, a zapisały się na
trwałe w historii naszego miasta.
Józef Jan Kanty Ossoliński h.
Topór z Tęczyna, z Balic, urodził
się w 1707 a zmarł 18 listopada
1780 w Rymanowie – polski magnat, ożeniony z Teresą Stadnicką, właścicielką Leska, wojewoda wołyński, chorąży nadworny
koronny, starosta sandomierski i
chmielnicki, konfederat barski.
Edukował się w Krakowie
(1721) na Akademii Krakowskiej, w Paryżu w sierpniu 1727
roku pod okiem kardynała André
Hercule de Fleury. Jego pobyt we Francji związany był z przygotowaniami do
osadzenia na tronie polskim Stanisława
Leszczyńskiego. Wraz z francuskim pułkownikiem Błędowskim wyruszył w 1729
roku do Wrocławia. Tego samego roku, za

Zabytki Podkarpacia
Zabytki Podkarpacie ma najwięcej
pieniędzy w kraju na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych – zaznacza wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. - W tym roku do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków wpłynęło 412 wniosków. Specjalnie powołana komisja pozytywnie
oceniła 263 z nich na łączną kwotę 9 532
000 zł. 374 tys. zł przeznaczono na analizy, ekspertyzy, opinie konserwatorskie,
karty ewidencyjne. Wojewoda zaznaczyła, że dotacje pozwolą też na kontynuację prac konserwatorskich. O dofinansowanie do planowanych prac konserwatorskich mogli się starać właściciele i
osoby zarządzające obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Dominowały
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sprawą swojego ojca Franciszka został posłem inflanckim na sejmie grodzieńskim.
Był komendantem chorągwi w regimencie pieszym artylerii koronnej Jana Klemensa Branickiego w stopniu kapitana lub
majora w 1730 roku, a w 1756 roku został
rotmistrzem chorągwi pancernej w pułku Branickiego. 26
czerwca 1729 objął swoją władzą starostwa: sandomierskie
i chmielnickie. 13 lutego 1730
roku objął oficjalnie urząd starosty sandomierskiego składając
uroczystą przysięgę. W latach
1732 i 1733 był posłem z województwa czernichowskiego na
sejmy nadzwyczajne w Warszawie. Po śmierci Augusta II wraz
z ojcem poparł kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego na tron
polski. 7 czerwca 1734 roku przewodził
sejmikowi ziemi sanockiej, który poświęcony był głównie sprawom organizacji
milicji wojewódzkiej. 14 marca 1735
roku podczas obrad sejmiku wiszeńskiego
uznał prawa do tronu króla Augusta III.
Od 1738 roku jako poseł aktywnie
brał udział w
obradach sejmu
zajmując się
sprawami wojskowymi, m.in.
żądał opuszczenia kraju przez
rosyjski korpus
wojskowy, stacjonujący od
1733, domagał
się deklaracji
neutralności w
wojnie rosyjsko-tureckiej. 17
grudnia 1738
roku został chorążym nadwornym koronnym. W październiku 1744 roku obradował na sejmie
grodzieńskim, gdzie został obrażony
przez posła Józefa Wilczewskiego, że
wspólnie z innymi posłami pozostają na
żołdzie pruskim i dążą do zerwania sej-

mu. Po tym incydencie żądał odwołania
oszczerstwa, grożąc zerwaniem sejmu.
W 1746 roku posłował w Warszawie,
a w 1750 jako poseł ziemi drohickiej.
W 1757 został kawalerem Orderu
Orła Białego. 7 maja 1764 roku podpisał
manifest, uznający odbywający się w obecności wojsk rosyjskich
sejm konwokacyjny za
nielegalny. 19 czerwca
1764 – brał udział w
obradach przybyłych
do Krosna wojsk Konfederatów, po klęskach
pod Leskiem i Brzozowem. Józef Kanty
Ossoliński z synem Józefem Salezym Ossolińskim zaproponował
natarcie na rosyjski korpus i prywatne zaciągi Kazimierza Poniatowskiego, w celu
przebicia się do Lwowa, oraz połączenia
z wojskami Franciszka Salezego Potockiego i Karola Radziwiłła. Był również
uczestnikiem konfederacji radomskiej.
J. K. Ossoliński – wojewoda wołyński, mimo posiadania zamków w
Dukli i Lesku, po klęsce Konfederatów
i rozbiorze Polski, zamieszkał w Rymanowie. W 1775 roku osiadł tu na
stałe, wycofując się z życia politycznego.
Jego żona Teresa Stadnicka była ostatnią przedstawicielką rodu Stadnickich,
zmarła 6 maja 1776 r. i została pochowana
w Klasztorze Karmelitów koło Zagórza,
a potem przeniesiono jej trumnę do
Kościoła do Leska, gdzie umieszczono
tablice z napisem; „Teresa z hrabiów na
Żmigrodzie Stadnickich, herbu Sreniawa,
Ossolinska, Wojewodzina, Wołynska w
Rymanowie, zmarła dn. 6 maja 1776 r. w
Zagórzu u OO. Karmelitów pochowana”.
Józef Kanty Ossoliński w 1780
wybudował w Rymanowie kościół i w
tym samym roku został w nim pochowany w krypcie w pięknym sarkofagu.

wnioski złożone przez związki wyznaniowe, samorządy, prywatnych właścicieli oraz stowarzyszenia czy fundacje.
Beneficjenci chcą przeznaczyć dotacje
najczęściej na remont elewacji obiektów,
pokrycia dachowego, odwodnienie terenu wokół budynków, wykonanie instalacji, konserwację wnętrz. Priorytetowym
zadaniem w bieżącym roku jest m.in.
przeprowadzenie stabilizacji i wzmocnienie konstrukcji w obrębie rotundy
romańskiej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych przy
Bazylice Archrikatedralnej w Przemyślu, a także na konserwację reliktów trumien i odzieży z krypt grobowych. Dotację otrzymała parafia rzymskokatolicka
na łączną kwotę 300 tys. zł. Dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł zostanie
przeznaczone na remont i konserwację
elewacji ściany północno-zachodniej

oraz konserwację ścian portyku zamku
w Lesku. Po odzyskaniu przez dawnych właścicieli pałacu Czartoryskich
w Pełkiniach-Wygarkach rozpoczną się
prace, na które wojewoda przeznaczyła
200 tys. zł. - To inwestycja prowadzona
kompleksowo i będzie to chluba regionu – zapewnia wojewódzki konserwator
zabytków Grażyna Stojak. Dotację w
wysokości 100 tys. zł otrzymały Lokalna
Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat
Wschodnich” oraz Towarzystwo Ulepszania Miasta w Przemyślu na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich
przy cerkwi w Chyrzynce oraz dawnej
cerkwi grekokatolickiej w Wyszatycach .Niezwykłym konserwatorskim
wydarzeniem było odkrycie w kościele
parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Kańczudze polichromii z 1605 r.

uczniowie III klas Gimnazium
w Rymanowie

Opr. Andrzej Biel

Oferta edukacyjna 2013/2014 Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rymanowie
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Podhalanie na starej
fotografii
Piechota stanowiła główny
rodzaj broni wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Wśród jej formacji znajdowały
się jednostki podhalańskie. .Od święta
żołnierzy tych wyróżniał typowy ubiór;
kapelusz z orlim piórem, peleryna.
Natomiast na mundurowych patkach
widniała podhalańska swastyka. Podobnie jak pozostałe jednostki piechoty
„górale” tworzyli pułki określane mianem pułków strzelców podhalańskich.
Było ich sześć. Pierwszy stacjonował w
Bielsku Białej natomiast drugi w Sanoku.
Historia sanockiego Drugiego
Pułku Strzelców Podhalańskich (2PSP)

Naszym zdaniem
Cześć – Franio, dlaczego jesteś
taki zamyślony i smutny? – a no powiedz czym to mamy się cieszyć, skoro
wszystko układa się nie po naszej myśli.
Z natury nie jestem pesymistą, i często sam siebie staram się pocieszyć ale
kiedy zastanowię się w jakim kierunku
„nas” prowadzą – to radość mija. Dzisiaj
szczęśliwymi są tylko dobrze prosperujący biznesmeni ( jest ich coraz mniej),
ci co mają dobre posady państwowe,
i ci co zadawalają się kuflem piwa.
Stachu- zauważ, że co raz więcej
ludzi otwiera oczy i przekonują się, że
zostali okłamani tymi obietnicami. Już
sam prezydent Komorowski, który wywodzi się z PO uważa, że obecny rząd
jest już „wypalony”. Rząd nie ma żadnego pomysłu na poprawę naszej sytuacji
materialnej a zastanawiają się tylko w
jaki sposób wyciągnąć te ostatnie grosze
od tych i tak już biednych obywateli. No
weźmy ostatnio te sprawy „śmieciowe”,
które dotyczą każdego z nas, to co wiemy to chociaż będziemy dalej sortować
to i tak będzie nas to drożej kosztować.
Na dodatek słyszałem, że nasza Gospo-
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sięga października 1918 roku kiedy w
miejscowości Bochnia przebywał batalion
austriackiego 32 Pułku Obrony Krajowej.
W chwili gdy monarchia austriackich
Habsburgów chwiała się w posadach
żołnierze Polacy ze wspomnianego batalionu przejęli kontrolę nad magazynami
broni żywności i sprzętu wojskowego.
Tym sposobem dano początek polskiej
formacji wojskowej. …Następnie żołnierze ci brali aktywny udział podczas
walk o granice Rzeczypospolitej ścierając się z Ukraińcami i bolszewikami.
W czasie niedługiego okresu
przedwojennej niepodległości Polski Drugi Pułk Strzelców Podhalańskich dodawał
swoją obecnością specyficznego kolorytu
miastu, nad Sanem tworzył niepowtarzalną atmosferę współistnienia wojska
z sanocką ludnością. Wyrażało się to
udziałem żołnierzy i władz wojskowych
podczas obchodów świąt patriotycznych, współpracą z młodzieżą szkolną.
Oczywiście nie zapominano o rozrywce.
Tutaj aktywnie działała orkiestra pułkowa
uczestnicząc w balach, festynach i zabawach. Jej maskotką został osiołek Kubuś
pełniący rolę siły pociągowej do wózka
na którym umieszczono pułkowy bęben.
Poza tym życie żołnierzy wypełniały codzienne obowiązki, służba,
trud podnoszenia sprawności bojowej.
Ten ustalony porządek dnia powszedniego przerwało nazistowskim zagrożenie.
Dnia 30 sierpnia.1939 roku po wcześniej przeprowadzonych manewrach
Drugi Pułk Strzelców Podhalańskich
został zmobilizowany do obrony zagrożonego państwa. Nikt jednak nie
przypuszczał, że wojna potrwa aż tak

długo a idący do boju żołnierze bezpowrotnie żegnają się ze swym miastem.
Dziś istnienie pułku poświadczają między innymi fotografie. Można
na nich zobaczyć sceny mówiące o
życiu codziennym obchodach świąt patriotycznych, manewrach wojskowych,
przyjęciach oficerskich organizowanych z różnych okazji. Zdjęcia są też
pewnym śladem po ludziach, którym
przyszło stanąć do walki z niemieckim
najeźdźcą podczas tragicznego polskiego
września 1939 roku. Niektórzy z nich
złożyli wtedy ofiarę życia. . Natomiast
innym dane było brać udział w odtwarzaniu odradzonego Wojska Polskiego
poza granicami okupowanego kraju.

darka Komunalna nie może brać udziału w przetargu na wywóz śmieci, bo nie
spełniają odpowiednich warunków ( tak
ci mądrale na górze wymyślili dbając o
własny biznes) więc trzeba będzie zwolnić kilka osób, a najprawdopodobniej
przetarg wygra firma niemiecka, która
już działa w Krośnie. To dochodzi już do
tego, że my sami nie potrafimy „zarządzać„ własnymi śmieciami a na dodatek
podejrzewam, że po pewnym czasie, będziemy płacić o wiele więcej jak na początku i będzie to normalne, bo przecież
nie będą mieć konkurencji. W Szczecinie
wykupiono wodociągi i ceny już szybko
rosną, to jest sprytnie ukryte niewolnictwo. Będziemy słono płacić za wywóz
śmieci a podatki od tej działalności nie
zostaną w Polsce tylko przejdą przykładowo za zachodnią granicę, zresztą tak
będzie jak z podatkami od wszystkich
supermarketów. Tu widzimy całkowity
brak kompetencji obecnego rządu. No
nic pozytywnego się nie dzieje – weźmy
te obietnice o gazie łupkowym,- robili
takie nadzieje wypełniali czas antenowy
w radio-TV, gazety, przeliczano nawet
jakie to wysokie będziemy mieć emerytury, jak wzbogaci się kraj itd. Dzisiaj

wiemy, że nic z tego wszystkiego nie będzie, a firmy te które tu wierciły, wszystkie otwory źle zostały powiercone i teraz
wyjeżdżają na Grenlandię. Mamy także
takich (wspaniałych ekonomistów), że
nie minęło pół roku a już trzeba wprowadzać zmiany w budżecie,- brakuje
pieniędzy na wszystko- (nie będę tu wyliczał – po prostu na wszystko) – więc
będą sięgać do kieszeni tych szarych
ludzi, których cały czas udaje się im tumanić. Rządowi i całej koalicji oraz tym,
którzy często śpią w ławach sejmowych,
albo w ogóle są nieobecni dbają o własne
przetrwanie, zajmują się tylko sprawami
wewnątrzpartyjnymi a losy Narodu i
przyszłość Polski są im często obojętne.
Jeśli bylibyśmy silni jako NARÓD w,
którym jest prawdziwy patriotyzm (a nie
tylko na stadionach) to ta cała „ferajna”
już dawno nie miałaby miejsca w Polsce,
ale już od wielu lat robili oni wszystko
aby patriotyzm powoli usunąć z narodu przez wyśmiewanie, że to już przeżytek itd. I udało się im to zrobić. Pani
profesor Półtawska przypomniała, że
kiedyś sam obecny premier powiedział,
„polskość to nienormalność” dlatego też
mało kto z nami się liczy, a przekazy me-

Marcin Paszkiewicz

dialne często fałszują naszą historię, bo
przecież wiadomo w czyich rękach one
są i jaki cel one mają. Każdy kraj jak tylko może dba o swoje interesy i nie tylko
dnia dzisiejszego, ale mają na uwadze
czas przyszły- a ja nie mogę dopatrzeć
się perspektywicznego myślenia, wręcz
przeciwnie, żyją dniem dzisiejszym, dla
nich przyszłość jest nie ważna. Skierowano nasze myśli, abyśmy bezgranicznie
zawierzyli „UNII” w jej dobre intencje w
stosunku do naszego kraju i to też im się
udało. A bo dostajemy dotacje,- to prawda, tylko zadajmy sobie pytanie – za co?
czy za to że kochają Polskę? – przecież
nie bądźmy naiwni – nikt nikomu bezin-

Wędkarskie refleksje
W marcowym numerze przedstawiliśmy informacje „organizacyjne”, które przybliżyły czytelnikom
wędkarskie koło w Rymanowie. Dziś
luźne, ale bardzo ciekawe, refleksje o zaletach tego ciekawego hobby.
Przybliżając nieco specyfikę
wędkarskich dyscyplin wyjaśniamy,
że wędkarstwo spławikowe polega na
łowieniu ryb z brzegu lub łodzi, przy
pomocy wędki wyposażonej w sygnalizator brań – spławik. To jego ruchy
na powierzchni wody budzą emocje
u wędkarza i pokazują nam czy naszą
przynętą interesuje się „taaaaka ryba”.
Łowić można ryby tzw. spokojnego
żeru np. płocie, karasie, karpie, leszcze.
Wędkarstwo muchowe to dyscyplina dla tych, którzy nie lubią siedzieć w miejscu. Trzeba w niej wykazać
się umiejętnością sprawnego poruszania
w wartkim nurcie rzek i potoków. Przynęta – sztuczna mucha to imitacja organizmów wodnych stanowiących pożywienie ryb. Przy jej pomocy łowi się głównie
ryby szlachetne np. pstrągi, lipienie, ale
dobrą szkołą dla początkujących może
być połów takich ryb jak jelce lub klenie. Doskonałym miejscem do uprawiania tego typu wędkarstwa jest rzeka San.
Wędkarstwo
spinningowe
to również szansa aktywnego wypoczynku z wędką. Wędrówka wzdłuż
rzek lub brzegów innych zbiorników
wodnych w poszukiwaniu ryb drapieżnych oraz wykonywanie rzutów spinningiem to dla wielu wędkarzy sposób na wypełnienie wolnego czasu.
Trofeum wędkarskie w postaci okazu
okonia, szczupaka, sandacza czy pstrąga jest marzeniem wielu wędkarzy.
Wędkarstwo podlodowe to
dziedzina dla tych, którzy nie boją się
zimna. Polega na łowieniu ryb specjalną wędką spod lodu przez wywiercony
w nim otwór – przerębel. Dobrym łowiskiem do tego typu wędkowania jest
znajdujący się blisko zalew w Sieniawie.
Można w nim łowić spod lodu przede
wszystkim płocie, okonie a także sieje.

teresownie nic nie daje – za to wszystko
co dostaliśmy, już bardzo drogo zapłaciliśmy i będziemy jeszcze długo i bardzo
drogo płacić, włącznie z pozbyciem się
tożsamości. Fabryka Fiata w Tychach
ostatnio zwolniła 1500 osób, a na jednego zwolnionego w fabryce to 7-10 osób
traci pracę w zakładach kooperacyjnych
– taki los gotują naszemu Narodowi. Po
rozgrabieniu i zniszczeniu gospodarki,
biorą się za samorządy i w taki sposób,
ci mocni z zachodu i wschodu w niedługim czasie będą rządzić życiem Polaków. Z pewnością wielu czytających
w tej chwili pomyśli sobie,- o jakiś tam
nawiedzony Franio głosi takie przepo-

wiednie, które nigdy się nie spełnią.
Do tych którzy tak myślą, mam prośbę
sobie usiedli i na spokojnie w myślach
przelecieli te kilkanaście lat wstecz i w
swej wyobraźni przewidzieli kilkanaście
lat do przodu, biorąc pod uwagę kierunek w którym zdążamy. Zastanówmy
się przynajmniej nad,- rosnącym bezrobociem? – brak przyrostu naturalnego - dzieci polskie rodzą się ale nie w
Polsce! – jakie i czy w ogóle będziemy mieć emerytury? – kim będziemy?

Wśród dyscyplin wędkarskich
występuje także wędkarstwo rzutowe. Jest to ciekawa forma aktywności
ruchowej, która ćwiczy precyzję i doskonali sprawność fizyczną. Może być
uprawiana przez wszystkich, zarówno
początkujących jak i zaawansowanych.
W każdej dyscyplinie wędkarskiej pierwsze kroki mogą być
trudne. Po ich pokonaniu zdarza się
jednak często, że nasze hobby staje
się życiową pasją i przynosi ogromną
satysfakcję. Pierwsze kroki radzimy
jednak stawiać, ze względów technicznych, prawnych i bezpieczeństwa w
towarzystwie doświadczonego kolegi
- wędkarza. To on doradzi w zakresie
wyposażenia i wskaże właściwą drogę
do realizacji naszych zainteresowań.
W wędkarstwie podstawowym
celem jest złowienie ryby. To przynosi zwykle największa radość. Chcemy
jednak zwrócić uwagę, że nowoczesne i
etyczne wędkarstwo to nie patrzenie na
rybę tylko przez pryzmat zdobyczy w
postaci mięsa do spożycia. Coraz większą popularność wśród wędkarzy zyskuje idea „złów i wypuść”, polegająca na
szczególnie ostrożnym obchodzeniu się
ze złowionymi rybami i wypuszczaniu
ich z powrotem do wody. Jest coraz więcej wędkarzy, którzy realizują tę ideę i
dla nich wielką przyjemnością staje się
obserwowanie ryby powracającej do
swojego środowiska. Takie działanie,
wraz z przestrzeganiem przepisów wędkarskich w zakresie wymiarów i okresów
ochronnych, na pewno przyczyni się do
tego, że nie będziemy tylko narzekać na
coraz mniejszy rybostan naszych wód.
Wielu z nas coraz trudniej znaleźć czas na bezpośredni kontakt z przyrodą. Wędkarstwo jest szansą na poznanie coraz mniej licznych, ale możliwych
do znalezienia cichych zakątków, gdzie
spokój, szum wody i powiew świeżego
powietrza zregenerują nasze siły fizyczne i psychiczne. Polski Związek Wędkarski kładzie duży nacisk na pracę z
młodym pokoleniem. Jedną z inicjatyw
rymanowskiego koła w tym zakresie
jest organizacja zawodów wędkarskich
dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wędkarski Turniej Szkół. Impreza ta, or-

ganizowana od kilku lat, z okazji Dnia
Dziecka, cieszy się powodzeniem. W
2012 roku brało w niej udział 12 drużyn
reprezentujących szkoły z gminy Rymanów. Jest przykładem, że wędkarstwo
może być dobrą zabawą, a dodatkowo
wyzwala zdrową rywalizację i odgrywa
pozytywną rolę wychowawczą. Zachęcajmy młode pokolenie do rozwijania
zainteresowań wędkarskich. Koło w
Rymanowie wpiera także konkurs ekologiczny dla młodzieży szkolnej. Ciekawą propozycją dla szkół jest coroczny
konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste
wody – zdrowe ryby” organizowany
przez okręg krośnieński. Działalność
proekologiczna to także jeden z ważnych kierunków aktywności Polskiego
Związku Wędkarskiego. Staramy się
widzieć nie tylko pływające w wodach
ryby, ale również zagrożenia występujące w całym środowisku. Kształtowanie
świadomości ekologicznej to potrzeba
chwili. Takie podejście do zagadnień
ochrony środowiska daje szansę na patrzenie z optymizmem w przyszłość.
Koło PZW w Rymanowie jest organizatorem innej, oryginalnej imprezy, są
to „Zawody Rodzin Wędkujących”. W
terminarzu zawodów na rok 2013 planuje się ich organizację już po raz dwudziesty. Podczas tych zawodów można nie
tylko złowić „taaaką rybę”, ale również
poznać inne wędkujące rodziny, spędzić
przyjemnie czas przy wspólnym ognisku.
Trzeba wykazać się sprawnością podczas
rozgrywanych konkurencji zręcznościowych. Zachęcamy do udziału w zawodach rodzinnych również w tym roku.
W imieniu zarządu koła PZW w
Rymanowie zapraszamy wszystkich
wędkarzy i sympatyków wędkarstwa,
do udziału w imprezach organizowanych przez nasze koło. Informacje na
ten temat można znaleźć na tablicach
ogłoszeń, które znajdują się na rynku w
Rymanowie, na budynku kina oraz przy
stawach w Bartoszowie. Chcemy, aby
nasza działalność przyczyniała się do
kształtowania dobrego wizerunku naszej
gminy i przynosiła zadowolenie wszystkim, którzy podejmą z nami współpracę.

Stacho i Franio

Wojciech Telesz
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Rozpoczynamy sezon kulturalny 2013
Już wkrótce rozpocznie się sezon kulturalny, podczas którego organizowanych będzie wiele imprez dla turystów i mieszkańców
naszej gminy. Imprezą inauguracyjną będzie Międzynarodowy Festiwal „DIALOG KULTUR” z udziałem przedstawicieli z Czech,
Słowacji, Węgier, Ukrainy i Polski. Odbędzie się on w dniach 11 i 12 maja w Rymanowie Zdroju, w Parku nad Czarnym Potokiem.
W ramach Festiwalu oprócz występów zespołów, będzie można posmakować tradycyjnych potraw regionalnych. Zorganizowana
zostanie także wystawa prezentująca kulturę i dziedzictwo państw uczestniczących w Festiwalu.
Festiwal to także doskonała okazja do promocji naszych urokliwych terenów, pokazania pięknego Uzdrowiska Rymanów. To
także szansa nawiązania współpracy gospodarczej. Dzięki wzajemnemu poznaniu się być może w przyszłości możliwa będzie także
wspólna realizacja projektów dofinansowywanych z budżetu unii europejskiej. Organizatorem Festiwalu jest stowarzyszenie Gminna Organizacja Turystyczna „Tabor” z siedzibą w Rymanowie Zdroju. Realizacja Festiwalu możliwa jest dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Rymanów. Za pomoc w organizacji pragniemy podziękować
także Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie, który zapewnia sprzęt oraz swoich pracowników do obsługi imprezy. Poniżej
przedstawiamy Państwu kilka ciekawych informacji nt. naszych zagranicznych gości.
1. Cieszyn Czeski (Czechy) – to
wielonarodowe miasto we wschodniej
części Czech, w kraju morawsko-śląskim.
Miasto liczy ponad 25 tys. mieszkańców,
z czego ok. 16% ma narodowość polską.
Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą.
Powierzchnia miasta wynosi ok. 34
km/2. Czeski Cieszyn powstał w 1920 r.
w wyniku podziału dawnego księstwa
Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i
Czechosłowację. Ustalona wtedy granica przebiegała przez
miasto Cieszyn wzdłuż rzeki Olzy, dzieląc miasto na dwie
części. Podział miasta spowodował spadek znaczenia Cieszyna
w regionie i zahamowanie jego rozwoju. Polska część
miasta utraciła ważne połączenia kolejowe i wiele zakładów
przemysłowych, natomiast Czeski Cieszyn został odcięty
od swojego historycznego centrum, urzędów i placówek
oświatowych. W październiku 1938 r. Czeski Cieszyn został
zajęty przez wojska polskie w trakcie aneksji Zaolzia i włączony
do miasta Cieszyna jako Cieszyn Zachodni. W okresie II wojny
światowej w dzielnicy Konteszyniec działał obóz jeniecki Stalag
VIII D. Po 1945 r. powrócił nowy podział miasta i odrębność
Czeskiego Cieszyna. Do dziś Czeski Cieszyn pozostaje jednymz
najważniejszych ośrodków mniejszości polskiej w Czechach
oraz siedzibą większości organizacji polskich w tym kraju. Na
festiwalu „Dialog Kultur” Czeski Cieszyn reprezentowany będzie
przez polską szkołę oraz zastępcę starosty jako przedstawiciela
władz lokalnych.
2. Bołgrad (Ukraina) - Bołgrad został
założony w 1821 przez bułgarskich
osadników i przynależał do Imperium
Rosyjskiego. Następnie w latach 18561878 znajdował się w granicach Księstwa
Mołdawskiego a następnie Rumunii. W
przedziale chronologicznym 1918-1940 i
1941-1944 należał do Rumunii, następnie
do ZSRR a obecnie leży na terytorium
Ukrainy, tuż przy granicy z Mołdawią.
Okolice Bołgradu są zamieszkane głównie przez Bułgarów
(61%), a także Gagauzów (miejscowości Aleksandrovka,
Dimitrovka, Vinogradovka oraz Červenoarmejskoe)
oraz przedstawicieli innych narodowości. Bołgrad
obejmuje powierzchnię ok. 94 km/2 i liczy ok. 18 tys.
mieszkańców.
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3. Kračúnovce (Słowacja) - leżą w południowej części Beskidu Niskiego, w
zachodniej części doliny Topl’a, w kraju
preszowskim, w powiecie Svidnik. Pierwsze
wzmianki o Kracunovcach pochodzą z 1347
r. Kracunovce są jednym z pierwszych partnerów międzynarodowych Gminy Rymanów
– współpraca z władzami Kracunoviec
rozpoczęła się w 1999 r. podpisaniem
umowy o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i gospodarki. Od tamtego czasu oba obszary
(Rymanów i Kracunovce) pozostają ze sobą w ścisłej współpracy,
wzajemnie odwiedzając się, prezentując swój dorobek kulturalny na ważniejszych imprezach lokalnych. Podejmowane są
także próby składania wspólnych wniosków o dofinansowanie
projektów w dziedzinie kultury, sportu i edukacji.
4. Sárospatok (Węgry) – miasto w północno-wschodnich Węgrzech, u podnóża Gór
Zemplińskich, nad Bodrogiem (dopływ
Cisy). Liczy 12 920 mieszkańców (dane
z 2011 r.) i obejmuje obszar 139 km/2.
W okresie średniowiecza ze względu na
swoje położenie miasto miało ważne znaczenie gospodarcze na szlaku handlowym
z Węgier do Polski (Budapeszt - Miszkolc
- Koszyce - Preszów - Stropkov - Przełęcz
Beskid nad Czeremchą lub Przełęcz Dukielska - Jaśliska - Rymanów - Sanok). W mieście znajduje się wiele atrakcji turystycznych wśród których najważniejsze to: Zamek Rákóczego,
Piwnice Rákóczego, kolegium kalwińskie, w bibliotece którego
przechowywana była w latach 1708-1939 Biblia królowej Zofii
oraz kąpielisko termalne składające się z 5 basenów.
5. Hercegkút (Węgry) - leży w tokajskim
regionie winiarskim, wpisanym na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Miejscowość zajmuje powierzchnię 7,82 km/2,
zamieszkuje ją ok. 650 mieszkańców. Zlokalizowana jest w pobliżu Sarospatok- miasta partnerskiego Krosna. Hercegkút znane
jest z wykutych w wulkanicznym tufie
piwniczek, w których dojrzewa znakomite
tokajskie wino. W Hercegkút znajduje się
kaplica wieńcząca tamtejszą drogę krzyżową, którą zdobi kopuła z nadnaturalnej wielkości postacią Chrystusa, wyrzeźbiona przez krośnieńskiego artystę Macieja Syrka.

Powstaje ekomuzeum
Już wkrótce, dzięki staraniom Lokalnej Grupy działania „Dorzecze Wisłoka” oraz Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”
powstanie ekomuzeum, które będzie prezentować oraz promować ciekawe pomysły oraz twórczość interesujących ludzi z obszaru obu LGD. Zgodnie z definicją ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą
wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako
wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej.
Aby utworzyć „żywe muzeum” konieczna jest analiza zasobów własnych obszaru. W tym celu LGD „Dorzecze Wisłoka” prowadzi spotkania, organizuje wizyty w terenie oraz organizuje kursy mające na celu zrozumienie istoty ekomuzeum.
Inicjatywa ta jest doskonałą okazją do promocji naszych terenów oraz działających tu lokalnych twórców, często niedocenianych.
Prace twórców z terenu naszej gminy prezentowane są także w Galerii Zdrój, gdzie organizowane są wystawy oraz pogadanki
tematyczne.

Z e zb iorów Galerii Sz t uki

Internetowy przegląd
prasy
Prezentujemy fragmenty z
internetowych wydań gazet lokalnych.
Tym razem z „Nowin” i „Super
Nowości”.
Abonament Osoby, które zarejestrowały odbiornik i przestały płacić, są teraz
w pierwszej kolejności atakowane przez
Pocztę Polską. Spokój mają ci, którzy nigdy
nie zarejestrowali odbiornika. Firmom się
jednak nie upiecze. Osoby, które kiedyś
zarejestrowały odbiornik i przestały płacić,
dostają wezwanie do zapłaty zaległego za 5
lat abonamentu, czyli kwoty 1585 złotych. Na
zapłatę dłużnik dostaje tylko 7 dni. Jeśli nie
uiści tej opłaty, poczta kieruje wezwanie do
egzekucji, którą prowadzą urzędy skarbowe.
Osoby, które nigdy nie zarejestrowały odbiornika, choć działały niezgodnie z prawem, to
mają lepiej, bo nie ma jak im udowodnić,
że posiadają telewizor. Nie ma obowiązku
wpuszczenia kontrolera poczty do domu, a
ten pukając do nas musi się nam przedstawić
i pokazać legitymację. Bezprawne najście
kontrolera złamałoby nasze konstytucyjne
prawo do nienaruszalności mieszkania.
Poczta Polska nie ma też prawa stwierdzić,
że mamy telewizor na podstawie tego, ze
listonosz przynosi nam rachunki za telewizję
kablową. Tego typu ucieczka przed abonamentem nie zadziała jednak w przypadku
firm. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł,
że przedstawiciele poczty mogą, bez wcześniejszej zapowiedzi, sprawdzić, czy firma

rejestruje odbiorniki telewizyjne i radiowe
oraz czy odprowadzają z tego tytułu abonament. Sędziowie orzekli to na rozprawie,
na której właściciel jednej z firm próbował
się bronić przed nakazem zapłaty za zaległy
abonament przepisami ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, która nakazuje
poinformowanie firmy o kontroli na siedem
dni przed jej przeprowadzeniem. Sąd jednak
stwierdził, że w przypadku takiej kontroli nie
trzeba stosować tych przepisów.
Prawo jazdy Stare egzaminy na prawo
jazdy zdawało 8 na 10 kursantów. Dziś udaje
się to tylko co piątemu.- Część pytań jest
banalnych, ale kursanci przyzwyczajeni do
uczenia się na pamięć sytuacji drogowych
nie znają na nie odpowiedzi. Najczęściej
popełniają błędy w części specjalistycznej,
w pytaniach o zasady pierwszej pomocy
– ocenia Stefan Pinderski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Krośnie. Na nowych zasadach podkarpackie
WORD-y egzaminują kierowców od 19
stycznia. Wyjątkiem jest Krosno, gdzie nowe
testy obowiązują od 12 lutego. Egzamin trwa
teraz 25 minut i jest podzielony na dwie
części. – W podstawowej znajduje się 20
pytań wspólnych dla wszystkich kategorii
prawa jazdy. Są ilustrowane zdjęciami lub
klipami filmowymi. Kandydat na kierowcę
odpowiada na nie „tak” lub „nie”. Na przeczytanie pytania ma 20 sekund, na odpowiedź
15 – wyjaśnia Robert Drozd, egzaminator
nadzorujący w WORD Rzeszów. Druga
część – specjalistyczna, to 12 pytań różnych
dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.
Tutaj sugerowanych odpowiedzi jest trzy,

z czego poprawna tylko jedna. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi jest tutaj 50
sekund. Pytania są punktowane od jednego,
do trzech punktów, w zależności od poziomu
znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Aby zaliczyć test, trzeba
zdobyć minimum 68 na 74 możliwe punkty.
W rzeszowskim WORD przez pierwszy
tydzień zdarzały się grupy, w których egzaminu nie zaliczał nikt, a najsłabsze osoby nie
zdobywały nawet połowy wymaganej liczby
punktów. Dziś jest już nieco lepiej. – Do tej
pory przeegzaminowaliśmy tysiąc osób. W
tej chwili zdaje średnio trzy-cztery osoby
na jedną grupę. Pozostałym brakuje do minimum tylko kilku punktów. Poza pierwszą
pomocą nie radzą sobie także z pytaniami
dotyczącymi wymijania i omijania samochodów oraz przeszkód. Na te zagadnienia
radzę zwrócić szczególną uwagę podczas
nauki – mówi Robert Drozd. Mimo wzrostu
liczby zdanych testów, w Rzeszowie zdawalność części teoretycznej to ciągle poniżej 20
procent. Nie lepiej jest w trzech pozostałych
ośrodkach. W Tarnobrzegu egzaminów było
do tej pory 468. Zaliczyło je zaledwie 17 procent zdających. W Przemyślu na 123 zdało
tylko 27 co stanowi 23 procent. W Krośnie
zdawalność to na razie tylko 20 procent. Takie wyniki martwią dyrektora Pinderskiego.
– W ubiegłym roku mogliśmy się pochwalić
wynikami na poziomie 81,5 procent zdanych
testów. To najlepszy wynik na 49 WORD-ów
w całej Polsce. Ciężko przyzwyczaić się do
takiej zmiany – mówi Pinderski.
Opracował : Andrzej Biel
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