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3 maj – lekcja historii
3 maj to niezapomniana data w kalendarzu polskiej historii.
Bowiem tego dnia w 1791 roku doszło do uchwalenia Konstytucji, pierwszej tego typu uchwały w Europie i drugiej na świecie,
co stanowiło prawdziwy ewenement. Należy pamiętać, że rzeczywiście był to ogromny wysiłek oraz wyzwanie dla polskiej
szlachty przywiązanej do znacznych swobód i licznych przywilejów, z których po części musiała zrezygnować. Obradujący Sejm
Wielki był więc miejscem kłótni i głosów, które były przeciwne
jego pracom. Tym bardziej chwalebny jest rezultat tychże działań.

W ramach odbytych w Rymanowie uroczystości, upamiętniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie
z Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie odegrali niezwykle
interesujące przedstawienie. Przenieśli widzów w przeszłość ukazując namiastkę tego, co mogło dziać się w parlamencie podczas
obrad w 1791 roku. Byliśmy więc świadkami ostrej wymiany
zdań pomiędzy hołdującą starym zwyczajom szlachtą, na siłę
starającą się o utrzymanie liberum veto, a obozem postępowych
posłów i senatorów dążących do wprowadzenia reform. Wyliczyli
oni działania prowadzące do upadku Rzeczypospolitej, zarzucając adwersarzom brak troski o dobro Ojczyzny. Nad stosownym
przebiegiem obrad czuwał król Stanisław August Poniatowski.
Burzliwe posiedzenie sejmu zakończone zostało uchwaleniem
Konstytucji, której najważniejsze założenia odczytał marszałek.
Ducha epoki oddał staropolski język, którym posługiwali
się nasi młodzi aktorzy, a także piękne kostiumy – kunsztownie
zdobione kontusze, strojne pasy oraz kołpaki. Występujące
dziewczęta również ubrane były we wzorzyste, obszyte futerkiem
kontusiki damskie i szerokie spódnice.

Debiut Historycznej
Izby Regionalnej
Noc Muzeów organizowana jest w Polsce już po raz dziewiąty. Zgłaszając Historyczna Izbę Regionalną do sieci otwartych w tę noc placówek muzealnych, istniały obawy czy podjęta została decyzja słuszna. Nie mieliśmy żadnych doświadczeń w tym względzie. Rezultaty przeszły jednak nasze oczekiwania, naszą skromną izbę odwiedzili goście z Rymanowa
Zdroju, Klimkówki, Krakowa i oczywiście z Rymanowa.

Goście wnikliwie oglądali interesujące ich fragmenty ekspozycji, uzyskując wiele informacji od gospodarzy izby:
Grażyny Skolarczyk, Czesława Szajny i Wacława Łabudy.

Całość uatrakcyjniły odśpiewane przez młodzież z wielkim
uczuciem pieśni: „Taki kraj”, „Święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Polonez 3 Maja” oraz „Miejcie nadzieję”.
Przedstawienie wyreżyserowali nauczyciele: Marta Cypcar i
Sabina Zięba, oprawę muzyczną przygotowała Joanna Konderla
– Ozimina, a dekoracje wykonał Bogdan Turek. Nad wszystkimi
pracami czuwała dyrektor szkoły Halina Chmielewska.

Swoje zadowolenie z odwiedzin w tym rymanowskim
„muzeum” wyrazili we wpisach w księdze pamiątkowej. Oto
wybrane fragmenty:
„Piękne podziękowanie dla twórców muzeum. Życzę dalszych sukcesów w podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji i
historii Rymanowa”. (K. S.)
„Gratulujemy i dziękujemy Pasjonatom Pamięci! Pamięć
to nie tylko zdolność do przechowania rzeczy i dokumentów. To
nade wszystko umiejętność wyobrażenia sobie i przekazania
emocji, osiągnięć, czasem błędów, koniecznie napięcia dobrej
woli tych, którzy nas poprzedzali w korowodzie nieustannych
przeobrażeń trudnego, a niekiedy łaskawego czasu.” (Jan i
Iwona z Krakowa)
„Bardzo dziękujemy za mile spędzony wieczór wspomnień
w Historycznej Izbie Regionalnej. Ze wzruszeniem miałyśmy
możliwość uczestniczenia w sentymentalnej podróży wspomnień po dawnym Rymanowie”. (Maria, Teresa, Barbara i
Halina).
I Noc Muzeum w Rymanowie była imprezą ze wszech
miar udaną i będzie, mamy nadzieję, kontynuowaną w latach
następnych.

Magdalena Makarska

Tekst i fot. wła
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Wydarzyło się w maju

hum

Szef wzywa
or pracownika:
29.VI.1694 – w bitwie pod Texel Francuzi pokonali Ho
- Dlaczego
na
lendrów, którzy chcieli przejąć 120 statków wypełniospóźnił się pan
nych zbożem z Polski. Zboże dla ogarniętej wojną dodob
do pracy?
mową Francji wysłano z inicjatywy polskiej królowej p
ry
- Zaspałem.
o
cza
Marii Kazimiery d’Arquien (Marysieńki Sobieskiej).
Żona cztery
tek
9.VI.1794 – zginął Bartosz Głowacki, 36.letni chłop,
razy budzikosynier, bohater bitwy pod Racławicami, mianowany
ła mnie do
przez T. Kościuszkę oficerem.
dziecka.
8.VI.1934 – w Związku Radzieckim wchodzi ustawa - Przecież wy nie macie dzieci!
o zdradzie ojczyzny przewidująca jedyną karę – karę - No właśnie!
* * * * *
śmierci. Wprowadzono też odpowiedzialność zbiorową
Po zakończonym zabiewszystkich członków rodziny.
17.VI.1934 – rozporządzaniem prezydenta RP utworzo- gu pacjent z przekąsem
no w Berezie Kartuskiej (woj. poleskie) „obóz izolacyj- mówi do dentysty:
ny dla osób zagrażających bezpieczeństwu i porządko- - Ale pan ma zarobek, minuta robowi publicznemu”.
ty przy wyrwaniu
5.VI.1944 – rozpoczęła się operacja „Overlord” – lą- zęba i stówa leci!
dowanie wojsk alianckich w Normandii. Na ponad - Jak pana to bulwersuje, to następ6 000 statkach przewieziono ok. 185 tys. żołnierzy. W nego mogę wyrywać powoli…
operacji wzięły udział I Dyw. Pancerna i polskie dywi* * * * *
zjony RAF-u
Na przyjęciu, jeden z gości okropnie
12.VI.1944 – pierwszy lot bojowy odbyły rakiety V-1. ziewa.
„Tajna broń” Hitlera została użyta do ataku na Londyn. - Nudzi się pan?
7.VI.1954 – zm. Alan Mathison Tubing, ang. twórca - Okropnie. A pan?
informatyki. Rekrutował pracowników publikując w - Tak samo.
gazecie krzyżówkę. Kto rozwiązał był zatrudniony w - To znikajmy stąd!
- Nie mogę, jestem goośrodku łamiącym szyfry m.in. Enigmy.
21.VI.1954 – uruchomiono pierwszy wielki piec w Hu- spodarzem przyjęcia.
* * * * *
cie im. Lenina. Jednocześnie trwała od 1949 roku budoDo redaktora naczelnego pewnej gawa „socjalistycznej” Nowej Huty.
zety dzwoni z pretensją biznesmen.
27.VI.1954 – w Obińsku zostaje uruchomiony pierw- - Jakiś dziennikarz napiszy radziecki reaktor atomowy. Głównym konstrukto- sał o mnie nieprawdę!
rem był Igor Kurczatow, który jednocześnie był wielkim - To powinien pan się cieprzeciwnikiem zbrojeń atomowych, co spotykało się z szyć – mówi redaktor – byłoby
krytyką Chruszczowa.
dla pana gorzej gdyby napi1.VI.2004 – 10 lat temu rozpoczął swą działalność sał o panu całą prawdę.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Ryma* * * * *
nów. Obok ośrodka powstała ścieżka edukacyjno-przy- Po wyścigu zdenerwowany trerodnicza „Hrendówka” o długości 2,5 km, przedsta- ner krzyczy na dżokeja:
wiająca różnorodność zbiorowisk przyrodniczych Be- - Przecież na ostatniej proskidu Niskiego. Przejście wymaga 2,5 godz.
stej mogłeś szybciej pobiec!
2.VI.2004 – największą dotychczas wygraną w Lotto - Pewnie, że mogłem, ale szkouzyskał gracz z Warszawy – 20,1 mln zł. 19.XI.2005 da mi było zostawić konia.
* * * * *
inny gracz ze stolicy wygrał 11,9 mln. w ciągu ostatnich
Sąsiadka pyta małego Frania:
10 lat wygrane powyżej miliona padały aż 444 razy.
- Gdzie jest teraz twój ojciec?
5.VI.2004 – zmarł Ronald Reagan 40 prezydent USA, - Na komisariacie.
który znacząco pomagał „Solidarności”. Był aktorem, - To pewnie dużo zarabia?
ale zaczynał jako 15. latek na rzecznym kąpielisku jako - No, nie wiem. Dopieratownik, przez 7 lat uratował 77 osób.
ro wczoraj go zgarnęli!
12.VI.2004 – w Licheniu miało miejsce długo wyczeki
* * * * *
wane wydarzenie, w domu pielgrzyma odbyła się konfe- Przychodzi na komisarencja Episkopatu Polski, ks. abp Nuncjusz Apostolski riat policji kobieta i skarży
Józef Kowalczyk konsekrował nową świątynię a ks. Pry- się do posterunkowego:
mas Józef Glemp wygłosił kazanie.
- Tydzień temu wysłałam męża po
Wacław Łabuda chleb i jeszcze do dziś nie wrócił!
- A nie może sobie pani tego
chleba sama przynieść?
* * * * *
Szpital polowy
w czasie wojny.
www. s z a c h y. c b a . p l
Lekarz ogląda
ciężko rannego
to nowa strona założona i prowadzona przez Piotra
pacjenta i staFałatowicza instruktora sekcji szachowej Stowarzywia diagnozę:
szenia „Nasz Rymanów”.
- Jedna rana jest śmiertelna,
Na stronie znaleźć można informacje o działaale resztę da się wyleczyć.
niach i sukcesach rymanowskich szachistów.
Wybrał (wła)

,

Szachiści mają swoją
stronę
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Wieści z regionu…
 Bogdan Kuliga, szef podkarpackiej straży pożarnej, odebrał w piątek
w Belwederze z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na
generalski stopień nadbrygadiera.
 23 maja 1964 r. w Łomży abp Józef
Michalik przyjął święcenia kapłańskie
z rąk bpa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W sobotę wierni dziękowali za 50-lecie kapłaństwa metropolity
przemyskiego w archikatedrze w Przemyślu.
 Leśnikom z leśnictwa Buk (gmina
Cisna) za pomocą fotopułapki udało się
zarejestrować niezwykłe spotkanie.
Na jednym zdjęciu widać dwa największe bieszczadzkie drapieżniki – wilki i
niedźwiedzia.
 Sukcesem załogi Łukasz Komornicki i Ernest Górecki w chevrolecie
G1 racing zakończył się tegoroczny rajd
pojazdów terenowych Baja Carpathia.
Ofiarodawcy walczyli na odcinkach specjalnych w Stalowej Woli oraz poligonach k. Bojanowa i Nowej Dęby. Przejechali prawie 500 km po bezdrożach i
przy sprzyjającej pogodzie.
 „Bierzcie i kręćcie” Off Plus Camera. Oskar Pospolitak z Sanoka ma szansę
na główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym festiwalu filmów niezależnych „Bierzcie i kręćcie Off Plus Camera. W ubiegłym roku Oskar zgarnął
główną nagrodę „Bierzcie i kręćcie” w
kategorii „Disovery stars here”. W tym
roku konkursowe jury nagrodziło go za
film „Open your eyes”.
 Konrad Łoboda, z-ca dyrektora departamentu społeczeństwa informacyjnego w urzędzie marszałkowskim, oraz
Paweł Stochmal, z-ca dyrektora Filharmonii Podkarpackiej, stracili stanowiska
po tym, jak do marszałka Władysława
Ortyla dotarły informacje, iż dorabiali
w firmie realizującej inwestycje dla
urzędu marszałkowskiego.

Motoserce to ogólnopolska akcja
zbierania krwi dla dzieci i ofiar wypadków motocyklowych. Kilkuset motocyklistów z całego Podkarpacia przyjechało do Sanoka, aby wziąć udział w
jednej z największych w regionie imprez
charytatywnych - MOTOSERCE 2014.
W tym roku amatorzy dwóch kółek
zachęcali do dzielenia się szpikiem i
walki z białaczką.
 Nasz region przoduje pod względem liczby cesarskich cięć. 15 lat temu
na „cesarkę” decydowało się ok. 18 proc.
przyszłych mam; obecnie średnia liczba
„cesarek” w Polsce przekroczyła już 37
proc., przy czym największy odsetek kobiet rodzących w ten sposób jest na Podkarpaciu (45,6 proc.).

Dobre wiadomości z budowy A4
Dębica – Tarnów. Prace na odcinku A4
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Tarnów – Dębica idą bardzo dobrze.
W czerwcu na całym odcinku rozpocznie się układania warstwy ścieralnej,
czyli ostatniej warstwy bitumicznej (asfaltowej). Inżynierowie zaangażowani
w kontrakt w nieoficjalnych rozmowach
mówią, że trasa będzie przejezdna jeszcze na wakacjach.

Kształcenie zawodowe młodzieży wróciło do łask. Po raz pierwszy na
Podkarpaciu powstało Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie k.
Strzyżowa. W środę, 14 maja, uroczyście otworzono placówkę, która będzie
funkcjonować jako Centrum Kształcenia Praktycznego i służyć zarówno
uczniom, jak i dorosłym.
 Ponad 40-metrowa platforma widokowa wzniesiona kilkadziesiąt metrów na zachód od Wałów Królewskich,
w najwyżej położonej części Karpackiej
Troi zostanie uroczyście otwarta w sobotę, 31 maja br. Z poziomów widokowych
umieszczonych na wysokościach 20 i 33
metrów nad ziemią będzie można podziwiać pasmo Beskidów, Pogórzy Karpackich i Doły Jasielsko-Sanockie, a przy
dobrej pogodzie nawet odległe o ponad
100 km pasmo Tatr.
 Specjalnie utworzony Wojskowy
Zespół Zadaniowy Nr 1, którego trzon
stanowią żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w dniu 17 maja 2014
roku w godzinach nocnych przegrupował się w rejon Sandomierza, aby brać
udział w akcji przeciwpowodziowej. W
skład zespołu wchodzi około 280 żołnierzy oraz ponad 60 jednostek sprzętu.
 Dziesięć razy podczas majowego
weekendu interweniowali ratownicy
górscy w Bieszczadach. Przed załamaniem pogody na Połoninę Wetlińską
wchodziło ponad tysiąc osób dziennie.
 Mszą św. w kościele w Dwerniku
oraz nabożeństwem Drogi Światła odprawianym podczas wejścia na bieszczadzki szczyt Dwernik Kamień duszpasterstwo turystyczne archidiecezji przemyskiej rozpoczęło w niedzielę 04.05.
tegoroczny sezon turystyczny.
 Uniwersytet Rzeszowski za 34 mln
zł oddał oficjalnie do użytku Podkarpackie Centrum Innowacyjno- Badawcze
Środowiska. To trzecia tak potężna inwestycja zrealizowana w ostatnich latach
za środki unijne w kampusie na Zalesiu.
 Około 30 księży i sióstr zakonnych
pojawiło się w piątek 09.05. po południu
w ruchliwych miejscach Rzeszowa. Pod
hasłami „Zagadaj księdza” i „Zagadaj
siostrę” zapraszali przechodniów do rozmowy i promowali rzeszowski Festiwal
Wiary.
 W gminie Wiązownica po bardzo
korzystnej cenie można kupić działki.
Jedynym warunkiem jest wybudowanie
w ciągu czterech lat domu. - Bogactwo
gminy zależy przecież od jej mieszkań-

ców - mówi Marian Ryznar, wójt Wiązownicy.
 Rynek Galicyjski w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wzbogaci się o XVIII-wieczną synagogę z Połańca. Jej rekonstrukcja rozpocznie się
jeszcze w tym roku.

Legenda polskiej branży motoryzacyjnej, sanocka fabryka Autosan,
wystawiona na sprzedaż. Cena, za jaką
można kupić zakład, to nieco ponad 56
milionów złotych. Nowego właściciela
poznamy najwcześniej 17 czerwca.

Ruszyła (20.05) budowa Parku
Handlowego w Miejscu Piastowym,
obok marketu OBI. Będzie to największa galeria handlowa w pobliżu Krosna
– 4700 m2 powierzchni. Pierwsze zakupy mogą odbyć się już przed tegoroczną
Gwiazdką.
 Zapora wodna w Solinie od niedzieli 11.05. przyjęła blisko 70 mln m3
wody. To tyle, ile miały dwie fale powodziowe w 2010 roku. Obecnie elektrownia dysponuje 19 mln m3 rezerwy.
 W Internetowym Konkursie Muzycznym, organizowanym w Serbii
udział wzięło 90 gitarzystów z dwunastu
krajów. Międzynarodowe jury przyznało
Marii Kozimor oraz Marii Korzeniowskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej I
i II st. w Sanoku I miejsca w kategoriach
do 13 i 17 lat.

Z powiatu

 Ponad 200 osób utworzyło (2.05)
na lotnisku w Krośnie napis „Aktywne
Krosno”. Był to happening zorganizowany przez młodzież, która współpracuje z
Fundacją Rozwoju „Dobre Życie”.
 Ponad 60 osób z całej Polski wzięło
udział (26-27.04) w spływie kajakowym
rzeką Wisłok z Krosna do Frysztaka.
„Świetna przygoda!” to najczęściej powtarzany komentarz.
 Od nowego roku szkolnego krośnieński ‚’Plastyk’’ wprowadzi nowy kierunek - aranżacja przestrzeni. Z kolei
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Krośnie zaprasza młodzież do nauki
na kierunku fototechnik. Ma też ofertę
dla dorosłych - uruchamia specjalizację:
florysta, technik archiwista oraz opiekun
medyczny.
 Rozstrzygnięto (10.05) Ogólnopolską Olimpiadę Techniki Samochodowej
2014 r. Krośnieński „Mechanik” uzyskał tytuł Szkoły Samochodowej Roku
2014. Uczniowie tej placówki najlepiej
zdiagnozowali przyczyny usterek w autach. Dla szkoły wygrali... opla.
 Krośnieńscy policjanci zatrzymali
sprawcę kradzieży porsche wartego około
300 tys. zł. Mężczyzna ukradł samochód
z warsztatu, gdzie pojazd był przetrzymywany. Podczas jazdy samochód odmówił
posłuszeństwa, wówczas 21-latek porzucił
go w pobliżu stacji benzynowej.

 Wystawa malarstwa Iwony Jankowskiej Kozak i fotografii Jerzego Bryły,
otwarta 14 maja 2014 w Koszycach na
Słowacji, odbywa się w ramach wzajemnej, długoletniej współpracy dwóch
ośrodków – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i Kultùrneho
Centra Košického Samosprávneho Kraja.

Od wtorku 20 maja rozpoczną
się prace na jezdni lewej w Krośnie
– odcinek od skrzyżowania Al. Jana
Pawła II z ul. Krakowską i Popiełuszki do
skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, łącznie z
całkowitym zamknięciem dla ruchu wlotu
ul. Tysiąclecia. W ciągu DK28 ruch pojazdów będzie się odbywał dwukierunkowo
po jezdni prawej. Dla chcących dojechać
do ul. Tysiąclecia zostanie wyznaczony
objazd tymczasowy ul. Krakowską i
Hutniczą.
 Pochodzący z Iwonicza Zdroju Iwo
Stars Band będzie reprezentował Podkarpacie w ogólnopolskim konkursie Przebojem Na Antenę. Grupa wystąpi w trakcie
finału 29 czerwca w Hajnówce. Decyzję
taką podjęli słuchacze Radia Rzeszów.
Utwór „Królowa nocy” otrzymał aż 88
% głosów.
 Krośnieńscy i Dukielscy policjanci
zatrzymali poszukiwanych za napad w
Lublinie obywateli Bułgarii. Samochód
którym podróżowali poszukiwani zatrzymano 100 metrów od granicy ze Słowacją
w Barwinku. W pojeździe ujawnili złotą
biżuterię oraz znaczną cześć zrabowanych
pieniędzy.
 Zmienna aura nie pozwoliła na rozegranie wszystkich konkurencji w ramach
piętnastej edycji Górskich Zawodów
Balonowych w sumie balony startowały cztery razy odbyło się 21 konkurencji.
Zwycięzcą XV GZB jest Zbigniew Jagodzik z Aeroklubu Leszczyńskiego (Balin
NexBau).
 Wyjątkowe eksponaty wzbogaciły
zbiory Muzeum Podkarpackiego. Przez
cztery lata placówka zabiegała o to, by
cenny zbiór lamp olejnych i naftowych,
pochodzący z Wysp Brytyjskich, trafił
do Krosna. Nabytek jest niezwykle wartościowy dla krośnieńskiego muzeum,
które od lat gromadzi eksponaty dotyczące historii oświetlenia. Muzealny zbiór

zabytków z tej dziedziny jest imponujący – to ponad 2 tysiące lamp
olejnych, naftowych, elektrycznych
i gazowych.

W Rzeszowie, w Hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej
odbyła się III edycja turnieju piłkarskiego Łukacijewska CUP 2014. Mistrzem w kategorii dziewcząt został
zespół z ZS w Wierzbnej natomiast w
kategorii chłopców - drużyna Szkoły
Podstawowej w Besku.

Z gminy …

 Cztery osoby, w tym 9-miesięczne dziecko, ucierpiały w wypadku, do którego doszło w Rymanowie. Ruch na drodze krajowej nr
28 odbywał się wahadłowo. Do wypadku doszło przed godz. 12 na ulicy Bieleckiego. W wypadku uczestniczyły dwie osobówki i samochód
dostawczy. Z wstępnych ustaleń
policji wynika, że przyczyną było
najechanie na tył poprzedzającego
pojazdu.
 Jeden z bardziej znanych w
Polsce duchownych, ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski, odwiedził dwie
miejscowości powiatu krośnieńskiego, Rymanów (25.04) oraz
Krosno (26.04). Licznie przybyłych
uczestników spotkań z księdzem,
najbardziej interesowała obecna sytuacja na Ukrainie oraz najnowsza
publikacja „Personalnik Subiektywny”. Wykłady autorskie zorganizował Poseł na Sejm RP Mieczysław
Golba oraz członkowie Solidarnej
Polski powiatu krośnieńskiego oraz
Krosna.

Zakończył się megaremont
Zakładu Uzdatniania Wody w
Sieniawie. Wymieniono niemal
wszystkie urządzenia, wprowadzono automatykę. Woda ma być
smaczniejsza – ponoć lepsza nawet
od tej, którą pije prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack.

List do Matki
Ten list Mamo
Piszę do Ciebie
Nutami wiatru
Rozpalonym zniczem
Jarzącym zachodem i chmurnym błękitem
Jaskółczym lotem i słońca przyćmieniem
Piszę go serca zamglonym wspomnieniem
Słowem modlitwy i nagrobnym kwiatem
Piszę go zimą zamiecią - a latem
Skwarem i cieniem gałązek lipowych
Brzęczeniem ciszy, wymową niemowy
W owalnej ramce Twoje Mamo zdjęcie
Patrzy jak kładę kwiaty albo wieńce
Zadumań wiązki. Lecz to wszystko mało
By podziękować za Twą miłość Mamo
(6.11.2010)

Maria Przybylska

Zegar działa
Przez dłuższy czas Rymanowian bulwersowała sprawa nieczynnego, od kilku
lat, zegara na wieży rymanowskiej świątyni.

zebrał deka

Odeszli do wieczności
(15.IV – 14.V.2014)

17.IV – Podrygajło Stanisław (l. 81) – Wróblik Królewski
18.IV – Kuchcińska Stefania z d. Szepieniec (l. 80) – Rymanów
20.IV – Milasz Józef Andrzej (l. 66) – Wróblik Królewski
24.IV – Kaczor Józef (l. 68) – Rymanów
25.IV – Różowicz Stanisław (l. 78) – Posada Górna
28.IV – Lorenc Władysław (l. 62) – Posada Górna
30.IV – Sekuła Ryszarda z d. Malinowska (l. 61) – Wróblik Szlachecki
03.V – Ruchalska Józefa Maria z d. Hanus (l. 69) – Posada Górna
13.V – Bek Michał (l. 58) – Królik Polski
14.V - Kasperkiewicz Jan (l. 87) – Rymanów
(wła)

Problem został rozwiązany dzięki przekazaniu na ten cel funduszy przez naszego
rodaka Henryka Czajkowskiego z Kanady.
Fakt ten dokumentuje tablica wmurowana w ścianę „babińca”.
(fot. wła)
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Dziękczynienie
za kanonizację Jana
Pawła II w Klimkówce
Dnia 28 kwietnia, w kościele parafialnym w Klimkówce odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna za kanonizację św. Jana Pawła II, w której uczestniczyła cała społeczność Zespołu Szkół
Publicznych im. Jana Pawła II. Liturgię
i oprawę muzyczną przygotowała schola i młodzież oazowa pod kierunkiem
s. Diany Jonczyk. Po komunii św. uczennice szkoły, Magdalena Wilusz i Oliwia
Mika, zarecytowały napisane przez siebie wiersze, poświęcone Patronowi.
We wtorek, 29 kwietnia w auli szkoły, na specjalnym Apelu, odbyła się druga część uroczystości. Pan Dyrektor Marian Penar powitał wszystkich uczniów
i nauczycieli oraz wprowadził w at-

mosferę wdzięczności za dar Wielkiego
Papieża, który patronuje szkole. Młodzież gimnazjalna przygotowana przez
s. Dianę Jonczyk i p. Agatę Barzyk,
przedstawiła z tej okazji sztukę teatralną pt: „Róża”. Przedstawienie z wątkiem
papieskim, było zachętą do pomocy
innym szczególnie najuboższym oraz
skłaniało do przemyśleń, że Bóg w swej
Opatrzności działa w prozaicznych sytuacjach dnia codziennego, zaskakując nas
w ten sposób. Spotkaniu towarzyszyły
także 3 tańce, gościnnie występującej
grupy młodzieży z „Oratorium” sióstr
michalitek z Krakowa oraz występy
wokalne uczennic szkoły, Ola Rygiel
zaśpiewała piosenkę Natalii Kukulskiej
„Z głębi serc”, a Magdalena Rygiel „Tak
mówi papież”.
Poruszającym, końcowym momentem było rozdanie wszystkim uczestnikom róż, w kontekście obejrzane-

go przedstawienia, z przesłaniem, że
obecnie św. Jan Paweł II apeluje do nas
wszystkich z jeszcze większą siłą, woła
do nas poprzez całe swoje duchowe dziedzictwo, które nam zostawił, abyśmy
szli odważnie w nasze środowiska i byli
świadkami Miłości, w swojej rodzinie, w
szkole, domu i w środowisku życia.
Jeszcze jednym ważnym momentem spotkania z Patronem dla uczniów
szkoły, był udział w IX Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Ojcu Świętym
Janie Pawle II, organizowanym przez
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu oraz Szkołę
Podstawową nr 6 w Przemyślu. W dniu
30 kwietnia odbył się finał konkursu, na
którym szkołę z Klimkówki reprezentowały: Julia Trybus, Sabina Penar i Julia
Krężałek. Julia Trybus, zdobyła 4 miejsce - wyróżnienie.
s. Diana Jonczyk

Kanonizacja
Jana Pawła II
Święty
Jan Paweł II

Co jako rodacy zrobimy dla Niego?
Minęło zaledwie lat dziewięć od śmierci naszego Papieża
Wielki Jan Paweł II został ogłoszony świętym
Dziewięć lat – jakby minęła wielka światowa nowenna
A kanonizacja tak szybka jest zdarzeniem pierwszym
„Santo Subito” wołane po Jego śmierci prorocze więc było
Świętym już Boży Atleta co mocno rozniecił iskrę Miłosierdzia
Ten co po bezdrożach świata siał ufność i miłość
Pokój i dobro słowem i czynem utwierdzał
Jak nikt dotąd zmienił oblicze ziemi bez broni wojując
Różańcową modlitwą skutecznie leczył świata rany
Radością, uśmiechem, humorem umiał wszystkich ująć
Z swej wrażliwości, ciepła, wielkości serca był szeroko znany
Ewangelia Mu była kompasem przez niełatwe życie
I prowadziła szlakami pewnymi do Boga, do nieba
Z Nią pielgrzymował zawsze jako Piotr po świecie
Z Nią zagubionym pomagał, w wierze wątpiących utwierdzał
Z mętów światowej pychy zalane filary praw słusznych odsłaniał
Te, co chciano by całkiem zanikły, by już nie istniały
Szczególnie: rodzina, jedność małżeństwa, patriotyzm i prawda
Sprawiedliwość, moralność, godność – ludzkie ideały
Budził, pocieszał, wymagał, uczył i prowadził
Spalał się w trudnej pracy bez granic – służebnej
Kochał wszystkich, lecz młodzież szczególnie gromadził
Wiedział co dla niej ważne i co jej jest potrzebne
Swoim podejściem umiał wzbudzać wielkie zaufanie
A Jego pontyfikat był ogromny w liczbach
Nikt tylu błogosławionych, świętych nie wyniósł dotąd na ołtarze
Nie pielgrzymował tyle, papieskich encyklik i listów tylu nie napisał
A pielgrzymując przebył odległość czterokrotną dookoła ziemi
Jego pogrzeb zgromadził pięć milionów ludzi
Co dla Niego, gdy On już jest Świętym, my zrobić możemy?
Czy nas z marazmu do czynu jak pragnął obudził?
Czy kanonizacja będzie tym momentem,
Że odżyją wartości, które nam ukazał?
A Jego nauczanie, Jego życie święte
Czy dla nas, Jego rodaków, będzie drogowskazem?
(Kwiecień 2014)
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Maria Przybylska

„Kanonizacja stulecia”

Jan Paweł II - jako człowiek
Człowiek niezwykły i wyjątkowy
Człowiek wiary, nadziei, miłości, odwagi i męstwa
Boży człowiek – duchowej odnowy
Przytulony cierpieniem do krzyża – wielki Boży siewca
Człowiek artysta i Boży drogowskaz
Człowiek – światło, rzemieślnik, mistrz aktorskiej sztuki
Przykład świętego kapłana, duchowego ojca
Uzdrowiciela dusz, myśliciela, człowieka nauki
Wierny przyjaciel i pokorny sługa
Człowiek dobra, łaski, miłosierdzia, prawdy
Nauczyciel ludzi, a uczeń Jezusa
Namiestnik Chrystusowy Maryji oddany
Człowiek radości , ufności, człowiek pojednania
Człowiek niezawodnego czuwania, gorącej modlitwy
Zjednoczenia w wierze i win wybaczenia
I klucz do skarbca rozumienia wszystkich
Człowiek bojownik o wolność – pokoju orędzie
Miłośnik przyrody, człowiek patriota
Bez reszty oddany sercem dla bliźniego wszędzie
Niezłomny duchem, cierpliwy do końca
Człowiek gigant pracy i sternik niezłomny
Człowiek Bożych przykazań – w słabości swej Wielki
Człowiek Jan Paweł II – Boży Mocarz Pokory
Nasz wadowicki rodak – Polak – Papież Święty

Dzień 27 kwietnia 2014 r. już na zawsze będzie datą wyjątkową nie tylko dla Polaków, ale dla ludzi we wszystkich krajach
na każdym kontynencie. Papież Polak został ogłoszony Świętym.
W tym wyjątkowym dniu z większości miejsc, a w szczególności
z kościołów, w każdym zakątku świata dochodziły śpiewy i modlitwy dziękczynne za ten wyjątkowy dar. Tak też było w rymanowskim kościele.
Młodzież Zespołu Szkół Publicznych również wyrażała swą
wdzięczność Bogu za nowego Świętego. Uczniowie przygotowali
koncert, podczas którego recytowali wiersze poetki Bronisławy Betlej, z których to usłyszeć można wielki szacunek dla Ojca Świętego
oraz zrozumienie dla Jego nauki. Nie zabrakło również muzyki, która dodawała dostojności i splendoru temu wyjątkowemu koncertowi.
Mieliśmy okazję usłyszeć uczniów Szkoły Muzycznej w Rymanowie. Dźwięki fletu, saksofonu, skrzypiec oraz gitar rozbrzmiewały
po grubych murach rymanowskiej świątyni i zachęcały wszystkich
wiernych do włączenia się we wspólny śpiew. Całość dopełniały wymowne zdjęcia Jana Pawła II ukazujące go jako radosnego, uśmiechniętego Pielgrzyma, który stale był blisko swych wiernych.
W Rzymie to wyjątkowe wydarzenie zgromadziło około 800
tysięcy osób, miliony ludzi zebrało się przed telewizorami, ale rymanowski kościół również przepełniony był wiernymi, którzy wsłuchiwali się w wyjątkowe słowa, pieśni i dźwięki muzyki. Ze wszystkich wypowiedzianych i wyśpiewanych słów biła wielka miłość
do Świętego Jana Pawła II. Młodzież zwracała się do Niego jak do
kochającego Ojca, który jest dla nas wszystkich wielkim darem od
Boga. W każdym wypowiedzianym słowie słychać było ogromną
wdzięczność, która powtórzona została za Poetką Bronisławą Betlej
w tych słowach:
„Obdarzył nas Król Wszechświata – szczodrze dał nam
Przewodnika w labiryntach drogi do Boga – wielkiego
Powiernika w słabościach naszych i w zagubieniu
Spowiednika o otwartym sercu i zrozumieniu…”
„Kim jest dla mnie Papież Jan Paweł II”

Maria Przybylska

Muzyczna uczta
w szkolnej auli
W dniu 19 maja 2014r. w Auli im.
Marka Góry w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się niecodzienny i niezwykle wzruszający koncert. Uczniowie szkoły muzycznej, ich
nauczyciele i goście zaprosili, z okazji
zbliżającego się święta wszystkich mam,
na bukiet muzycznych dedykacji.
Towarzyszące wszystkim, podczas
koncertu, uczucia i wrażenia były jak
słowa Ludwika Jerzego Kerna: „Czym
jest muzyka? Może po prostu niebem,
z nutami zamiast gwiazd?” Koncert
rozpoczął Pan dyrektor Dariusz Krzok,
witając słuchaczy. W rolę konferansjera
wcielił się Pan Rafał Piłatowski, prezentując muzyczne sukcesy artystów.
Uczniowie szkoły muzycznej wystąpili
z krótkim programem, grając na różnych instrumentach pod opieką swoich nauczycieli oraz akompaniatorów.
Wzruszali swą grą, zwłaszcza najmłodsi,
wykonując utwory na fortepian, gitarę,

trąbkę, skrzypce, saksofon, flet i klarnet.
Młodzi adepci sztuki muzycznej, choć
przejęci i stremowani, nie zapominali o
pięknych ukłonach i szarmanckim zachowaniu, jakie przystoi artystom. Goście i nauczyciele z dumą obserwowali
dokonania podopiecznych.
Wszystkich zachwycił również chór
pod dyrekcją Pani Iwony Tylki, który
profesjonalnie, z nutą humoru wykonał
dwa niełatwe utwory w języku angielskim. Młodych wykonawców nagrodzono gorącymi brawami. Kolejną część
koncertu wypełniły mistrzowskie popisy
nauczycieli szkoły muzycznej oraz zaproszonych gości.
W auli zapanował podniosły nastrój charakterystyczny dla filharmonii.
W takiej chwili łatwo utożsamić się ze
słowami Pitagorasa : „Muzyka budzi w
sercu pragnienie dobrych czynów” czy
Arystotelesa, który słusznie zauważył, iż
„Muzyka łagodzi obyczaje”. Zasłuchani
widzowie dali się ponieść fali dźwięków
fletu Pana Dariusza Krzoka, trąbki Pana
Tadeusza Półchłopka, akordeonu Pana
Antoniego Tełewiaka, fortepianu Pani
Małgorzaty Zając i Pana Tomasza Pu-

Dominika Góra-Rygiel

trzyńskiego. Wystąpił również Kacper
Żaromski - utytułowany uczeń II klasy
Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
w klasie fortepianu Pani Doroty Skibickiej, laureat licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.
Gwiazdą wieczoru była Pani Dominika Farbaniec - absolwentka Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na stałe związana z
Instytucją Promocji Kultury Silesia w
Katowicach oraz polsko-austriackim Towarzystwem Muzycznym Passion Artist.
Artystka wykonała arie operowe klasyków muzyki poważnej i zachwyciła słuchaczy swoim pięknym głosem.
Koncert zakończyła Pani Dyrektor
Elżbieta Nadziakiewicz, która ze wzruszeniem podziękowała i pogratulowała wszystkim artystom, zarówno tym
małym diamencikom, które dopiero
szlifują swoje talenty, jak i tym, którzy
zachwycali kunsztem i dojrzałością swojego warsztatu, oraz miłością do muzyki. Była to niezaprzeczalnie wspaniała
uczta duchowa, która na długo pozostanie w pamięci odbiorców.
Anna Smerecka
NASZ RYMANÓW
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Wystawa filatelistyczna
(Jan Paweł II – droga do
świętości)
Galeria Sztuki w
Rymanowie Zdroju prezentowała w dniach 14
– 30 kwietnia, wystawę
filatelistyczną „Jan Paweł II – droga do świętości”. Autorem ekspozycji był rymanowski
filatelista - Andrzej
Penar. Rozmawiam z
Autorem wystawy, by
przybliżył nam, niestety coraz bardziej egzotyczne, swoje hobby.
„Nasz Rymanów”
- Kto był pomysłodawcą
tej wystawy?
Andrzej Penar - Od dawna nosiłem się z zamiarem, by swój zbiór
znaczków pocztowych o Jania Pawle II,
udostępnić szerokiej publiczności. Na
spotkaniu koła filatelistów w Rzeszowie, znany w Rymanowie z prowadzenia
wielu imprez, dyrektor Wojewódzkiego
Domu Kultury Czesław Drąg, zaproponował mi udział w takiej wystawie. I tak
w Galerii WDK znalazł się mój zbiór
filatelistyczny, eksponowany od 1 do 11
kwietnia 2014 roku.
„NR” – czy cieszyła się zainteresowaniem ?
A.P. - Tak, nie tylko zwiedzających.
Na zamknięcie wystawy przyszedł z duchowieństwem bp Górny, byli przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Ferencem. Reportaż z wystawy
nadało Polskie Radio Rzeszów, pisały o
niej również „Nowiny”. Jako ciekawostkę podam, że z okazji wystawy wydany
został okolicznościowy znaczek w nakładzie 81 sztuk.
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„NR” – po wystawie w Rzeszowie
przeniesiono ją do Rymanowa…
A.P. – Taką propozycję otrzymałem
z Gminnego Ośrodka Kultury i wystawa
została przeniesiona, na ponad trzy tygodnie, do Galerii Sztuki w Rymanowie
Zdroju.
„NR” - Na pewno
wiele pracy wymaga przygotowanie zbioru na taką
wystawę.
A.P. – Musiałem na
wstępie dokonać selekcji,
eksponowanych zostało
około 400 kart, a materiału było na prawie 1000
kart. Trzeba było wydrukować karty wystawiennicze. Pierwsze karty, ładne
i oryginalne, były robione
w Ameryce (dlatego mają
nietypowe, jak na nasze
warunki, rozmiary), późniejsze robił mi już zaprzyjaźniony komputerowiec w Polsce.
„NR” – Trudno zdobyć
zagraniczne znaczki?
A.P. – Trudność polega
nie tylko na kosztach, ale
też braku informacji o nowościach filatelistycznych
w tym temacie. Dużym ułatwieniem jest opracowany
przez ks. Chrostowskiego
kilkutomowy katalog. Jest
też coraz więcej informacji
w Internecie. Wiele można
się dowiedzieć z kręgu znajomych filatelistów, a mam
takich znajomych na terenie
całej Polski (m.in. Szczecin, Leszno,
Gorzów Wlkp, Siedlce, Bielsko Biała).
Znaczki z Janem Pawłem II emitowały
poczty większości krajów świata, nie tylko katolickich, jak prezentowany obok
bloczek z muzułmańskiego Tadżykistanu. Kanonizacja to nowy wysyp znaczków różnych egzotycznych
krajów, choć trzeba wiedzieć, że często są to wydawnictwa prywatne.
„NR” - Jest pan
chyba jednym z niewielu
zbieraczy w naszym regionie, posiadającym wszystkie
znaczki i inne walory filatelistyczne związane z Papieżem?
A.P. Mój zbiór dokumentuje cały pontyfikat Jana
Pawła II i Jego drogę do
świętości. To wynik mojej
ciężkiej pracy kolekcjonerskiej trwającej ponad 35 lat.
Trudność polegała również
na mnogości tych walorów
– wydało je 150 zarządów
poczt w różnych krajach.
Niewiele jest krajów które
takich znaczków nie wydały – m.in. Rosja, kraje

skandynawskie, Szwajcaria, Egipt, Arabia Saudyjska, Chiny, Irak i Iran. Sama
dokumentacja papieskich pielgrzymek
to mnóstwo materiału, bo było ich 104
do 130 krajów przemierzając 1,3 mln kilometrów. W samej Polsce wydano 70
znaczków, nie licząc kopert i okolicznościowych stempli. Kilka znaczków wydała Polska wspólnie z Watykanem (np.
znaczek z okazji beatyfikacji – na tylnej
okładce „NR”).
Ciekawostką jest znaczek wydany
przez afrykańską Liberię, który ma wymiary 60 na 50 centymetrów, a tworzy
go w sumie 200 znaczków z portretami
wszystkich ówczesnych przywódców
państw (w tym Jana Pawła II i Aleksandra Kwaśniewskiego).
„NR” – Jakie były początki pańskiego zafascynowania się filatelistyką?
A.P. – We wczesnym wieku szkolnym, jak wszyscy moi rówieśnicy, zacząłem gromadzić znaczki, były to najczęściej odklejane od listów. Oczywiście
o klaserach nie było mowy, ze starego ze-

szytu robiło się takie prymitywne saszetki do ich przechowywania. Wymienianie
się znaczkami było prawie codziennym
rytuałem. Powszechne uznanie mieli ci,
którzy posiadali w rodzinie osoby pracujące na poczcie. Dostęp do nowości mieli
zapewniony. Dzieci nie miały wówczas
wielu atrakcji, znaczek otwierał im oczy
na coś nowego a jednocześnie zmuszał
niejako do zdobywania wiedzy o kraju,
jego ludziach, krajobrazach, przyrodzie i
gospodarce. Chęć poszerzania i uzupełniania zbiorów zmuszało do wytyczania
sobie celów, do których dążyli młodzi
filateliści i szukanie sposobów ich realizacji. Filatelistyka miała zatem nie tylko
walor poznawczy ale też wychowawczy
dla młodzieży.
„NR” – Czy rymanowscy filateliści
są zorganizowani, istnieje w Rymanowie koło Polskiego Związku Filatelistycznego?
A.P. – Do koła filatelistów wstąpiłem już w 1966 roku, i cały czas jestem
członkiem. Jeszcze niedawno w naszym
rymanowskim kole było 10 członków,
dzisiaj jest 6 osób, w tym 1 z USA. W
kole nie ma już młodych zbieraczy, choć
nie jest specjalnie kosztowne hobby, bo
koszt rocznego abonamentu polskiego
to 800-1000 zł. Ale faktem jest, że do-

stanie „rarytasów” filatelistycznych jest
niekiedy bardzo kosztowne.
„NR” – Czy widoczny regres na
rynku filatelistycznym nie jest przypadkiem wynikiem zmian jakim podlegała
ostatnio Poczta Polska?
A.P. – Nakład znaczków zmniejsza
się bo zaistniały nowe firmy pośredniczące w przesyłkach, wiele wiadomości
przesyła się przez Internet. Wiele znaczków tzw. „roboczych” jest nie atrakcyjnych, choć znaczki okazjonalne są bardzo estetyczne i ciekawe, dzięki nowym

Wzgórza Rymanowskie
Pisze przed wielu laty, Anna z Działyńskich Potocka w „Moim pamiętniku”:
„ Gdy jadąc od Beska roztoczył się przed
nami śliczny widok na miasto, okoliczne
góry i Kalwarię mąż mój opowiedział
mi historię tej Kalwarii” Było to wiele
lat temu... Trudno się dziwić, że wrażliwej na piękno i godność dusz ludzkich
wybitnej i mądrej osobie spodobały się
góry otaczające Rymanów, będąc jego
swoistym i pięknym obramowaniem. Bo
też widać je z daleka i z oddali wyróżniają się kształtem swych grzbietów, takim
niepowtarzalnym i charakterystycznym.
Z Sieniawy, z okolic zapory wodnej
na Wisłoku pięknie wyglądają rymanowskie góry: Kopiec – górujący nad
okolicami Głębokiego, schowane za
nim Zamczyska, a dalej Mogiła i ładnie
stamtąd widoczna Sucha Góra. Wzgórza
Rymanowskie z Trześniowa wyglądają
imponująco, obramowane od wschodu
niczym gigantycznym stołem masywem
Bukowicy przechodzą potem na zachód
od doliny przełomu Wisłoka w Kopiec i
Zamczyska. Patrząc od strony Grabownicy góra Mogiła górująca nad Rymanowem Zdrojem zlewa się z dukielską
Cergową, tworząc fragment pięknej beskidzkiej panoramy. Jadąc z Jasionowa
i Trześniowa w stronę Krosna widzimy
wciąż na południowym horyzoncie Rymanowskie Wzgórza.
I tu pozwolę sobie zaprotestować
przeciwko geograficznemu nazewnictwu, bo to wszak nie wzgórza, a przecież góry, bo z dolin dalekich widziane
prawdziwymi górami się wydają. Będąc
w Krośnie i jadąc ulicą Lwowską w stro-

technikom druku i użytym materiałom
(np. blacha srebrna czy nawet złota).
Przeglądamy znaczki z różnych krajów z wizerunkami Jana Pawła II – dokumentację Jego podróży, na wielu są
cytaty Jego wypowiedzi. Na temat każdego Andrzej Penar potrafi opowiedzieć
coś ciekawego. A ma wszystkie polskie
znaczki, od pierwszego.
Pierwszy raz usłyszałem, ze wychodziły już znaczki związane tematycznie z
Rymanowem. Niedawno ukazała się na
nę Rymanowa i Sanoka widzimy przed
sobą na linii horyzontu Suchą Górę górującą nad Klimkówką a gdy wyjdziemy
na równiny obok krośnieńskiego starostwa powiatowego i przemierzać je zaczniemy idąc w stronę Łężan, to oczom
naszym ukaże się panorama rymanowskich gór, wyjątkowo stąd piękna, podobnie jak widziana z nieodległych okolic Targowisk czy Ladzina.
Ale wszak nie tylko stamtąd przedstawiają się imponująco. Gdy jadąc do
Jasła przy bardzo dobrej przejrzystości
powietrza popatrzymy wokół, to z okolic Szebni dostrzeżemy Tatry, ale także –
znacznie bliższe - rymanowskie góry – z
Kopcem, Suchą Górą, i Mogiłą. Widać je
też ze wzgórz okalających Jasło.
Cergowa wystaje ponad wzgórzami
wznoszącymi się w okolicach Tarnowca a za nią wierzchołki Suchej Góry i
Mogiły nieco przesłonięte w niektórych
miejscach przez wzgórza wznoszące się
nad Jaszczwią , za to o wiele okazalej
prezentuje się stamtąd Kopiec. Gdy jedziemy dalej i dalej, to z góry Liwocz ale
i z położonego u jej podnóża Bączalu –
z górnej, zachodniej części wciąż widać
jeszcze rymanowskie góry. Otaczające
Rymanów od południa wierzchołki zwie
się też czasami Beskidem Rymanowskim. Leżą one u stóp wysuniętego na
północny wschód fragmentu tego pasma
Beskidu Niskiego, ograniczonego dolinami Jasiołki od zachodu i Wisłoka od
wschodu. Na południu oddzielone są od
wyższych pasm obniżeniami między Jasiołką a Bałucianką i Wisłoczkiem.
Rymanowskie Wzgórza tworzą od
zachodu: Winiarska-529m, Sucha Góra
–611m, Mogiła –606m, Zamczyska568m,i Kopiec- 534m, nad poziomem

znaczku reprodukcja obrazu Matki Boskiej Bolesnej z naszego ołtarza. Znaczek
był w normalnej sprzedaży pocztowej.
Nie był to pierwszy znaczek z Rymanowa, wcześniej wyszły już dwa znaczki ze
zdjęciem rymanowskiej świątyni. Ale to
już, być może, temat na następne spotkanie.
Rozmawiał i fotografował
Wacław Łabuda

morza. Południowa część Wzgórz Rymanowskich jest nieco wyższa i stoki ich
są bardziej rozłożyste, częściowo pozbawione lasu. Są to: Uchliska-611m, Przymiarki – 628m, Kopa – 640m, i Dział
nad Desznem położony o wysokości 668
metrów nad poziomem morza. Okolice
Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju to
miejsca pokryte lasami, ale także takie,
skąd z górskich wierzchołków rozpościerają się widoki sięgające dziesiątków
kilometrów, nie tylko na wzniesienia i
góry Beskidu Niskiego ale także ku Pogórzu Jasielskiemu, czy jeszcze dalej ku
tatrzańskim szczytom. Wokół uzdrowisk
istnieje gęsta sieć znakowanych ścieżek
spacerowych, pozwalająca na wygodną
wędrówkę, tędy też przebiega główny,
czerwony szlak beskidzki. Ziemia iwonicka i rymanowska skrywa w swym
wnętrzu ropę naftową, wydobywaną tu
od połowy XIX wieku. Wody iwonickie
i ich właściwości lecznicze znano już w
XV a rymanowskie w XIX wieku. Górskie rzeki i sieć potoków swymi wodami przecinają ten beskidzki świat. Gdy
topnieje w górach śnieg i gdy ulewne
deszcze wysmagają stoki gór, spokojne
i przeważnie cicho szemrzące potoki
zamieniają się wtedy w groźne , rwące
siedliska wodnych żywiołów.
Wędrując tędy spotkać można,
zwłaszcza latem, turystów z różnych,
nieraz z odległych zakątków naszego
kraju. Wielu z nich jest zachwyconych
pięknem urozmaiconego krajobrazu,
nietrudnymi do przemierzania ścieżkami, ciszą – śpiewem ptaków w tle,
albo zawodzącym wśród wierzchołków
drzew rymanowskim wiatrem.
Lesław Materniak
fot. Wacław Łabuda

NASZ RYMANÓW

9

I Komunia Święta w Rymanowie

Pierwsze laury
Jakuba Litarowicza

I Komunia Święta - dzieci z klasy II a z wychowawcą Ewą Niemczyk, dyrektor szkoły Elżbietą
Nadziakiewicz, ks. proboszczem Mieczysławem Szostakiem oraz ks. Zenonem Feresz.
fot. Marcin Janowski

W dniach 12-13 maja 2013 roku
odbył się II Ogólnopolski Konkurs
Instrumentów Dętych w Sosnowcu.
Organizatorami konkursu był Zespół
Szkół Muzycznych w Sosnowcu, a
imprezę wpisano w kalendarz imprez
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Konkurs skierowany był do młodych muzyków grających na klarnecie
i saksofonie i miał na celu podnoszenie poziomu gry poprzez konfrontację
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, wymianę poglądów i doświadczeń między pedagogami, doskonalenie nauczycieli, wyłonienie wybitnie
uzdolnionej młodzieży, nawiązanie
współpracy między szkołami.
W konkursie wziął udział Jakub
Litarowicz, uczeń I klasy Szkoły Muzycznej w Rymanowie. Jakub uczy się
pierwszy rok gry na saksofonie pod
bacznym okiem swojego nauczyciela mgr Michała Rymarza i ma już na
swoim koncie sukces na przesłuchaniach o zasięgu makroregionalnym
(I miejsce).

I Komunia Święta - dzieci z klasy II b z wychowawcą Urszulą Ziemiańską, dyrektor szkoły
Elżbietą Nadziakiewicz, ks. proboszczem Mieczysławem Szostakiem oraz ks. Zenonem Feresz.
fot. Marcin Janowski
„Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy”.

W dniu 11.05.2014 r. w Kościele
pw. Św Wawrzyńca w Rymanowie 32
dzieci w pełni uczestniczyło w Ofierze
Mszy świętej przyjmując I Komunię
Świętą .
Mszę św. celebrował ks. Mieczysław
Szostak, homilię wygłosił ks. Zenon Feresz, który przygotowywał dzieci do
pierwszego spotkania z Panem Jezusem.
I Komunia Święta to bardzo ważne
wydarzenie, które pozostanie w sercach
dzieci i ich najbliższych na całe życie.
Eucharystia wraz z komunią świętą jest
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niezwykłym darem Boga, który pragnie
być pokarmem dla człowieka już tutaj
na ziemi. Jest prawdziwą i wyjątkową
ucztą, w której gospodarzem jest sam Jezus Chrystus w małym kawałku chleba
ukryty. W sposób bardzo wymowny i zarazem prosty mówił w homilii ks. Zenon
o tej duchowej głębi niecodziennego
wydarzenia jakim jest dzień I Komunii
Świętej. Życzył dzieciom codziennej radości w spotkaniach z Panem Jezusem i
aby zawsze gościł On w ich sercach.
Chcąc zatrzymać tę ważną chwilę w
pamięci zamieszczamy zdjęcia grupowe
dzieci na łamach miesięcznika.

W przesłuchaniach konkursowych
wzięło udział 107 uczniów w dwóch
kategoriach wiekowych. Jakub stawał
w szranki ze swoimi kolegami klarnecistami i saksofonistami z wielu szkół
z całej Polski. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych Jakub
uzyskał tytuł laureata zdobywając 20
punktów i uzyskując wyróżnienie w
I kategorii.
Jakub, pomimo młodego wieku,
jest bardzo zdolnym i obiecującym
saksofonistą, a jego grę cechuje niezwykła muzykalność oraz wrażliwość.
Życzymy dalszych sukcesów.

B. Pruś

Dariusz Krzok

Medale
Co roku Burmistrz Gminy Rymanów organizuje spotkanie dla osób, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. W tym roku też, Burmistrz
Wojciech Farbaniec wystąpił do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o przyznanie
„Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla par z naszej gminy.
Tradycyjnie już, po Mszy św. w kościele parafialnym w Rymanowie, w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, zebrali się Jubilaci,
którzy 50 lat temu (w 1964 roku) zawarli
związki małżeńskie. Obecni byli też proboszczowie parafii z których pochodzili
Jubilaci – ks. Mieczysław Szostak z Rymanowa, ks. Józef Niezgoda z Milczy i
ks. Witold Szmyd z Trześniowa. Wspól-

notę Zielonoświątkową z Wisłoczka reprezentował p. Rusnok. Listę obecnych
przedstawił Zastępca Burmistrza Gminy Jan Materniak. Niestety nie wszyscy
uprawnieni dożyli tej uroczystości.
Na uroczystość zaproszeni zostali
i przybyli: Zofia i Aleksander Micha-

lak z Bzianki, Helena i Marian Belcik
z Rymanowa, Janina i Franciszek Penar z Klimkówki, Janina i Stanisław
Walaszczyk z Posady Górnej, Jadwiga
i Tadeusz Zawada z Bzianki, Bronisława i Józef Szajna z Rymanowa, Jani-

na i Leon Telega z Rymanowa Zdroju,
Helena i Józef Goryczka z Wisłoczka,
Maria i Kazimierz Szczęsny z Łazów,
Teresa i Bronisław Szul z Rymanowa,
Genowefa i Tadeusz Wójcik z Wróblika Królewskiego, Lucyna i Czesław
Kasperkowicz z
Klimkówki, Zofia
i Władysław Dmitrzak z Milczy,
Maria i Władysław Leszczyński
z Ladzina, Genowefa i Stanisław
Wołczański z Rymanowa, Stanisława i Zygmunt
Zubik z Rymanowa Zdroju, Jadwiga i Władysław

Zych z Klimkówki, Elżbieta i Edmund Szajna z
Łazów, Zofia i Jan Kilar z
Posady Górnej, Zofia i Józef
Kijowski z Milczy, Władysława i Jan Zaforemski z
Rymanowa, Halina i Tadeusz Wojtoń z Wróblika
Szlacheckiego.
Życzenia
Jubilatom
przekazał burmistrz gminy.
Wojciech Farbaniec podkreślił zasługi jakie wnieśli w
pielęgnowanie tradycyjnych
wartości, które przekazali
swoim potomnym. Życzył
obecnym wielu lat życia w zdrowiu i
spokoju. Do sympatycznej sytuacji doszło podczas wręczania medali, kwiatów
i pięknego albumu „Gmina Rymanów”
– Jan Materniak jako jeden z przedsta-

wicieli władz gminy spotkał się ze swoją Chrzestną Matką, na ślubie której był
ministrantem.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał Leon Telega, który podziękował
księżom za modlitwy w ich intencji i za
dusze tych, którzy tego spotkania nie doczekali. Podziękował organizatorom za
przygotowanie tak wspaniałego przyjęcia.
Na zakończenie toast wzniósł Przewodniczący Miejskiej Rady Henryk
Smolik, który zaintonował tradycyjne
„Sto lat”. Dłuższą chwilę trwało ustawienie tak licznej grupy osób, aby wszyscy zmieścili się w kadrze. Nie można
było przecież zakończyć tej uroczystości
bez pamiątkowego zdjęcia.
Wacław Łabuda
fot. Marcin Janowski
NASZ RYMANÓW
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Cena sukcesu
to ciężka praca,
poświęcenie
i determinacja…

Wywiad z Andrzejem
Szczęsnym, uczestnikiem XI
Zimowych Igrzysk
Paraolimpijskich w Soczi
„Przyszłość należy do tych, którzy
wierzą w piękno swoich marzeń.”
Eleanor Roosevelt
W dniu 7 kwietnia 2014 roku z
wizytą do Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej przybył wybitny
sportowiec, alpejczyk, uczestnik dwóch
zimowych olimpiad dla sportowców
niepełnosprawnych – Andrzej Szczęsny z Sieniawy. Podczas spotkania z
młodzieżą opowiedział o swej drodze do
sukcesu. Swą wzorową postawą wielokrotnie udowadniał w życiu i na stoku,
że nie należy się poddawać mimo przeciwności losu i mieć nadzieję. O swych
pasjach i planach na kolejny sezon podzielił się z czytelnikami „Naszego Rymanowa”.
W wieku 10 lat stracił Pan nogę.
Wiele osób załamałoby się, Pan jednak wykazał się niebywałym hartem
ducha. Kto Panu pomógł przetrwać te
trudne chwile?
Myślę, że młody wiek pomógł mi
zaakceptować siebie jako osobę niepełnosprawną. Bardzo wspierali mnie przyjaciele i rodzina, której wiele zawdzięczam.
Czy zadawał Pan sobie pytanie,
dlaczego amputacja nogi przytrafiła
się Panu?
Takie pytania na pewno miały miejsce, ale starałem się nie myśleć o tym i
cieszyć się każdą chwilą życia.
Kiedy narodził się pomysł, by
skupić się na sporcie?
Będąc w szkole średniej w Busku
Zdroju, zacząłem grać w siatkówkę na
siedząco, a później przyszedł czas na naukę jazdy na jednej narcie. Początki, nie
ukrywam, były bardzo trudne.
Dlaczego akurat narciarstwo? Ile
lat uprawia Pan ten sport? W jakim
klubie Pan trenuje?
Wybrałem ten sport, ponieważ wiąże się to z dużą adrenaliną – pokonuję
dystans z prędkością przekraczającą 100
km/h. Jest to w pewnym sensie sport
ekstremalny. Każdy start jest inny. Narciarstwo trenuję już 13 lat, a obecnie należę do klubu Start Bielsko Biała.
Trener często nazywany jest ojcem sukcesu sportowego swego zawodnika. Któremu ze szkoleniowców
zawdzięcza Pan najwięcej?
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Wszystko zaczęło się od kolegi Łukasza Szeligi, który nauczył mnie podstaw jazdy na jednej nodze. Bardzo duży
postęp zrobiłem, gdy moim trenerem był
Słowak Peter Matiasko. Posiada on olbrzymią wiedzę o narciarstwie osób niepełnosprawnych – sam kiedyś startował
na jednej nodze w paraolimpiadach.
W której konkurencji alpejskiej
jest Pan najmocniejszy?
Zdecydowanie moją koronną konkurencją jest slalom specjalny. Jest to
dyscyplina techniczna, którą najwięcej
trenujemy, ponieważ nie zajmuje dużo
miejsca na stoku.
Pana największy sukces sportowy…
Moim największym sukcesem jest
7. miejsce w slalomie specjalnym w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w sezonie 2012/2013. W tym roku zająłem wysokie 10. miejsce w slalomie specjalnym
na XI Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Soczi.
Narciarstwo to Pana sposób na życie czy pasja?
Narciarstwo jest moją pasją. Niestety, nie jest to sport dochodowy. Stypendium sportowe przyznawane jest
zawodnikowi, który uplasował się na
miejscach 1-8 podczas mistrzostw globu i paraolimpiady. Zdobycie medalu
na igrzyskach klasyfikuje do emerytury
sportowej po ukończeniu 40. roku życia.
Co chce Pan robić po zakończeniu
kariery zawodniczej?
Na pewno chciałbym przekazywać
swoją wiedzę zdobytą przez lata treningu młodym niepełnosprawnym zawodnikom. W Polsce jest zaledwie kilka osób,
które znają się na narciarstwie osób niepełnosprawnych.
Czy poza
narciarstwem
ma Pan jeszcze inne pasje?
Uprawiam
kolarstwo i piłkę nożną osób
po
amputacjach. Próbuję
swych sił także
w narciarstwie
wodnym.
Był Pan
uczestnikiem
paraolimpiady w Vancouver i Soczi. Będzie Pan startował na
kolejnych igrzyskach w Pyeongchang?
Paraolimpiada w Korei odbędzie się
za 4 lata. Zobaczymy, co się wydarzy w
tym czasie, ale, oczywiście, chciałbym
wystartować po raz kolejny na igrzyskach i zdobyć upragniony medal.
Które igrzyska najmilej Pan
wspomina i dlaczego?
Najmilej wspominam ostatnie Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi, ponieważ
panowała tam wspaniała atmosfera.

Wszyscy byli gościnni, a ceremonia
otwarcia i zamknięcia igrzysk zapierała
dech w piersiach. Te igrzyska obfitowały
w wiele pięknych chwil, mimo że na stokach panowały kiepskie warunki.
Kto jest Pana najwierniejszym fanem?
Oczywiście, największe wsparcie
mam u rodziny i przyjaciół, którzy zawsze mi kibicują.
Gdzie przygotowuje się Pan do
sezonu?
Zgrupowania letnie najczęściej
mamy w Wągrowcu koło Poznania, a od
jesieni zaczynamy treningi na śniegu na
lodowcach w austriackich Alpach. Pomiędzy zgrupowaniami trenuję sam w
domu.
Sport paraolimpijski w Polsce,
niestety, nadal pozostaje w cieniu. W
tym roku po raz pierwszy od lat polska ekipa, licząca zaledwie 8 reprezentantów, nie przywiozła z igrzysk
ani jednego medalu. Jak Pan sądzi,
dlaczego?
Konkurencja na świecie jest bardzo duża, szczególnie w mojej grupie.
Na pewno za mało czasu spędziliśmy
na lodowcach w porównaniu do innych
ekip. Spowodowane jest to zbyt małym
nakładem środków pieniężnych na sport
osób niepełnosprawnych. Skalę problemu doskonale ilustruje taki przykład:
jeden zawodnik ze Słowacji miał do
dyspozycji w ramach przygotowań do
igrzysk kwotę równą połowie budżetu
całej naszej reprezentacji alpejczyków!
Dlatego ciężko jest walczyć z czołówką
światową.
Ile dni w roku spędza Pan na
zgrupowaniach i zawodach? Jak sobie
Pan radzi z rozłąką z bliskimi?

W sezonie przygotowawczym
mamy około trzy, a od jesieni cztery
zgrupowania na śniegu przed pierwszymi zawodami w grudniu. Później zaczyna się cykl startów w Pucharze Świata.
Niestety, skromny budżet ogranicza
liczbę startów w zawodach. Podczas
wyjazdów kontaktujemy się z rodziną,
korzystając ze skype’a i telefonów. Po
tylu latach można do tego przywyknąć.
W ciągu ostatnich miesięcy mogliśmy Pana oglądać w telewizji i In-

ternecie w reklamie telefonu komórkowego. Proszę nam przedstawić kulisy nagrywania spotu reklamowego.
Gdzie były nagrania? Jak długo trwały? Jak doszło do tego, że akurat Pan
został bohaterem reklamy Samsunga
obok Piotra Żyły, Katarzyny Bachledy – Curuś i Katarzyny Rogowiec?
Wyjazd Kasi Rogowiec, dwukrotnej
mistrzyni paraolimpijskiej z Turynu
w biegach narciarskich, na olimpiadę
do Soczi stał pod znakiem zapytania z
powodu narodzin córki. Dlatego poleciła mnie do reprezentowania w spocie
reklamowym Samsung Galaxy Team.
Pracowaliśmy w studio nagrań w podkrakowskiej Alwerni. Na planie spędziliśmy około 10 godzin. Była to dla mnie
wspaniała przygoda.
Czy miał Pan w swojej karierze
jakieś poważne kontuzje?
Tuż przed IX Igrzyskami Paraolimpijskimi w Turynie, trenując slalom,
złamałem piszczel z przemieszczeniem.
Kontuzja ta wykluczyła mnie ze startów
w igrzyskach we Włoszech. Kilka lat
później miałem złamaną kość strzałkową także wskutek niefortunnego upadku
na narcie.
Czy w związku z tym miał Pan
chwile zwątpienia, by porzucić sport?
Zastanawiałem się, czy jest sens
narażać dla sportu swoje zdrowie, ale
stwierdziłem, że za dużo czasu i wysiłku
włożyłem, wyczynowo uprawiając narciarstwo alpejskie. Ktoś powiedział: „Co
cię nie zabije, to cię wzmocni”. W 100%
się z tym zgadzam.
Czy czuje się Pan spełniony sportowo?
W pełni będę usatysfakcjonowany,
gdy zdobędę upragniony medal paraolimpijski.
Jak podsumowałby Pan swoje
starty w Soczi i cały sezon?
Sezon zaczął się bardzo dobrze.
Podczas pierwszego startu w Pucharze Europy wygrałem slalom, co mnie
bardzo zmotywowało do dalszych treningów. W Soczi mój pierwszy i drugi
start zakończył się upadkiem z powodu
bardzo ciężkich warunków na trasie. W
slalomie pierwszy przejazd pojechałem
asekuracyjnie, ponieważ odczuwałem
ból w kolanie po upadku w super gigancie i ukończyłem tę konkurencję na
wysokim 10. miejscu. Ogólnie sezon był
udany.
Czego Panu życzyć w kolejnym
sezonie?
Jak najlepszych wyników i zdobycia medalu w Mistrzostwach Świata,
które odbędą się w lutym 2015 roku w
Kanadzie.
Dziękujemy za rozmowę.

Zebranie
sprawozdawczo
-wyborcze

Oddziałowej Sekcji
Emerytów i Rencistów
ZNP w Rymanowie
W dniu 9 kwietnia 2014r.odbyło
się zebranie sprawozdawczo wyborcze
OSEiR ZNP w Rymanowie. Po czteroletniej działalności nadszedł czas podsumowania pracy Sekcji i Zarządu. Sekcja
obecnie liczy 38 członków, są to emerytowani nauczyciele oraz pracownicy
administracji i obsługi.
W okresie czteroletniej kadencji zadaniem Zarządu Sekcji była integracja
emeryckiego środowiska oświatowego
naszej gminy poprzez spotkania okolicznościowe, wyjazdy krajoznawcze,
spotkania z ciekawymi ludźmi, kultywowanie tradycji oświatowych.
Realizując te cele Zarząd Sekcji zorganizował :
- 14 spotkań członków Sekcji, na których omawiano m.in. istotne problemy
nurtujące nauczycieli czynnych i emerytowanych dotyczące aktualnej sytuacji
w polskiej oświacie, obchodzono uroczyście święta KEN,
- nawiązaliśmy współpracę z nauczycielami, którzy razem ze swoimi wychowankami uświetniali nasze spotkania
przygotowanymi programami artystycznymi. Gościliśmy uczniów z Posady
Górnej i Rymanowa.
- członkowie naszej Sekcji mieli możliwość uczestniczenia w 7 wycieczkach
krajoznawczych: zwiedziliśmy muzea w
Komańczy, Krempnej, Żarnowcu, Trzcinicy, Sanoku, Myczkowcach, Krasiczynie, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, cerkiew w Morochowie, kościół
parafialny w Dukli, sanktuarium Matki
Boskiej w Dębowcu, sale wystawowe
Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej.
- Zarząd Sekcji obradował na 17 spotkaniach.

Pokazy z fizyki
W dniu 7 maja 2014roku, prawie
50-osobowa grupa gimnazjalistów
udała się wraz z nauczycielami na
szesnaste już z kolei „Pokazy z Fizyki” , które odbyły się w Katedrze
Fizyki Politechniki Rzeszowskiej.
Program pokazów obejmował między innymi : drgania i fale, ciecze
i gazy oraz elektrostatykę. Doświadczenia demonstrowali pracownicy
naukowi Politechniki Rzeszowskiej
oraz Uniwersytetu z Lublina .
Ideą tychże pokazów jest popularyzacja przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności fizyki
i pomoc w jej nauczaniu poprzez
prezentację tematycznie dobranych,
ciekawych, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Niektóre z
eksperymentów, które zobaczyliśmy
były trudne lub wręcz niemożliwe do
wykonania w warunkach szkolnych,
jak i takie, które przy pomocy najprostszych środków można wykonać
w domu. Mamy głęboką nadzieję, iż
z pokazów uczniowie wrócili zadowoleni, bogatsi w doświadczenia, a
także pełni nadziei, że za rok po raz
kolejny, wezmą udział w tych jakże
zjawiskowych i emocjonujących pokazach.
M. Kielar
Po przyjęciu przez Zebranie sprawozdań Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji przystąpiono
do wyborów nowych władz. W głosowaniu tajnym wybrano:
- Przewodniczącego OSEiR ZNP w
Rymanowie : Grażynę Skolarczyk,
- Członków Zarządu: Helenę Śliwka, Marię Jędras, Wacława Łabudę, Macieja Kandefera i Stanisława Krukara.,
- Członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Helenę Domin.
(gs)

Wywiad przeprowadziły
Emilia Chmiel, Katarzyna Hanus,
Lidia Kasperkowicz
z Gimnazjum w Posadzie Górnej
NASZ RYMANÓW
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Prywatnie
o profesorze
Zbigniewie Wolfie
Dla mnie był kimś bardzo ważnym. W liceum,
w którym aptekarz mógł
uczyć niemieckiego, a
wuefista języka polskiego, ktoś taki jak Zbigniew
Wolf był objawieniem.
Nie mam pretensji do
aptekarza, że nie znał
podstaw dydaktyki, bo
tak naprawdę był bardzo
przyzwoitym człowiekiem. Nawet nie mam
pretensji do wuefisty, bo dla niego lekcje
polskiego były tak samo męczące jak dla
nas. Takie były czasy. Z perspektywy półwiecza i własnych doświadczeń nauczyciela historii, filozofii i religioznawstwa
w liceum ogólnokształcącym wspominam
jednych nauczycieli z prawdziwą atencją,
innych omijam pamięcią.
Chyba w trzeciej licealnej mieliśmy
opisać kogoś, kto dla nas był wzorem
osobowym. Ja wybrałem naszego historyka, profesora, jak się zwyczajowo
nazywało nauczycieli, Zbigniewa Wolfa.
Fascynowała mnie jego erudycja, jego
kultura wypowiedzi, przygotowanie do
lekcji, bo nigdy nie posługiwał się żadnymi ściągawkami. Ale wiedziałem też, że
namiętnie kupuje książki i ten granatowy
sweter był naprawdę jego codziennym, bo
innego nie posiadał. Po lekcjach szedł na
obiad do pani Szydłowej, mamy Ziutki i
niejednokrotnie był to zapewne jedyny
jego posiłek, bo akurat ukazała się kolejna
ważna książka, którą trzeba było kupić.
Mieszkał i chyba potem stołował się u
Lorenców przy Kolejowej. Ktoś kiedyś
był u niego w sublokatorskim pokoju i
widział te stosy książek na podłodze, bo
skąd miał wziąć regał, kiedy wówczas
na ogół trzymało się w nich za szybą
platynowane zestawy kieliszków albo
kryształy z krośnieńskiej huty. Och, jakże
wtedy zazdrościłem mu tych książek i
także dlatego przez pół wieku moja własna biblioteka urosła do 6 tysięcy tomów.
Przez dwa szkolne lata nigdy nie dostałem u profesora Wolfa gorszej oceny
z historii jak dobry i byłem pierwszym
uczniem i jedynym w liceum, któremu
na pierwsze półrocze jego belferowania
postawił ocenę bardzo dobrą. Nie wiem,
czy byłem z tego dumny, ale wiedziałem,
że nie mogę go zawieść. Taki młodzieńczy
idealizm, z którego coś tam jednak zostało. Kiedy pracowałem jako dziennikarz w
gazecie, mój naczelny Jarek Szczepański
odpowiadając na pytanie – jaki powinien
by idealny wzorzec dziennikarza, wskazując na mnie, wymienił ileś tam cech i
erudycję. Jestem przekonany, że gdyby
na mojej drodze życiowej nie pojawił się
profesor Wolf , coś bardzo istotnego by
mi umknęło. Wiem, wiem, był cholernym
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cholerykiem, czasami ponosiło go aż za
bardzo…
Na wyższych studiach słuchałem jego
wykładów z filozofii i zdawałem u niego
egzamin. Bez taryfy ulgowej. Imperatyw
kategoryczny w filozofii egzystencjalnej
na przykładzie „Dżumy”
Camusa. Sympatyczna
długa rozmowa zakończona dobrą oceną. Kilka
razy spotkaliśmy się w
autobusie do Rymanowa,
zwyczajne rozmowy. Ten
Rymanów, jak mówi jego
żona, był dla niego ważny. Może ta pierwsza praca w tutejszym liceum,
może długie spacery z
Lucyną, kiedy była już
studentką, a potem została jego żoną,
może ludzka gościnność, plenery podobne
do andrychowskich, a może zdecydowała
magia tego miasteczka.
Urodził się w Andrychowie w 1938 r. Z
dzieciństwa musiał pamiętać te dymy nad
Brzezinką. Mówił o nich na lekcji historii:
– Jako dziecko widziałem dymy nad
Birkenau.
Fascynacja zabytkami Krakowa została mu po studiach w Wyższej Szkole
Pedagogicznej. Wiem o tym, bo byłem z
nim na wycieczce szkolnej w Krakowie.

dziennikarskim wykładałem reportaż
telewizyjny. Któregoś dnia zauważyłem,
że idzie jakby wolniej niż zwykle. Ktoś
mi powiedział: – Zbyszek miał zawał.
Ale wrócił do pracy, tylko jakby wolniej szedł z przystanku autobusowego do
uczelni. Zmarł 4 czerwca 2012 r. i spoczął
na rymanowskim cmentarzu.
Dla mnie był wielki…
***
Nigdy wcześniej, ale także nigdy potem
nie spotkałam nauczyciela, a może bardziej przewodnika, który tak czarowałby
wiedzą trudną przecież, bo sięgającą do
istoty metafizycznych podstaw naszej
egzystencji. To chyba dlatego zdecydowałam się na rozpoczęcie drugiego kierunku
studiów – filozofii. Ale nie spotkałam tam
już takiej pasji i takiej umiejętności dzielenia się nią ze studentami, jaką rozdawał
wszystkim, którzy zechcieli słuchać tylko,
pan doktor Zbigniew Wolf.
Dla mnie zawsze pozostał wzorem
nauczyciela akademickiego, a przecież
przez pięć lat studiów oddawani byliśmy
pod opiekę merytoryczną wielu spośród
kadry. Wchodził do sali wykładowej tylko
z małą aktówką i listą obecności. Bez
żadnych pomocy naukowych, notatek,
skryptów. Wszystko to nosił w sobie i z
każdym wypowiadanym słowem otwierał
przed nami wrota do tajników historii
filozofii. Systematycznie, logicznie, z
prezentacją związków przyczynowo-skutkowych między różnymi nurtami filozoficznymi,
związków między
filozofią i innymi
naukami, między
filozofami, poparte
literaturą, a czasem
też anegdotami.
Fascynowała
mnie jego pamięć
i wiedza. Jego determinacja, żeby
nauczyć nas umiłowania dla mądrości.
Z. Wolf na WSP w Krakowie odbierający dyplom doktora – 1976 rok Tak, czasem ujawniała się jego choleI potem pierwsza praca w rymanowskim ryczna natura, wpadał we wściekłość, jak
liceum. Zaledwie trzy lata. Tamta Polska, nam się wtedy wydawało, z byle jakiego
gomułkowska naznaczona siermiężnym powodu, ale dzisiaj z perspektywy czasu
socjalizmem nie stwarzała zbyt wielu i doświadczeń wiem, że te w naszym
możliwości wyboru. Praca w Wyższej przekonaniu głupstwa, mógł odczytać
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie za- jako brak szacunku dla wiedzy.
pewne była jakimś wyzwaniem. Studia
Po dwóch semestrach już niemal na
doktoranckie zrobił na swojej krakow- progu sesji letniej okazało się, że doktor
skiej uczelni. Napisał rozprawę o „Myśli Wolf miał zawał. Nasz egzamin z historii
społecznej Edwarda Milewskiego”. Nie filozofii stanął pod znakiem zapytania. I
sądzę, by sam wybrał ten temat, bo zbyt wtedy niespodziewanie, końcem czerwca
odległy był od jego zainteresowań. Prze- poinformowano nas, że egzaminował nas
cież wykładał filozofię i historię sztuki, a będzie… doktor Wolf w swoim mieszkanie teorię spółdzielczości.
niu. W kilkuosobowych grupach koczoW Rzeszowie spotykaliśmy się wie- waliśmy na klatce schodowej, odprawialokrotnie. On wysiadał na przystanku jąc nasza pokutę za braki w wiedzy, a w
autobusowym przy uczelni, a ja stamtąd jego małym mieszkaniu wypełnionym do
jechałem do pracy w TVP. Potem mija- granic możliwości książkami i obrazami,
liśmy się w hollu uczelni, gdy w studium spowiadaliśmy się naszej indywidualnej

peregrynacji po filozoficznej materii.
Pomimo nienajlepszej kondycji fizycznej pomagał, naprowadzał, tłumaczył i
czasem tylko dłonią dotykał serca jakby
chciał zasugerować, że nie na temat i nie
tak. Zdaliśmy wszyscy, bo on zdawał z
nami ten egzamin i nasza wdzięczność
za tę ryzykowną dla jego zdrowia i życia
decyzję nie miała granic.
Potem jeszcze raz naukowo zetknęłam
się z doktorem Zbigniewem Wolfem,

który poprowadził nas na krańce historii
sztuki. Malował przed nami obrazy i
łączył je z filozoficznymi podstawami.
Takiej historii sztuki mogliby nam pozazdrościć studenci ASP, a przecież dla
nas był to tylko przedmiot uzupełniający
wykształcenie. I choć byli i tacy, którzy
mówili, że po zawale bardzo się zmienił,
ja niezmiennie widziałam w nim mistrza,
który kochał wiedzę i może jeszcze bardziej miłował studentów.

Żałuję, że nie stanął na mojej drodze
wcześniej, bo bez wątpienia mógłby być
dla młodego człowieka na początku swojego dochodzenia do dorosłości wzorcem
erudyty i człowieka. Niemniej dziękuję,
doktorze Zbigniewie Wolfie, za cudowną
przygodę z filozofią i sztuką. One wciąż
obecne są w mojej codzienności i zdecydowały o mojej wrażliwości…

Uhonorowanie
Anny z Działyńskich
Potockiej … cz. IV

ne koszty, wielokrotnie przewyższające
pierwotne założenia, przy jego budowie.
Budowa tartaku szła niemrawo, w
czasie słoty jesiennej nie można było
ściągnąć drzewa do tartaku, zima przyniosło kilkumetrowe zaspy śnieżne, a
potem znowu nastąpiły roztopy i bezdroża wiosenne. Nie było potrzebnej ilości
koni i wozów, a za wynajem furmanek
płaciło się horrendalne sumy. W rezultacie Potoccy nie zdążyli na termin, narosły wielkie kary umowne, rozpoczęły

w worku zaszyty, w słomie zagrzebany:
konie liche, więc przed każdą karczmą
parę godzin popasują, nieraz na słońcui tak pomału dostaje się do Rymanowa.
Szlakiem, którym te kondukty szły, tak
powymierali ludzie najbliżej karczem
mieszkający, że długo te chaty stały zamknięte … Listy i telegramy do starostwa wysyłaliśmy o tem; niby tam trochę żandarmi główne drogi pilnowali,
ale to szło lasami w worach na plecach
przenosili żydzi swych zmarłych. W dobrach rymanowskich cholera wybuchła
najpierw w Rudawce- jednej ze stacji
postojowych na trasie żydów z Węgier.
Wiosną 1874 roku dwór w Rymanowie
stał się dosłownie punktem aptecznym
rozdzielającym leki wśród chorych.
Tym, którzy leżeli zwaleni chorobą na
swych ubogich posłaniach darmowe
leki przywoziła hrabina. Zaraza obejmowała swym zasięgiem coraz to nowe
tereny, nie ominęła również dworu.
Anna nie chcąc narażać swoich dzieci
i siebie, była w ciąży z kolejnym dzieckiem, wyjechała do Oleszyc.
W Rymanowie zostawiła zapasy
żywności, lekarstw i Siostry Służebniczki do pomocy, które niespełna rok
wcześniej sprowadziła do Rymanowa.
Do pracy stanęło kilka sióstr, S. Józefa Wierna i S. Maria Pieniak pracowały początkowo w Rymanowie, a potem
skierowano je do Rymanowskich Gór,
gdzie zastały dużo chorych. Siostry pracowały dnie i noce przy pielęgnowaniu
chorych i grzebaniu ofiar zarazy. Wkrótce S. Jozefa Wierna zaraziła się. Chorej
siostry już nikt z miejscowej ludności
przyjąć nie chciał. Miejscowy kapłan
zgodził się dać furmankę do przewiezienia jej, ale nie do odległej Starej Wsi,
tylko do Rymanowa… I w Rymanowie
…odmówili mieszkania i po kilku dopiero godzinach uzyskała miejsce w jednej
z więziennych cel, gdzie chora przyjęła
sakramenty święte i nazajutrz umarła.
Epidemia powoli wygasa.
Do Rymanowa Anna Potocka
wraca jesienią i tu rodzi swego piątego
syna Pawła. Radość z narodzin Pawła
przerywa choroba Piotrusia, wywołana
szczepionką, która wywołuje u dziecka
wypryski i świerzbiączkę. Osłabiony organizm dziecka zapada na dyfteryt i Piotruś umiera przy kolejnym ataku kaszlu.

Rymanów
Rymanów był majątkiem ziemiańskim. Terenów uprawnych było tyle co
w przeciętnie zasobnym majątku ziemskim,
natomiast
dużą wartość miały
lasy, które nadawały się do wyrębu.
Sam Rymanów był
pięknie położony na
wzniesieniu, u podnóża którego stał
przestronny dwór,
w którym wygodnie
pomieścić mogła się
duża rodzina.
Anna Potocka
bez żalu opuszczała niegościnne jej
zdaniem Oleszyce i
od razu przylgnęła
całym sercem do nowej siedziby . Rymanów czarował mnie
urodzajnością swej ziemi, inteligentną
i pełną godności ludnością(w porównaniu z oleszyckimi). Problemy, zwłaszcza
finansowe, jednak ich nie opuściły. Wystąpiły trudności z szybkim sprzedaniem
Oleszyc, a to uniemożliwiało natychmiastową spłatę Rymanowa. Okazało
się jeszcze, zaraz po zakupie majątku,
że Rymanów jest znacznie zadłużony w
banku w Brux. Potoccy zostali oszukani
przez zainteresowanego sprzedażą adwokata krakowskiego Łobaczewskiego
w sprawie spłaty długu w banku. Poinformowani zostali przez adwokata, że
bank da się spłacić. Po zawarciu kontraktu wyszło na jaw.. bank w Brux nie
dał się spłacić i zaledwo we 20 lat później udało się to zrobić.
Druga sprawa, która mocno nadwyrężyła i tak skromne dochody Potockich
było wybudowanie tartaku w Szachtach.
Ponownie trafił im się nieuczciwy przedsiębiorca, który obiecując zakup desek,
roztaczał przed nimi wizje wielkich
zysków. Potoccy nie znając warunków
klimatycznych i terenowych, gdzie miał
być postawiony tartak, ponieśli znacz-

się procesy, awantury i kłótnie …i rezultatem było, że prześliczny, odwieczny
las straciliśmy marnie, a gotówki około
sześćdziesięciu tysięcy.
Pomimo kłopotów finansowych, a
może dzięki tym kłopotom Anna wpada
na pomysł założenia szkółki snycerskiej
i koronkarskiej dla chętnej młodzieży
męskiej i żeńskiej z okolic Rymanowa.
Szkółki te mają za zadanie przyuczyć do
zawodu i równocześnie przynieść korzyści finansowe swym uczniom.
Do tych wszystkich problemów dołączyły się zmartwienia najgorsze, bo
zdrowotne: dzieci chorowały, a w okolicy wybuchła cholera. Z ta chorobą Potoccy zapoznali się w Kórniku. Chorobę
ta przywieźli prawdopodobnie żydzi z
Węgier. Żydzi mają ten przesąd, że tylko tam spodziewają się znaleźć spokój
wiekuisty, gdzie leży rabin lub kilku rabinów. To jest powodem, że przy każdej
zarazie zmarłych żydów nieraz milami
całemi przewożą, aby im sąsiedztwo z
rabinem po śmierci zapewnić. Otóż trupy na cholerę zmarłych żydów przywozili z Węgier. …Żydzi trumien nie używają, więc żyd zmarły jedzie najczęściej

Katarzyna i Andrzej Potoccy

Grażyna Skolarczyk
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Za reklamę wielokrotną
udzielane są duże rabaty
Oferta dotyczy tylko
reklamy czarno - białej

Czemu marzysz o czymś
nie wiesz o czym?
Czemu ciągle gdzieś błądzą twoje oczy?
Za czym tęsknię,
bo przecież wszystko mam?
Czy na prawdę dobrze siebie znasz?
Chodzisz w kółko, zadajesz pytania,
Lecz nie możesz znaleźć rozwiązania.
Niepotrzebnie przechodzisz te męki,
Bo odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki.
Tak naprawdę to pragniesz uczucia
Brak miłości tak bardzo cię zasmuca
Chcesz czuć się potrzebnym i kochanym
By był ktoś, kto ukoi czasem rany
Więc teraz, gdy już wiesz o co chodzi
Nie udawaj, że to cię nie obchodzi
Nie zamykaj się w ciemnym pokoju
Bo twe serce nie zazna spokoju.
Bo nic nie jest warte życie bez miłości
Kiedy z nikim nie dzielisz radości,
Kiedy smucisz się po kryjomu
I wyżalić się nie możesz nikomu.
Więc wyruszaj śmiało na łowy
I poszukaj swej drugiej połowy
Nie martw się że ktoś pośle cię do czarta
Zaryzykuj – miłość ryzyka jest warta!
Paulina Niepokój
***
Urok rymanowskiego lasu

Turniej
Jednego Wiersza

Zawitał Wyspiański
w rymanowskie strony,
a las go powitał :
‚’Poeto, będziesz zachwycony’’.

pomysł na promowanie
młodych twórców

Krośnieńska Biblioteka Publiczna
wraz z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Polskich (Oddział w Krośnie) zorganizowała I Krośnieński Turniej Jednego
Wiersza, stawiając sobie za cel pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z Krosna oraz powiatu krośnieńskiego.
Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie autorskiego wiersza o dowolnej tematyce. Wśród uczestników znalazły się
nasze gimnazjalistki, a spośród nich do
grupy finalistów zakwalifikowały się:
Paulina Niepokój, Ewelina Dankiewicz
oraz Gabriela Królicka, które zaprezentowały swoje utwory podczas imprezy
finałowej w dniu 21 marca br. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki
Publicznej. Warto nadmienić, że powyższa data to Światowy Dzień Poezji.
Gratulujemy uczennicom sukcesu i
mamy nadzieję, że będzie on dodatkową
motywacją do kontynuowania przygody z poezją.Za zgodą autorek zamieszczamy konkursowe utwory. Życzymy
przyjemnej lektury. Warto zatrzymać się,
bo kto czyta poezję, ten otwiera oczy na
piękno świata…
Ewelina Górowska
***
,,Miłość ryzyka jest warta”
Czasem myślisz, że czegoś ci brakuje,
Nie wiesz co, ale coś cię nurtuje,
Czegoś szukasz, ale wcale nie wiesz czego
I zastanawiasz się wtedy, dlaczego?

16

NASZ RYMANÓW

Koił swoją duszę
barwą łąk wiosennych,
zapachem igliwia,
mgieł porannych sennych.
  

Te piękne wrażenia
przekładał na słowa:
o Polsce , Ojczyźnie,
którą umiłował.
Szukał też natchnienia
w historii, postaciach,
królach i rycerzach,
Polakach -swych braciach.

Umilkły ptaki
Zamilkł las ,
gdy pożegnania nadszedł czas.
Lecz Wyspiański wierszem swym :
‚’ Hej , las rymanowski za mgłą’’
pokazał , że nie zapomniał nas.
Ewelina Dankiewicz
***
Wiosna
Gdy szarość pól zmienia się w kolor zieleni
A ciepły wiatr głaszcze ospałe drzewa
Biały przebiśnieg wychyla się z ziemi
I jasne słońce promyki rozsiewa .
Skowronek piosnkę swą śpiewnie zanuci
Pożegna ostatnie już zimy tchnienie
A w sercach nadzieja i radość powróci
Powiewem obudzi ospałe stworzenie
Wiosna jest czasem dla zakochanych
Żywej i pięknej miłości zwiastunem
To właśnie wiosną kwitną kasztany
Kwieciem cudnie zdobiąc swe korony
Gabriela Królicka

Sztuka bycia sobą

(spotkanie uczniów
z aktorem, Markiem Pysiem)
Być sobą zawsze i wszędzie to wielka, a zarazem trudna sztuka. Warto jednak ją opanować, ponieważ nic bardziej
nie przemawia do człowieka jak autentyzm drugiej osoby. Tym bardziej, jeśli
tą osoba jest aktor, który- mimo że na
scenie szkolnej auli- nie gra wyznaczonej roli, nie zakłada maski, ale jest sobą,
jest prawdziwy w tym, co robi i mówi.
Wspomniany artysta to Marek Pyś, który
21 marca br. spotkał się ze społecznością
uczniowską ZSP w Rymanowie. Urzekł
uczniów ogromnym dystansem do siebie, umiejętnością żartowania z własnej
osoby oraz niezwykłym ciepłem i serdecznością. Udowodnił, że kultura osobista i szacunek do słuchaczy (niezależnie od tego, kim oni są) nie zdezaktualizowały się, że wciąż są modne i nie trzeba „szpanować”, by zyskać popularność
i uznanie. Wyjątkowy gość opowiedział o swojej drodze do kariery aktorskiej oraz podzielił się doświadczeniem
artystycznym. Podkreślił, że aktorem
może zostać każdy, pod warunkiem,
że ma wyobraźnię i wrażliwość; wrażliwość, dzięki której ominie dżdżownicę po deszczu, by jej nie zdeptać.
Aktor, podejmując refleksję nad
rolą teatru i filmu w swoim zawodowym życiu, wyraził opinię, że większy
sentyment ma do teatru, gdyż patrzenie na twarze widzów, a szczególnie na
ich oczy daje mu poczucie ogromnej
satysfakcji. Podczas spotkania, oprócz
ciekawostek na temat kariery aktorskiej, był też czas na dobre rady dla
uczniów, m.in. wskazówki, że warto
dążyć do spełniania swoich marzeń, nawet jeśli nie zawsze to się udaje. Ważne jednak jest podejmowanie próby,
chociażby skończyła się ona klęską.
Artysta przekonywał też, że nie ma
„Polski A, B czy C”, jest tylko jedna,
dlatego nie należy wstydzić się swoich
korzeni, czyli swojej małej ojczyzny.
Zaakcentował również, że czuje się
spełniony, gdy może pomagać młodym
ludziom na starcie kariery zawodowej
(zwłaszcza artystycznej), co zadeklarował także uczniom rymanowskiej szkoły.
Na podsumowanie warto podkreślić, że było to spotkanie z aktorem, niewysokim, ale wielkim człowiekiem, bo
wielkość człowieka to wartość mierzona miarą człowieczeństwa.
Ewelina Górowska

Nasz Rymanów
na Facebuku
www.facebook.com/naszrymanow

Rusza budowa mostu
Już w październiku 2010 roku prezentowaliśmy drogowy most w Pastwiskach, który przysparzał kłopotów
wszystkim zaineresowanym. Spór kompetencyjny blokował działania zainteresowanych stron. Most należy do infrastruktury powiatu sanockiego a wykorzystywany jest przez osoby i instytucje
z gminy Rymanów – most znajduje się w
Pastwiskach w gminie Zarszyn a korzystają z niego mieszkańcy Rudawki Rymanowskiej, Puław i Wisłoczka z gminy
Rymanów. Ważnym użytkownikiem drogi jest również Nadleśnictwo Rymanów.
Kilkakrotnie próbowano organizować różnego rodzaje fora i komisje, ale
efekty tych spotkań, nierówno zainteresowanych stron, były niewielkie. Radykalny zwrot nastąpił w maju bieżącego
roku. Przed kamerami telewizji i mikrofonami radiowymi europosłanka Elżbieta Łukacijewska poinformowała, że
Kancelaria Premiera przeznaczyła z rezerwy budżetowej 3 550 000 zł na budowę nowego mostu.
Ponieważ gminy
ze swoich budżetów nie mogą wygenerować takich
środków, decyzja
Premiera była aż
tak ważna. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej
i z założenia muszą
być wykorzystane
w tym roku.
Burmistrz
Farbaniec, przypomniał, że pierwszy
raz rymanowska
Rada Miejska debatowała na moście już w 1999 roku. Teraz w inicjatywę jednomyślnie włączają
się wszyscy zainteresowani – gmina Rymanów, starostwo krośnieńskie, gmina
Zarszyn, starostwo sanockie, rymanowskie nadleśnictwo i mieszkańcy zaintere-

sowanych wsi (co jest ewenementem w
dzisiejszych czasach).
Spotkanie odbywało się przy moście
i wszyscy obecni odczuli to, że ruch tą
drogą nie jest aż tak mały jak sobie wielu wyobrażało. A most, poza walorami
wizualnymi, posiada same wady. Z racji
swoich parametrów i wieku, nie przystaje do dzisiejszych wymagań. Budowany

był też do innych celów, a ażurowe łuki,
naruszone zębem czasu, nie gwarantują
bezpieczeństwa użytkownikom. Mała
szerokość wymusza ruch jednokierunkowy, a niewielka nośność uniemożliwia przewóz towarów o dużej wadze.
Ogranicza to znacząco gospodarkę
leśną i rolną, ruch ciężkich pojazdów odbywa się przez prowizoryczną przeprawę przez Wisłok,
poprowadzoną obok mostu. Nowy
most ma mieć szerokość umożliwiającą ruch dwukierunkowy i
nośność 50 ton.
Przewodniczący Rady powiatu w Sanoku Robert Pieszczoch powiedział – To wspaniała
informacja, życie udowadnia, że
warto wierzyć w rzeczy z pozoru
niemożliwe. Nasze zamiary przez
wiele lat rozbijały się o brak funduszy.
Teks i zdjęcia
Wacław Łabuda

SZPIK RATUJE ŻYCIE
Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

(Jan Paweł II)

Dnia 15 kwietnia br. w szkolnej auli im. Dyrektora Marka Góry
ZSP w Rymanowie odbyło się spotkanie zatytułowane: „Szpik ratuje życie”. Pani Dyrektor przywitała i przedstawiła gości, Panie:
Mariannę Żak oraz Kingę Midzio.
Pani Kinga jest psychologiem i pracuje w szpitalu w Brzozowie, pomaga
chorym oswoić się z chorobą i wspiera
w trudnych chwilach podczas leczenia.
Podczas spotkania zachęcała wszystkich do zgłoszenia swojej osoby do
bazy dawców szpiku. Wyjaśniła, na
czym dokładnie polega przeszczep
szpiku i jak wielu ludzi, dzięki temu
może wygrać z chorobą. W Polsce,
co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma
raka krwi, a na świecie, co 10 minut
jedna osoba umiera na tę chorobę.
Dawcą szpiku może być każdy, kto
spełni określone kryteria. Jednak decyzja o zostaniu dawcą jest ważna i
odpowiedzialna, dlatego powinna być
świadoma i przemyślana, bo ewentualne wycofanie się wiążę się z utratą nadziei oraz śmiercią osoby oczekującej.
Pani Marianna Midzio natomiast to
osoba, którą dotknęła choroba nowotworowa. Z wielkim trudem i wzruszeniem opowiadała o swojej, zwycięskiej
walce z tym poważnym przeciwnikiem. Zachęcała również do niesienia
pomocy potrzebującym. Pani Dyrektor
podziękowała za wyjatkowo poruszające, a jednocześnie pouczające spotkanie. Słuchacze brawami wyrazili
wdzięczność oraz podziw gościom,
którzy uświadomili jak kruche jest życie ludzkie, że jest ono największym
darem od Boga, o który należy stale
dbać.
Paulina Niepokój
(klasa 3C Gimnazjum)
NASZ RYMANÓW
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Naukowy dzień
wagarowicza
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli tzw. „Dzień Wagarowicza”
uczniowie LO w Rymanowie zainteresowani fizyką i astronomią wyjechali na wycieczką do Krakowa. Program
wycieczki obejmował trzy zasadnicze
punkty:
• Zwiedzanie laboratoriów w Instytucie Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka
Niewodniczańskiego Państwowej Akademii Nauk (PAN)
• Zajęcia w І Pracowni Fizycznej
(ІPF) Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz warsztaty z spektroskopii
• Prelekcja w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (OAUJ) oraz zwiedzanie tejże
placówki
Około godziny 11.15 dotarliśmy do
Krakowa, a ściślej do Instytutu Fizyki
Jądrowej i z rozpędem rozpoczęliśmy
skrupulatnie realizować założenia programowe wycieczki, gdyż nasz harmonogram był mocno napięty. W IFJ-ocie
zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i
zaczęliśmy zwiedzać wybrane laboratoria fizyczne. W laboratorium Ekspertyz
Radiometrycznych dowiedzieliśmy się
między innymi o pierwiastkach promieniotwórczych (występujących w
naszym otoczeniu, a także w nas ) oraz
o promieniowaniu jądrowym. Następnie udaliśmy się do laboratorium Fizyki
Powierzchni Ciała Stałego. Pracujący
tam fizyk w barwny sposób opowiedział
nam, jak otrzymuje się czyste metale przy pomocy dostępnej aparatury, z
której korzysta w swych codziennych
badaniach. Sama aparatura badawcza
zrobiła na nas ogromne wrażenie. W
ostatniej pracowni, do której udaliśmy
się, znajdował się spektrometr masowy
(jego masa to około osiem ton!). Jest to
urządzenie, dzięki któremu możemy dowiedzieć się chociażby, czy pierwiastki,
które znajdują się w naszym organizmie,
występują w właściwych proporcjach.
Było to ostatnie z laboratoriów, jakie
mieliśmy zaplanowane do zwiedzania w
Instytucie Fizyki Jądrowej.
Kolejnym punktem docelowym
była najstarsza uczelnia w Polsce. Mowa
tu oczywiście o Uniwersytecie Jagiellońskim. W UJ-ocie mieliśmy zaplanowane zajęcia w І Pracowni Fizycznej
oraz warsztaty z spektroskopii połączone z wykładem. Wstępnie podzielono
nas na trzy grupy do wykonania trzech
niezależnych „laborek”. Pracowaliśmy
na specjalistycznym sprzęcie laboratoryjnym, takim samym jak studenci tej
uczelni. W obsłudze sprzętu oraz objaśnianiu doświadczeń pomagali nam doktoranci. Tematyka przeprowadzanych
doświadczeń dotyczyła następujących
zagadnień:
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• Wyznaczanie prędkości dźwięku w
wodzie metodą fali biegnącej.
• Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich. Badanie wad soczewek
grubych.
• Dyfrakcja i interferencja światła.
Pierścienie Newtona.
Po wykonanych doświadczeniach
i zebranych pomiarach w ІPF udaliśmy
się na warsztaty. Prowadzący rozpoczął
od krótkiej prelekcji multimedialnej z
spektroskopii. W dalszym etapie warsztatów nasza młodzież zmierzyła się z nie
lada wyzwaniem. Zwieńczeniem tych
zajęć miał być samodzielnie wykonany
spektroskop, efekt indywidualnej pracy
każdego z uczniów. Rezultat był zadawalający, udało się! W drogę powrotną
do domu, każdy z nas zabrał swój pierwszy (autorski) spektroskop. Warto nadmienić, że spektroskop to urządzenie, za
pomocą którego możliwa jest obserwacja widma światła należącego do zakresu
światła widzialnego.
Ostatnim przystankiem naszej wycieczki po Krakowie było OAUJ w
Forcie Skała. Zajęcia w tej placówce
rozpoczęliśmy od wykładu nt. „Życie w kosmosie”, prowadzonego przez
prof. Grzegorza Michałka. Po zakończonej prelekcji udaliśmy się do kopuł
obserwacyjnych. Pogoda nam dopisała,
więc udało się zaobserwować kilka najciekawszych obiektów, jakie aktualnie
znajdowały się na nocnym niebie. Studenci, którzy prowadzili dla nas pokazy, w międzyczasie opowiadali nam
o sprzęcie obserwacyjnym, jakim dysponują oraz o studiach astronomii na UJ-ocie. Warto wspomnieć, że sam profesor
Michałek, który jest zastępcą dyrektora, zachęcał naszych uczniów do
studiowania astronomii
w Polsce, z naciskiem
na uczelnię, w której
pracuje. Być może w
niedalekiej przyszłości,
któryś z naszych absolwentów zdecyduje się
na te interdyscyplinarne studia. Z pewnością
taki wybór będzie poparty własnymi zainteresowaniami oraz dużą
wiedzą matematyczno-fizyczną wyniesioną
z liceum. Po tym optymistycznym akcencie
opuściliśmy OA i udaliśmy się w drogę powrotną do Rymanowa
z mniej optymistyczna
perspektywą – ok. 180
km do pokonania…
M. Kielar

Hełm dla
Kamila Stocha
Bogate są tradycje strażackie na
Podhalu i honorowanie przez strażaków
wybitnych postaci przez przekazywanie
im paradnych hełmów. W ten sposób
wyróżniono parę lat temu Adama Małysza, teraz Kamila Stocha.

Na Bartolskim Wierchu zgromadzili
się przyjaciele, rodzina i kibice skoczka
oraz pozostałych olimpijczyków z Podhala. Strażacy z Zębu podarowali Kamilowi hełm, pięknie wykonany przez
Rymanowianina Edwarda Mroza. Firma
którą prowadzi p. Edward z synem Wojciechem, jest uznanym w Polsce, a być
może jedynym, producentem tego typu
akcesoriów. Kamil Stoch otrzymał hełm
z przyjęciem na honorowego członka
straży pożarnej. Senator St. Hedorowicz
zapowiedział pasowanie go na zbójnika, a
prezes M. Zubek zaprosił Kamila jako honorowego członka do Związku Podhalan.
Powitalna uroczystość zakończyła
się pokrojeniem przez Kamila Stocha
stukilogramowego tortu upieczonego na
(www.podhale24.pl)
jego cześć
(wła)

Naszym zdaniem
Cześć –Stachu - temat, który tu poruszymy, w chwili ukazania się w miesięczniku będzie już nieaktualny, ale z
opinią naszą chcemy się podzielić z naszymi czytelnikami, bo wiemy, że podobnego zdania jest wiele osób czytających
„Nasz Rymanów”. Dobrze, że wybory
do europarlamentu będą już za nami, bo
wysłuchiwanie naiwnych wypowiedzi
wielu polityków bywały nie odpowiednie a często nawet wulgarne, chamskie,
obraźliwe i głupie. Przysłuchując się tym
wypowiedziom i widząc sposób zachowania się tych osób, my normalni ludzie
wstydzimy się za takich „polityków”, którzy pchają się do Brukseli, aby „reprezentować” interesy naszego kraju.
Franio – przecież doskonale wiemy,
że wielu z nich nie idzie tam zabiegać
o sprawy Polski a jedynie pchają się
po „kasę”. Przysłuchując się ich wypowiedziom, sami zdradzają się, że część
z nich jest ograniczonych umysłowo,
więc co oni dobrego mogą załatwić. Jeden z obecnych europarlamentarzystów
powiedział: w tej chwili jest tam wielu
takich, którzy nie mają pojęcia kiedy i
w jakiej sprawie odbywa się głosowanie, więc co możemy sobie obiecywać i
jaką mieć nadzieję, że niektórzy godnie
będzie tam nas reprezentować. Stachu
– no, ale ktoś tam być musi, chociażby
po to, aby tam figurować a ja będę przynajmniej zadowolony, jeżeli nie wejdą
tam ludzie tych dwóch arcy debili, to jest
tego „osobnika z Biłgoraja” i tego co to
nie umie sobie zawiązać krawata i dlatego stale chodzi w „muszce”. Zachowaniem swoim i pomysłami przynosili by
nam wstyd i powody do żartów na temat

VIII Wojewódzki
Konkurs Origami
w Rymanowie Zdroju
W Zespole Szkół Specjalnych
w Rymanowie Zdroju w dniach 30 31.05.2014r. odbył się VIII Wojewódzki
Konkurs Origami zorganizowany w
ramach Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży
pod hasłem „WĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI”. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, a medialny
Origami Art oraz Polskie Towarzystwo
Origami. Konkurs adresowany był do
wychowanków przedszkoli /6 latków/,
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
studentów województwa podkarpackiego.
Miał na celu popularyzowanie origami - sztuki składania papieru jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
rozwijanie i kształtowanie wyobraźni,
koncentracji i sprawności manualnej oraz
integrację środowiska dzieci i młodzieży.

naszego kraju. 18-go maja uroczyście
obchodzono 70-tą rocznicę zwycięskiej
bitwy o Monte Cassino,- dzisiaj bohaterowie tamtych czasów byli zasłużenie
wychwalani przez wszystkich polityków, tylko nie należy zapominać, że
właśnie ci Bohaterowie po zakończeniu
wojny (delikatnie mówiąc) nie byli mile
widziani we własnej ojczyźnie, - dlaczego? To tylko w Polsce takie rzeczy się
zdarzają, kiedy do władzy dorwią się
antypolscy rządziciele, - podobna powtórka była w stanie wojennym. Ponad tysiąc naszych żołnierzy na Monte
Cassino pozostało tam na zawsze, ilu
zostało kalekami, trudno powiedzieć, ci,
którzy ocaleli często żyją w niedostatku
(są to ludzie w wieku 90-ciu lat i powyżej) czy mają przynajmniej godną opiekę lekarską? A teraz należałoby się ich
zapytać, czy za tak wielkie poświęcenia
są Oni godnie wynagradzani, (czy wyższe emerytury mają ich oprawcy?) Czy
marzenia ich się spełniły i czy ci dwaj o,
których wcześniej wspominaliśmy, plus
jeszcze wielu innych podobnych „polityków”, powinni reprezentować nasz
kraj? Ci Bohaterowie najczęściej na te
wszystkie pytania zazwyczaj odpowiadają – milczeniem – a trzeźwo myślący
ludzie najlepiej milczenie to rozumieją.
A wiesz Franio, że po wyborach sprawdzimy ile to w naszej gminie i samym
Rymanowie mamy tak samo „mądrych
obywateli”, którzy oddali swój głos na
ten „gatunek osobników”.
Stachu – już od dawna mieliśmy wypowiedzieć się na temat – no nie wiem
jak to odpowiednio ująć – sprawiedliwość ?- przywilej ? – zasady ? czy jeszcze inaczej?. Zdecydowana większość
ludzi w naszym kraju jest katolikami,
chodząc do kościoła, stara się żyć po

chrześcijańsku, przyjmując sakramenty
święte, daje coniedzielną składkę, itd.
Jak wiadomo, każdy kiedyś kończy swoją pielgrzymkę na tym świecie i przychodzi czas pożegnania. Wiadomo: żal rodziny, znajomych, sąsiadów - następnie
– ceremonia pożegnalna – msza święta
– odpowiednie kazanie – wspomnienia –
zasługi i tak być powinno.
A teraz – odwrotność, - odchodzi
człowiek, który był niewierzący, kościół
omijał z daleka, z sakramentów świętych nie korzystał, często nawet bluźnił.
I teraz rodzina przychodzi do ks. proboszcza z płaczem, z prośbą o pogrzeb
chrześcijański (bo co ludzie powiedzą)
czy to jest normalne? Mamy pytanie, po
co tego nieboszczyka wbrew jego woli
ciągnąć do kościoła po śmierci, jak on
przez całe swoje życie tego sobie nie
życzył ? A rodzina ciągle powtarza i z
pewnością używa różnych argumentów
przed księdzem aby uniknąć wiadomych
komentarzy, a przecież było tyle lat aby
wcześniej rodzina mogła przekonać
tego „nieboszczyka” jak to będzie kiedyś
wyglądać. Podobno ksiądz pochować
musi – wiadomo – ale gwoli sprawiedliwości ziemskiej, niech to się obejdzie
tylko pokropieniem i tylko tyle i aż tyle,
a rodzina niech zadba o godny pochówek
wcześniej za „ jego” życia.
Franio – jaka to sprawiedliwość tu
na ziemi pomiędzy katolikiem a „tymi
innymi”. Jak jesteśmy uczeni - zbawienia duszy za pieniądze kupić nie można,
bo inaczej wszyscy bogaci nie dość, że
jest im tu dobrze to i tam szczęście by
ich nie opuściło. Opłacona msza święta
wszystkiego nie załatwia – bo na zbawienie należy sobie zasłużyć całym swoim ziemskim życiem.
Stacho i Franio

Uczestnicy konkursu mogli przygotować
modele w dwóch kategoriach: orgiami
klasyczne (z jednej kartki papieru) oraz
modułowe (z wielu kartek papieru).
Organizatorami VIII Wojewódzkiego
Konkursu Origami byli: Zespół Szkół
Specjalnych w Rymanowie Zdroju, w
którym działa Szkolny Klub Origami
,,Fantazja”, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.
Górskiego ze Stalowej Woli.
Festiwal rozpoczął się 30.05.2014
roku powitaniem zaproszonych gości -

Wicekuratora Oświaty - Antoniego Wydro, Burmistrza Gminy Rymanów - Wojciecha Farbańca i Prezesa Uzdrowisko
Rymanów Pawła Szczygła. Po oficjalnym
otwarciu festiwalu i prezentacji artystycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży ZSS
w Rymanowie Zdroju zostały ogłoszone
wyniki konkursu, na który nadeszły prace
z całego województwa. Laureatom konkursu wręczono dyplomy i rozdano nagrody. Gościem imprezy była Atsuko Ogawa
promotor kultury japońskiej w śpiewie
i kaligrafii, min. przedstawiła ona ubiór
japoński oraz uczyła pisma japońskiego.
W dniu 31.05.2014 roku trenerzy Polskiego Towarzystwa Origami i
członkowie Szkolnego Koła Origami
,,Fantazja” przeprowadzili warsztaty
dla wychowanków szkoły sanatoryjnej.
W czasie trwania festiwalu zaproszeni
goście, uczestnicy mieli możliwość podziwiania wystawy prac pokonkursowych.
Izabela Marszałek

(nauczyciel-wychowawca ZSS - Rymanów Zdrój)
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Magiczny świat wierszy
Jana Brzechwy”
Elegant, prawnik, poeta
– Jan Brzechwa
w X edycji Międzyszkolnego
Konkursu Czytelniczego

Dane statystyczne dotyczące poziomu czytelnictwa małych i dorosłych Polaków są zatrważające. Media co prawda
biją na alarm, jednak efekt tego zdaje się
być niedostrzegalny. Trudno się temu
dziwić, wszak postęp technologii informatycznej kusi do pójścia na łatwiznę.
Dzieci, a zwłaszcza młodzież szkolna,
chętnie korzystają z ułatwień rozwoju
cywilizacyjnego i zamiast czytać lektury
szkolne, sięgają do opracowań i streszczeń tychże lektur.
Nie ma nawyku czytania, nie ma
potrzeby czytania, nie ma czasu ani chęci, ale najbardziej chyba chęci i potrzeby duszy. Dlatego wszelkie inicjatywy
mające na celu poprawienie tego stanu
rzeczy są niezwykle pożądane. Z tego
właśnie powodu w naszej szkole , czyli
w ZSP w Króliku Polskim odbywają
się cykliczne konkursy czytelnicze adresowane do uczniów trzecich klas szkół
podstawowych w gminie Rymanów.
     
Tegoroczna, X już edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pod
hasłem „Magiczny świat wierszy Jana
Brzechwy” odbyła się 26 marca 2014
roku. W tym roku szkolnym tematem
konkursu były znane i lubiane wiersze
Jana Brzechwy, którego nazwano „poetą dziecięcej radości”. Jego twórczość
jest bliska dzieciom, a utwory przenoszą
czytelników w wesoły, kolorowy, bez-

troski i pełen fantastycznych postaci i
przygód świat. Dzieci od najmłodszych
lat zawsze chętnie recytowały wiersze i
śpiewały piosenki do tekstów Jana Brzechwy.
Uczestnicy konkursu, uczniowie
klas III SP gminy Rymanów, mogli wykazać się wiedzą o życiu i twórczości
Jana Brzechwy. A życie pisarza było
barwne i ciekawe.
*
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Jan Brzechwa, właściwie Jan
Wiktor Lesman (1898 - 1966 ) był
Polakiem żydowskiego pochodzenia,
który dzieciństwo spędził w Rosji.
Z wykształcenia był prawnikiem, ale
z zamiłowania satyrykiem i poetą
tworzącym w cieniu genialnego krewniaka, Bolesława Leśmiana. Był równocześnie estetą, elegantem, mężem
trzech kobiet, ojcem jednej córki. Pogodny, dowcipny i pełen pasji, cieszył
się równocześnie opinią namiętnego
brydżysty.
Jan Brzechwa pochodził z rodziny, na którą „narzekał”, gdyż należeli do
niej: Sami artyści i ani jednego lichwiarza, od którego
by można pożyczyć trochę
pieniędzy! Lesmanowie byli
rodziną od dwóch pokoleń
całkowicie
spolszczoną.
Ojciec poety, Aleksander
Lesman, pracował jako naczelnik w carskiej kolei. W
1892 roku przyjechał do
Polski, aby rozejrzeć się za
towarzyszką życia. Poznał
wtedy nauczycielkę francuskiego, Michalinę Lewicką, niemłodą
już pannę, ale inteligentną i dowcipną.
Zgodziła się ona zostać jego żoną i wyjechać do Imperium Rosyjskiego. Parę
lat później urodziła im się córka Halina,
a w 1898 roku w Żmerynce na Podolu
przyszedł na świat syn, Jan Wiktor Lesman. Rodzeństwo uwielbiało ojca, który był posiadaczem olbrzymiej biblioteki, świetnym historykiem i matematykiem, a zarazem mądrym, cierpliwym
i dowcipnym człowiekiem. Matka zaś
była surowa i zasadnicza.
Z racji wykonywanego przez ojca
zawodu, często się
przeprowadzali.
W
1905 roku sześcioletni
Jan był w Petersburgu
naocznym świadkiem
dramatycznych wydarzeń, które w historii
Rosji zostały zapamiętane jako „krwawa
niedziela” i stały się
bezpośrednią przyczyną wybuchu rewolucji.
W jej wyniku ojciec
stracił pracę, co zapoczątkowało trudny, naznaczony biedą okres
w życiu rodzinnym.
Rodzice próbowali szukać szczęścia
w Kijowie, ale z marnym skutkiem. W
kijowskim domu zdecydowanie im się
nie przelewało. Z tego okresu pozostało
wspomnienie, jak codziennie na obiad
jadł kotlety mielone i marchewkę, której
nienawidził. Ta awersja pozostała mu do
końca życia.
Egzamin dojrzałości zdał przyszły
pisarz w 1916 roku w Petersburgu. Po
maturze zdecydował się na studia me-

dyczne, które rozpoczął w Kazaniu, jednak szybko z nich zrezygnował i przeniósł się na polonistykę. I ten kierunek
ostatecznie porzucił, bowiem rodzice
postanowili wyjechać do Warszawy,
co nastąpiło w przełomowym dla Polski momencie, w 1918 roku. W stolicy Lesman zapisał się na wspomniane
już prawo i wziął udział w rozbrajaniu
Niemców. Student Jan Wiktor Lesman
wstąpił ochotniczo do elitarnego 36.
Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Po
awansie do stopnia sierżanta sztabowego

uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co w końcu lat dwudziestych
został odznaczony Medalem Niepodległości. Ten żołnierski epizod pozostawił
w życiu i twórczości Brzechwy niezatarty ślad w postaci fascynacji osobą Józefa
Piłsudskiego.
Latem 1920 roku sierżant Brzechwa
przyjechał do stolicy jako kurier. Po
demobilizacji podjął ponownie studia
prawnicze, które były bardzo trafną decyzją, gdyż okazał się równie zdolnym
prawnikiem, jak i literatem. W tym okresie Brzechwa był już znanym autorem
estradowym, piszącym pod pseudonimem Szer-Szeń (zapożyczonym od tytułu
popularnej wówczas piosenki Szerszeń
brytyjskiej pisarki Ethel Voynich) teksty
piosenek, skeczy i rewii kabaretowych.
Początki kariery prawniczej Brzechwy były imponujące. Już wtedy zyskał
sobie ogromny szacunek i stał się autorytetem w dziedzinie prawa autorskiego.
Przez całe życie jako adwokat odnosił
wiele sukcesów na sali sądowej oraz niestrudzenie działał w różnych stowarzyszeniach na rzecz obrony praw twórców.
Literatom pomagał zrozumieć zawiłości
prawne.
Jak wspominają przyjaciele, Lesman
był zawsze nienagannie ubrany. Prezentował się w elegancko skrojonym garniturze i w okularach w grubych oprawkach, z markowym piórem w kieszonce i notesem przywiezionym z Francji.
Rok po ukończeniu studiów prawniczych (w 1926) po raz pierwszy się ożenił. Wybranką została Maria Sunderland,
wnuczka siostry jego ojca. Małżeństwo,
którego owocem była córka Krystyna,
nie trwało jednak długo. Niebawem poślubił Karolinę Lentową, ale i to mał-

żeństwo nie przetrwało próby czasu. Po
wojnie trzecią żoną Brzechwy została
Janina Serocka. Okupacyjna historia ich
związku obrosła legendą. W trakcie powstania warszawskiego czynnie włączył
się do walki z okupantem. W dzień wraz
z innymi układał barykady, nocą zaś pełnił warty i wykonywał zadania związane
z przynależnością do służby przeciwpożarowej. Po klęsce powstania mieszkał
Brzechwa kilka miesięcy w Zalesiu pod
Piasecznem, skąd w 1945 roku wyjechał
do Łodzi, gdzie po wyzwoleniu zaczął
organizować się koncern prasowo-wydawniczy Czytelnik, którego radcą prawnym został Brzechwa.
Po roku 1989 rozgorzała dyskusja
na temat postawy Brzechwy w socrealistycznej Polsce. Niektórzy twierdzili, że
Brzechwa był, obok Juliana Tuwima i
Władysława Broniewskiego, wybitnym
twórcą, który w pewnym momencie
uległ po prostu komunistycznym mirażom i w związku z tym nie zasługuje na
wieczne potępienie i usuwanie z nazw
szkół czy ulic. Drudzy natomiast uważali, że był kolaborantem, człowiekiem
wysługującym się, zdrajcą ojczyzny.
Córka poety utrzymuje, że okres, w którym jej ojciec uległ komunistycznej presji, nie trwał długo. Jej zdaniem wielu
pisarzy tworzyło w okresie stalinowskim
rzeczy znacznie gorsze, a dziś są uważani za świętych. Według niej absurdem
było wymaganie od artystów nieskazitelności.
Jan Brzechwa zadebiutował jeszcze
jako nastolatek. Pierwszy tomik wierszy
dla dzieci – Tańcowała igła z nitką wydano w 1938 r. (w tym tomiku znalazły
się takie popularne do dziś wiersze, jak:
Pomidor, Żuraw i czapla czy też Na
straganie). Rok po wydaniu pierwszego tomu z wierszami dla dzieci, w 1939
wydano tom Kaczka Dziwaczka. Lata II
wojny światowej i tuż po jej zakończeniu
przynoszą m. in. trylogię o ekscentrycznym profesorze („Akademia pana Kleksa”, „Podróże pana Kleksa”, „Triumf
pana Kleksa”).

W latach 50. XX w. Brzechwa pisał
socrealistyczne wiersze propagandowe, gloryfikujące partię (do której sam
nie należał) i ustrój socjalistyczny (np.
„Marsz”, „Głos Ameryki”). Za twórczość literacką otrzymał pisarz trzy znaczące nagrody: nagroda miasta Katowic
(1954), nagroda Prezesa Rady Ministrów
(1956) i nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1965).
Jan Brzechwa spoczywa na Powązkach wojskowych. Tuwim leży w
Alei Zasłużonych (zresztą niedaleko
Broniewskiego), Brzechwa zaś został
pochowany trochę z boku, jakby nieco
zapomniany i niedoceniony.
*
Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych Dyrektor szkoły, Pani Marta Kogut serdecznie powitała zgromadzonych
na świetlicy uczniów
oraz ich opiekunów. W jury konkursu zasiadły panie Maria   Łoś – nauczyciel ZSP w Króliku Polskim:
Monika   Rygiel – kierownik Gminnej Biblioteki   Publicznej w Rymanowie, Anna Gugała – przedstawiciel Rady
Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim..
Dziewięć dwuosobowych drużyn
rozpoczęło zmagania w sześciu konkurencjach. Zawodnicy zmagali się z
różnorodnymi zadaniami dotyczącymi
życia i twórczości poety: rozwiązywali
krzyżówkę, test, odgadywali tytuły wierszy na podstawie wylosowanego rekwizytu. Recytowali ponadto wybrane z wykazu lektur wiersze, wśród których najczęstszym był „Koziołeczek”. Uczniowie znakomicie też kreowali bohaterów
wierszy J. Brzechwy za pomocą pantomimy. Ostatnią konkurencją było wykonanie ilustracji do wierszy. Prace plastyczne, które wyszły spod ręki małych
artystów były zaskakująco pomysłowe,
a każda z nich jedyna w swoim rodzaju i
bardzo wyjątkowa. Wszystkie będą wyeksponowane w świetlicy szkolnej.
Komisja konkursowa po podliczeniu punktów uzyskanych przez drużyny
w poszczególnych konkurencjach, po-

stanowiła przyznać po dwa równorzędne miejsca:
I miejsce - ZSP Królik Polski i ZSP
Klimkówka
II miejsce - ZSP Posada Górna i
ZSP Wróblik Szlachecki
III miejsce - SP Głębokie i SP Deszno
Wyróżnienia zdobyły szkoły: ZSP
Sieniawa, ZSP Rymanów drużyna I, ZSP
Rymanów drużyna II
Po wszystkich konkurencjach była
chwila odpoczynku, podczas której
dzieci i opiekunowie udali się na poczęstunek. Na zakończenie zastępca
Burmistrza Gminy Rymanów, Pan Jan
Materniak, wręczył wszystkim zwycięzcom dyplomy, nagrody książkowe oraz
okolicznościowe upominki. GRATULUJEMY!
Sponsorami konkursu byli: Burmistrz Gminy Rymanów i Rada Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim. Dziękujemy bardzo.
Organizatorzy: Bibliotekarz, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Małgorzata Kordos
fot. T. Wais

Aforyzmy

Jana Niemczyka
Bardzo bolesne upadki
leczą rozum.
*
Dzisiaj cisza
jest środkiem reglamentowanym.
*
Nie trać czasu
bo jest za drogi.
*
Optymista cieszy się tym,
co dał mu świat.
*
Czas pozbawia
ludzi złudzeń.
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Czerwiec 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
POLAK – WĘGIER – DWA BRATANKI
W dniu 1 maja br. odbył się Jarmark Turystyczny w Budapeszcie,
organizowany przez XVII Dzielnicę Miasta Budapeszt. Do uczestnictwa
w Jarmarku zaproszone zostało starostwo powiatowe w Krośnie, które
reprezentowane było przez radnego Pana Wojciecha Tomkiewicza oraz
przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski”. W związku z
bardzo dobrze układającą się współpracą gminy Rymanów z Lokalną
Organizacją Turystyczną „Beskid Niski”, nasza gmina została bogato
zaprezentowana podczas Jarmarku. Węgrzy oraz polonia węgierska byli
bardzo zainteresowani uzdrowiskiem Rymanów oraz podziwiali walory
krajobrazowe naszej gminy. Oprócz strony polskiej w Jarmarku uczestniczyła również Chorwacja, z którą XVII Dzielnica od lat współpracuje
w zakresie rozwoju turystyki. Chorwaci także byli zaskoczeni tak pięknymi krajobrazami uzdrowiskowej gminy Rymanów i wyrazili wstępne
zainteresowanie nawiązaniem współpracy.
Kolejnym przykładem na to, że Polacy i Węgrzy wzajemnie szanują
się i chętnie ze sobą współpracują były Dni Węgierskie organizowane w
Kasztanowym Dworze 10 maja br., w których uczestniczyli mieszkańcy
miejscowości Herzegkut. Przygotowali oni degustację potraw węgierskich, która odbywała się przy muzyce węgierskiej. Mamy
nadzieję, że tego typu przedsięwzięcie będzie się powtarzało i chętnych do uczestnictwa w nim nie zabraknie.
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół za zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki makulatury na terenie Szkół Gminnych, a także za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Już po raz piąty akcja zbiórki makulatury zorganizowana przez Zakład i Nadleśnictwo pokazała, iż mieszkańcy naszej
Gminy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie 5,6 tony makulatury.
Zakład pismem z dnia 21.03.2014 r. ustalił, że Szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na
ucznia, otrzyma nagrodę. Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury:
Szkoła w Posadzie Górnej – 630 kg = 2,27 kg/ucznia
Szkoła w Króliku Polskim – 2000 kg = 22,72 kg/ucznia
Szkoła w Sieniawie – 200 kg = 1,48 kg/ucznia
Szkoła w Głębokiem – 500 kg = 16,66 kg/ucznia
Szkoła we Wróbliku Szl. – 820 kg = 5,94 kg/ucznia
Szkoła w Milczy – 695 kg = 5,56 kg/ucznia
Szkoła w Bziance – 580 kg = 23,2 kg/ucznia
Szkoła w Klimkówce – 205 kg = 1,19 kg/ucznia
Szkoła Podstawowa z Bzianki zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia. Chcemy docenić również Szkołę w Króliku Polskim, która zebrała największą ilość makulatury – 2 tony, dlatego Zakład dla uczniów tej szkoły również ufunduje
nagrodę. Jeszcze raz gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę.
		

Dyrektor ZGK Rymanów
Damian Rygiel

SIENIAWA PO REMONCIE
Końcem 2010 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie rozpoczęło największą w ostatnich latach
inwestycję – remont Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie. Inwestycja została zakończona w 2014 r. Zakład Uzdatniania Wody
w Sieniawie jest największym z trzech ujęć wody pitnej dla Krosna. Jego budowę rozpoczęto w 1976 r. pod nazwą „ Wodociąg
grupowy Iwonicz-Rymanów-Zarszyn-Brzozów”. W pierwotnych założeniach ujęcie to miało służyć głównie uzdrowiskom Iwonicz-Zdrój oraz Rymanów-Zdrój, a jedna z nitek wodociągu miała być skierowana w kierunku Brzozowa, czego jednak ostatecznie nie zrealizowano. Budowę zapory ukończono w 1978 r. Zapora składa się z 14 niezależnych sekcji betonowych o łącznej
kubaturze 68 800 m/3.Maksymalna wysokość budowli to 38 m. Korona o długości 174 m i szerokości 8,5 m spełnia funkcję mostu
i jest częścią drogi wojewódzkiej nr 889 z Rymanowa do Szczawnego.
Obecnie ZUW dostarcza wodę do około 45 procent odbiorców z terenu Krosna. W związku z coraz ostrzejszymi normami i
przepisami regulującymi jakość wody pitnej, konieczny był remont ZUW. Praktycznie przebudowano cały zakład, począwszy od
pompowni w zaporze, skończywszy na systemach oczyszczania wody. Modernizacja polegała na wymianie niemal wszystkich
urządzeń i na wprowadzeniu automatyki. Inwestycja była tym trudniejsza, że odbywała się na pracującym ujęciu, ponieważ nie
można było wstrzymać dostarczania wody Inwestycja w Sieniawie jest ściśle związana z poprawą jakości wody do spożycia.
Proces technologiczny jej uzdatniania został unowocześniony - produkowana woda spełnia obowiązujące dyrektywy unijne.
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Remont „Sieniawy” kosztował ponad 30 mln zł. Tak droga inwestycja nie wyczerpała jednak limitu potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK. Spółka stoi przed kolejnymi zadaniami: budową magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni,
modernizacją ZUW w Szczepańcowej, rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Wisłoka oraz dalszym unowocześnieniem
oczyszczalni ścieków. Na ich realizację będzie się starać pozyskać dofinansowanie.

Materiał przygotowany na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu www.krosno24.pl pt. „ Woda lepsza niż w USA.
Sieniawa po remoncie” oraz na podstawie opracowania „Od Beska do Wisłoka – historia Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie” (tekst Maciej Penar).
NOWY MOST W RYMANOWIE-ZDROJU OFICJALNIE OTWARTY
W maju br. nastąpiło oficjalne otwarcie mostu umożliwiającego
przejazd przez rzekę Tabor w Rymanowie-Zdroju. Pierwszy most
został wybudowany w 1916 r. i miał tylko 2 przęsła, kamienne przyczółki i betonowy filar. Dopiero w latach 80-tych został zastąpiony
przez żelbet. W 2005 r. natomiast przeprowadzono gruntowny przegląd mostu i wówczas okazało się, że jest on w złym stanie i konieczna jest jego modernizacja. Termin robót wyznaczono na 2013
r. Podkarpaci zarząd Dróg Wojewódzkich podjął decyzję o budowie
nowego mostu zamiast kolejnej modernizacji starego. Prace budowlane trwały 7 miesięcy. Nowy most ma wzmocnioną nawierzchnię,
co pozwoliło zwiększyć nośność przeprawy z 30 na 50 ton. Długość
mostu zwiększyła się z 33 do 49 metrów. Poszerzona została także
jezdnia o 1 metr, obecnie jej szerokość wynosi 7 metrów. Szersze są
także chodniki po obu stronach mostu, oddzielone teraz od jezdni
barierami. Zniknął także betonowy filar stojący w korycie rzeki.
Budowa mostu kosztowała prawie 5,5 mln zł, z czego 2,7 mln
pochodziło z funduszy ministerstwa transportu.
Cała przebudowa była częścią remontu drogi wojewódzkiej nr
887 z Brzozowa do Daliowej. W ramach tej inwestycji trwa również przebudowa mostu na Wisłoku w Bziance. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo w Rymanowie-Zdroju.

Remont drogi wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów-Zdrój
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa w km 24+690 – 25+675 w m. Rymanów
Zdrój”; „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 24+700 – 25+660 str.
prawa oraz w km 24+700 – 25+435 str. lewa w m. Rymanów Zdrój. Etap I roboty wykonywane w km 24+700 − 25+435 str.
lewa”, przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego, jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ, została wybrana oferta:
Rejonu Budowy Dróg i Mostóww Krośnie Spółka z o.o.
38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 38
Cena oferty (wraz z podatkiem VAT 23%) – 830 281,74 PLN (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt
jeden złotych 74/100). Zakończenie w/w robót przewidywane jest na koniec lipca br.
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