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Wydarzyło się w grudniu
19-28.XII 64 – wielki pożar niszczy ponad połowę Rzymu, pojawiły się plotki, że sam Neron
nakazał podpalenie, aby odbudować go wg.
własnego pomysłu. Wskazał też winnych –
Żydów uznających naukę Chrystusa. Wielu z nich
poniosło męczeńską śmierć w cyrku Nerona.
13.XII 1294 – Celestyn V zrezygnował z tronu
papieskiego po 5 mies. urzędowania. Był eremitą, został wybrany na papieża w wieku 80 lat.
Jednak szybko doszedł do wniosku, że sprawowanie urzędu „zagraża zbawieniu jego duszy”.
2.XII 1594 – zm. Gerhardus Mercator (wł.
Gerhard Kremer), niderlandzki matematyk,
kartograf i geograf – autor pierwszych nowoczesnych map powierzchni Ziemi, które stanowiły przełom w żeglowaniu.
7.XII 1724 – na toruńskim rynku ścięto burmistrza i dziesięciu mieszczan – protestantów,
uznanych za winnych wybuchu zamieszek
religijnych. Zamieszki wywołali uczniowie gimnazjum akademickiego i kolegium jezuickiego –
podczas procesji Bożego Ciała protestanci nie
zdjęli czapek.
2.XII 1804 – Napoleon i Józefina Bonaparte zostali w katedrze Notre Dame w Paryżu
ukoronowani na cesarza i cesarzową Francji.
Napoleon wziął koronę z rąk papieża Piusa VII
i włożył ją na swoją głowę, następnie ukoronował małżonkę.
22.XII 1914 – 100 lat temu, w wyniku ofensywy
rosyjskiej, Rymanów po raz trzeci przechodzi
w ręce wojsk carskich. Po wielkiej bitwie i klęsce pod Gorlicami, 7.V 1915 Rosjanie zaczęli
się wycofywać paląc wcześniej kamieniczki z
podcieniami w południowej części rynku. Pożar
strawił też część Posady Górnej.
25.XII 1914 – na froncie zachodnim umilkły
strzały, a w okopach śpiewano kolędy. Żołnierze przeciwnych armii spotykali się na „ziemi
niczyjej” by wręczyć sobie prezenty (whisky,
papierosy). Spotkało się to z niezadowoleniem
dowódców i procederu zakazano.
1.XII 1934 – w Leningradzie w pałacu Smolnym zamordowano Siergieja Kirowa, członka
biura politycznego, konkurenta Stalina. Był doskonałym mówcą, ulubieńcem rosyjskiego ludu.
Tragedia stała się pretekstem do fikcyjnych
śledztw i tzw. wielkiej czystki stalinowskiej,
czyli usuwania niewygodnych przeciwników.
27.XII 1984 – ekspedycja z USA znajduje na
polu lodowym Antarktyki ciemny kamień
o średnicy 15 cm. Analizy trwały prawie 10 lat,
stwierdzono, że jest to meteoryt marsjański. Ten
2 kg. kawałek skały wzbudził wiele kontrowersji
wśród uczonych, niektórzy uważają, że mogą w
nim być szczątki marsjańskich mikrobów.
16.XII 2004 – we Francji oddano do użytku
najwyższy most na świecie nad doliną rzeki
Torn, który skraca podróż nad M. Śródziemne.
Pod przęsłami mostu zmieściłby się Pałac Kultury z 40 m. luzem. Kosztował 320 mln euro,
ma 2,5 km długości, a przejazd kosztuje 5 euro.
Wacław Łabuda
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Syn czyta książkę,
tata ogląda telewizor, a teściowa
robi na szydełku,
w pewnej chwili
syn pyta:
- Tato, czy to
prawda, że potwory żyją tylko w
bajkach ?
Ojciec spoglądając ukradkiem na

teściową mówi:
- Też tak kiedyś myślałem!
* * * * *
Rozmawiają dwaj w barze.
- Często pijesz?
- Od czasu do czasu.
- To znaczy?
- Od czasu otwarcia
knajpy do czasu jej zamknięcia.
* * * * *
Sekretarka z pretensją odzywa się do szefa:
- Albo da mi pan podwyżkę albo zacznę
pisać pamiętniki.
* * * * *
- Panie doktorze, zawsze gdy budzę się
rano, przez pół godziny jestem nieprzytomna i dopiero po jakimś czasie czuję się
dobrze.
- Droga pani! – odpowiada lekarz – jest
tylko jedno wyjście – musi się pani budzić
pół godziny później…
* * * * *
Szkot już czwarty tydzień siedzi u przyjaciela, który wreszcie delikatnie napomyka:
- Czy żona i dzieci nie tęsknią za tobą?
- Na pewno tęsknią. Wiesz co, napiszę do
nich żeby przyjechały…
* * * * *
Raz szedł pijany przez cmentarz, spotyka
żółtego ducha.
- Na co umarłeś, żeś taki żółty ?
- Jak to na co, na żółtaczkę !
Idzie dalej i spotyka drugiego, czerwonego
ducha.
- Na co umarłeś żeś taki czerwony ?
- Jak to na co, na czerwonkę!
Idzie dalej a tu widzi niebieską zjawę.
- A ty na co umarłeś ?
- Dokumenty proszę !
* * * * *
Pacjent informuje psychologa:
- Panie doktorze, mam depresję!
- Wie pan, najlepszym lekarstwem to jest
zanurzyć się po uszy w robocie !
- Ale ja beton mieszam !
* * * * *
Syn ma wątpliwości przy odrabianiu zadania i pyta:
- Tato, czym różni się wizyta od wizytacji?
- Widzisz, jak my jedziemy do babci to jest
wizyta, a jak babcia przyjeżdża do nas to
jest wizytacja.
Humor z zeszytów szkolnych
- Janka Muzykanta jak posłano do pracy
gnój wyrzucać, to mu wiatr w widłach grał
i matka nawet nie wiedziała, że Janko ma
taki talent do muzyki.
- Puszkin zmarł na modny wtedy pojedynek.
-„Nasza szkapa” to przykład utworu autobiograficznego.
- Skawiński nie zapalił latarni, ponieważ
tak go zaciekawił „Pan Tadeusz”, że usnął.
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Lorenzo Lotto, mistrz włoskiego
renesansu – Adoracja Dzieciątka (1508r.),
40x29 cm, tempera na desce topolowej.
Eksponowany w Muzeum Czartoryskich
w Krakowie. To jeden z najcenniejszych
obrazów renesansowych w zbiorach
polskich. (fot. archiwum)
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Wieści z regionu…
 Wybory na Podkarpaciu kosztowały miliony, tak drogich wyborów jak do
tej pory jeszcze nie było. W skali kraju to
koszt 290 mln zł a samo województwo
podkarpackie na ten cel przeznaczyło aż
15 mln złoty. Ten czas to wspaniały okres
dla drukarni, ponieważ na samo drukowanie kart przeznaczono 3,8 mln złoty.
 Masowy grób koło Przemyśla blisko
trzech tysięcy ludzkich szkieletów zostało odkopanych na granicy Przemyśla
a Pikulicami. Byli to jeńcy radzieccy oraz
włosi więzieni w Niemieckim stalagu 327
na przełomie lat 1942-43 przyczynami
śmierci były choroby nie ma śladów
strzałów, mieszkańcy są zaszokowani
tym odkryciem przez lata sadzili tam
ziemniaki oraz uprawiali zboże.
 Wspaniali przedstawiciele Podkarpacia zawodnicy klubu Asseco Resovii
w obecnym sezonie w dziesięciu meczach
są nie pokonani, dodatkowo wygrali również dwa spotkania w Lidze Mistrzów.
Może już niebawem Podkarpacie będzie
miało klub z czołówki światowego sportu
trzymajmy mocno kciuki.
 Relikwie św. Floriana w Kolbuszowej, fragment kości patrona strażaków
trafił do kolegiaty pw. Wszystkich Świętych z Krakowa. Na relikwie czekało
kilkuset strażaków oraz spora ilość wiernych, część ciała świętego pozostanie tam
już na zawsze.
 Na Podkarpaciu stwierdzono znaczny
spadek zachorowań pracowników tzw.
mundurowych. Czy spadek ten jest wynikiem gwałtownej poprawy stanu zdrowia czy zmian przepisów chorobowych,
trudno dociec. Od czerwca chorobowe
mundurowych zmalało o 20%.
 II bieg niepodległości w Rzeszowie
był rekordowy wystartowało w nim 1026
osób najlepszymi okazali się Ukrainiec
Roman Romanienko wśród mężczyzn
i Agnieszka Mierzejewska w biegu pań
za pierwsze miejsca otrzymali po 20 tyś
złotych.
 Drogę S19 udało się wpisać do kontraktu terytorialnego – to duży sukces negocjacji, które prowadziliśmy wspólnie z
min. Rynasiewiczem (PO) – powiedział
marszałek Ortyl (PiS). Idzie nowe na
Podkarpaciu?
 Black Hawk nie dla Polskiej armii,
firma z Mielca produkująca śmigłowce
wojskowe nie może stanąć do przetargu
powodem są nieścisłości prawne zarząd
i pracownicy protestują że faworyzowane
są zagraniczni inwestorzy a nie zależy
państwu na dobru polskich interesów.
 W Rzeszowie zmarł Stanisław
Majcher, starsi kibice pamiętają go
jako bramkarza pierwszoligowych: Stali
Rzeszów i Stali Mielec z którą zdobył
mistrzostwo Polski. Przeżył 78 lat.
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 San zanieczyszczony w Przemyślu
strażacy walczyli z plamami ropy które
dostały się do rzeki przez kanały burzowe
okolicznemu środowisku na szczęście nie
zagraża niebezpieczeństwo.
 Na początku listopada odbyły się
przyjęcia do Bieszczadzkiej Grupy
GOPR. Warunkiem przyjęcia jest przejście długotrwałego szkolenia o dużym
stopniu trudności. Grupa pełni całodobowe dyżury w Sanoku, Cisnej i Ustrzykach
Dln. 207 ratowników górskich (w tym
16 zawodowych) uczestniczyło w 219
akcjach.
 150 miejscy pracy w Sanoku Grupa
Kapitałowa Loyd S.A początkiem 2015
roku planuje otworzenie swojego nowego
oddziału a pracownicy będą konsultantami telefonicznymi, każdy posiadał będzie
swoje stanowisko będzie to szansa dla
ludzi młodych jak i po 50 roku życia.
 Ewa Swajka zyskała dużą popularność w CB radio, bo jako jedna
z niewielu kobiet na świecie jest kierowcą
tira. 46.letnia Ewa marzyła o tym od lat,
ale na pracę, po zdaniu trudnych egzaminów czekała 6 lat. Teraz ma już za sobą
trasę liczącą ponad 4 tysiące kilometrów.
 W Jaśle rozpoczęto montaż kolektorów słonecznych na ponad 500 prywatnych domach oraz na pięciu obiektach
użyteczności publicznej. Instalacje na
krytej pływalni, hali portowej i otwartym basenie pozwolą zaoszczędzić 140
tys. złotych rocznie. Projekt ten oraz
następne pozwolą do 2016 r. zmniejszyć
zanieczyszczenie m.in. CO2 o ponad
5,6 tys. ton rocznie. Budżet projektu (83
mln zł) jest dofinansowany z funduszy
szwajcarskich.
 Do paru incydentów wyborczych
doszło na Podkarpaciu. W Desznicy
k. Żmigrodu przewodniczący komisji
miał 2 promile alkoholu, z kolei w Sanoku przewodniczący sprawdził 21letną
członkinię komisji – miała 0,8 promila
. Sporządzono wnioski o ukaranie
i wstrzymano wypłatę diet. Policja szuka też autora ogłoszenia, który oferował
sprzedaż kart do głosowania.
 Do sensacji wyborczej doszło
w Stalowej Woli – wieloletni prezydent
miasta przegrał już w pierwszej turze
z 29.letnim Lucjuszem Nadbereżnym
(52,3%). Ostatnio pracował jako dyrektor
w urzędzie marszałkowskim. Ma opinię
prężnego i zdolnego organizatora, jest podwójnym magistrem politologii i prawa.
Żonaty, ma dwójkę dzieci.
 Odnowiona została cerkiew w Świątkowej Wlk. (jasielskie), budowli z
XVIII wieku groziło zawalenie dachu.
Odnowiono śliczne polichromie w oryginalnej kolorystyce. Środki finansowe
zdobyli z centrali, sponsorów i składek
społecznych.
 Sanok zdobył 16 miejsce w kategorii
miast w ogólnopolskim XI Rankingu

Zrównoważonego Rozwoju. Ranking
przygotowała Politechnika Warszawska uwzględniając 16 wskaźników
programowych w trzech obszarach
rozwoju: gospodarczym, społecznym i
ochrony środowiska. Potwierdza to niezaprzeczalny rozwój Sanoka – mówi dr
W. Blecharczyk, burmistrz Sanoka.
 Prokuratura w Dębicy prowadzi
dochodzenie w sprawie używania do
remontu lokomotyw części pochodzących
z wyeksploatowanych i zezłomowanych
lokomotyw. Prywatna firma z Dębicy mogła tym sposobem sprowadzić zagrożenie
w ruchu kołowym.
 Służby aż 6 państw brało udział
w rozpracowaniu międzynarodowej
szajki przemytników ludzi. Za przerzut
nielegalnych imigrantów z Wietnamu
do Polski mafia kasowała 15 tys. dolarów od osoby, a Rosji do Polski 10 tys.
Z Polski organizowano dalsze przerzuty.
Skoordynowaną akcję przeprowadzono
równocześnie w sześciu krajach. Zatrzymano 26 podejrzanych.

Wieści z powiatu …
 O krok od tragedii 17-latek z Krosna
usłyszał usiłowania zabójstwa i będzie
odpowiadał jak dorosły za swój czyn.
Stanisław S. w akcie zemsty na znajomym
który zeznawał w sprawie posiadania narkotyków przez brata sprawcy, postanowił
wymierzyć karę Kamilowi T. udając się
do jego mieszkania w Krośnie, gdy go nie
zastał podał się za kolegę a drzwi otworzyła mama Kamila, wtedy zaatakował ją
zadając czternaście ciosów nożem, kobieta uciekając z mieszkania schroniła się u
sąsiadki a ta wezwała karetkę, napastnik
zbiegł z miejsca zdarzenia próbując zamaskować że to niby on był sprawcą.
 Prawie 71 % głosów zdobył Piotr
Przytocki aktualny prezydent Krosna.
Nie miał zatem najmniejszych problemów
z pokonaniem swych kontrkandydatów.
Na dodatek popierający go radni zdobyli
większość w radzie miasta.
 Fałszywy nauczyciel - sąd w Krośnie
skazał na 1,5 roku więzienia Macieja
W. byłego nauczyciela w Zespole Szkół
Leśnych w Lesku za podanie fałszywego
dyplomu magisterskiego. Ciekawe, że
uczył przez 10 lat i dopiero teraz wyszło
to na jaw.
 20- letnia piratka drogowa w Krośnie na ul. Czajkowskiego podczas wyprzedzania na skrzyżowaniu i przejściu
dla pieszych zderzyła się z prawidłowo
skręcającym samochodem marki citroen
w ul. Olejarską, a następnie audi którym
kierowała uderzyło w kamienicę. Droga
zablokowana była kilkadziesiąt minut.
Ona oraz pasażer trafili do szpitala.
 Miało być super centrum handlowe a jest Biedronka, Media Expert oraz
chiński market. Tak w Miejscu Piastowym

dobiegają prace nowego centrum handlowego obok sklepu OBI.
 Patrolujący miast policjanci zauważyli
kryjącego się w zaroślach mężczyznę.
Ciągnął za sobą miedzianą rynnę, którą
jak przyznał ukradł z kościoła. 35 latek
miał ponad 2 promile alkoholu.
 W pięciu gminach powiatu – Rymanowie, Korczynie, Miejscu Piastowym
i Wojaszówce bez zmian. Zmiany włodarzy gmin nastąpiły w Dukli i Jaśliskach, w
pozostałych gminach odbędzie się druga
tura wyborów.

Wieści z gminy …
 Druga kadencja dla Wojciecha
Farbańca. W wyborach na burmistrza
pokonał kontrkandydata z Ladzina Jana
Pelczara. Wielkiej zmianie uległ skład
Rady Gminy (patrz notatka w Kurierze
Samorządowym).
 11 listopada w Rymanowie obchody
rozpoczęte mszą świętą a następnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem ofiar,
częścią bardzo efektowna był pokaz
młodzieży z LO w Rymanowie musztry
a następnie w kinie Sokół cześć artystyczna dotycząca odzyskania przez Polaków
niepodległości pt: „ Przysięgaliśmy na
orła i krzyż”.
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję rozbiórki fundamentów do zamontowania radarów na
ul. Bieleckiego i ul. Sanockiej. Radary
zatem są nielegalne? Od decyzji dotyczącej fundamentu przy ulicy Bieleckiego
Gmina Rymanów złożyła odwołanie.
 Na wniosek starosty sanockiego
Sebastiana Niżnika sejmik podkarpacki
wesprze trwającą od lipca budowę mostu
w Pastwiskach kwotą ok. 100 tys. złotych. Budowa realizowana jest w rekordowym tempie – niecałe pół roku. Jeżeli nie
zajdą nieprzewidziane okoliczności ma
być gotowy końcem grudnia. Kosztował
4,5 mln zł.
 Zakończyła się jesienna runda
rozgrywek w piłkę nożną. Po przegranej w ostatniej kolejce w Iwoniczu 0:1,
rymanowski START w klasie okręgowej
niestety zajmuje mało zaszczytne ostatnie
miejsce.
Na przeciwnym biegunie w klasie „A”
jest Wisłok Sieniawa, który jest liderem wyprzedzając o 3 pkt. Strachocinę.
W ostatniej kolejce Wisłok pokonał LZS
Zarszyn. Drużyna Karpat Klimkówka jest
na 10 miejscu.
W klasie „B” występuje zespół Floriana
Rymanów Zdrój który zakończył rozgrywki na 12 miejscu (na 14 drużyn).
W najniższej klasie Orzeł Milcza jest
aktualnie na 5 miejscu, LKS Głębokie na
8 a Iskra Wróblik Szlachecki zajmuje 11
miejsce (na 12 drużyn).
(wła) (paz)
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Wynik kwesty

o raz dziesiąty, od 2005 roku, wolontariusze „Naszego Rymanowa” spotkali się
przy bramach cmentarnych w dniach 1 i 2 listopada, aby kwestować na rzecz
renowacji starych, niszczejących nagrobków. (pozwolenie Min. Administracji
i Cyfryzacji Nr 2014/964/OR).
W ciągu tych dziewięciu lat zebrano niecałe 50 tys. złotych. Trzeba też
wspomnieć, że pierwsza kwesta w 2004
roku przeznaczona była na odbudowę
spalonej wieży i przyniosła ponad 11
tys. złotych.
Trwająca w tym roku dwa dni
zbiórka dała rekordowy wynik: 7 317
zł + 20 $ USA + 7 euro. Kwestowały
następujące osoby: Bronisław Dobrowolski, Krystyna Dubis, Piotr Fałatowicz, Jolanta Feszczuk, Kazimierz
Filar, Barbara Gajda, Barbara Haduch,
Janusz Hanus, Janusz Janowski, Ryszard Kasperkowicz, Maria Kilar, Dariusz Królicki, Jadwiga Krukar, Jerzy
Krukar, Jan Łabuda, Wacław Łabuda,
Władysława Łabuda, Danuta Małek,
Elżbieta Maślany, Marian Maśnik, Leszek Niemczyk, Paweł Nadziakiewicz,
Barbara Oberc, Jan Oberc, Zygmunt
Kwestują Władysława i Jan Łabudowie
Pelczar, Jan Penar, Barbara Pruś, Maria
Przybylska, Ignacy Puchta, Józef Puchta, Józefa Rygiel, Grażyna Skolarczyk, Maria
Sołtysik, Czesław Szajna, Robert Szajna, Andrzej Wiernusz, Teresa Zając. Kwestujący niejednokrotnie słyszeli słowa akceptacji dla swojej działalności od darczyńców.
Wszystkim ofiarodawcom i kwestującym serdecznie dziękujemy.
Czytając dane statystyczne kwesty „albertyńskiej” na Podkarpaciu, bez kompleksów porównujemy rezultat Rymanowa. W Rzeszowie i Tarnobrzegu zebrano po 15
tys. a w Jarosławiu 7 tys.
Renowację starych nagrobków zamierzamy kontynuować w następnych latach
(wła)

Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” serdecznie dziękuje wszystkim
swoim sympatykom, którzy przekazali swój 1% podatku na naszą działalność.
Uzyskane środki przeznaczone zostaną na działalność statutową stowarzyszenia z uwzględnieniem szczegółowo wykazanych zadań.

Odeszli do wieczności
(15.X – 14.XI.2014)
18.10 – Adamczyk Bronisław (l. 64) – Wróblik Szlachecki
25.10 – Puchyrski Eugeniusz (l. 81) - Głębokie
29.10 – Maderak Marian (l. 56) – Klimkówka
29.10 – Janicka Stanisława z d. Bilska (l. 88) – Ladzin
30.10 – Dmitrzak Eugeniusz (l. 81) – Milcza
30.10 – Kilar Karolina (l. 89) – Głębokie
01.11 – Smoleń Maria z d. Kaczor (l. 92) – Ladzin
02.11 – Niemczyk Władysława z d. Ziajka (l. 89) – Posada Górna
02.11 – Rajchel Sylwia Anna (l. 24) – Posada Górna
06.11 – Szczęsny Józef (l. 65) – Sieniawa
13.11 – Potasiewicz Kazimierz (l. 82) – Rymanów
14.11 – Bielak Daniela Stanisława z d. Oberc (l. 77) – Rymanów
(wła)
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Plany na nową
kadencję

R

ozmówcą „Naszego Rymanowa” jest pan Wojciech
Farbaniec – Burmistrz Gminy
Rymanów, wybrany na drugą kadencję. Pytamy o plany na najbliższe cztery lata urzędowania.

Paweł Zychowicz : Gratuluję Panu
wyboru na urząd Burmistrza. Czy inwestycje, które Pan rozpoczął w poprzedniej kadencji będzie Pan kontynuował
w obecnej?
Wojciech Farbaniec: Oczywiście, że
kadencja 2014-2018 będzie kontynuacją
realizacji uchwalonej na lata 2012-2020
Strategii Rozwoju Gminy Rymanów.
Do ważniejszych inwestycji, które będą
kontynuowane należą: modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków II etap
– termin zakończenia 30.12.2015 r. oraz
dokończenie budowy nowego budynku
urzędu gminy – do 30 czerwca 2015 r.
Jakie cele stawia Pan sobie na najbliższe cztery lata?
W.F: Plany na najbliższą kadencję
dotyczą podjęcia działań zmierzających
do budowy szkoły w Sieniawie, remontu
lub budowy budynku GOK w Rymanowie
oraz sieci wodociągowej w północnej
części naszej gminy. Będziemy czynić
starania o poprawę infrastruktury drogowej, szczególnie DW – 889 Brzozów
– Daliowa oraz DW- 889 przez Sieniawę.
Starać się będziemy też o infrastrukturę
Rymanowa Zdroju. Bardzo liczymy na to,
że Zarząd Uzdrowiska wykorzysta możliwość pozyskania z RPO na lata 20142020 środków finansowych i wybuduje
całoroczną ,pijalnię wód mineralnych,
przywróci do funkcjonowania obiekty
Leliwy, Krystyny i Gozdawy – gdyż na to
liczą mieszkańcy i kuracjusze. Zadaniem
ważnym dla władz samorządowych naszej
gminy są starania o zagospodarowanie
nieruchomości tzw. „ starego basenu” co

Spotkanie
w austriackim Gmunden

W

dniach 09.11 – 12.11. 2014
koordynatorzy projektu ze
strony nauczycieli mgr Magdalena Piotrowska oraz mgr Anna
Śliwka i przedstawiciele uczniów ZSP
Rymanów: Klaudia Kucharska, Alana
Jurczak, Anita Maśnik oraz Karolina
Prajzner wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizacji
projektu zatytułowanego: „ Współpraca
i zaangażowanie młodzieży na rzecz in-
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w porozumieniu z właścicielem tj. PST
„Stomil” w Rymanowie Zdroju staramy
się czynić.
Czy będzie się Pan starał o pozyskanie dla gminy inwestorów w celu
obniżenia bezrobocia?

W.F: Ze względu na charakter naszej
gminy najwięcej miejsc pracy możemy
generować w usługach tj. w lecznictwie
uzdrowiskowym, turystyce i agroturystyce, stąd wielką wagę winniśmy przywiązywać do rozwoju Rymanowa Zdroju
i innych miejscowości wypoczynkowych.
Kilka firm funkcjonujących w strefie ekonomicznej w Rymanowie też rozwija się
i dzięki temu generuje nowe miejsca pracy
z czego się bardzo cieszymy. Musimy też
wiedzieć, że sytuacja makroekonomiczna
od której uzależniona jest również koniunktura w naszej gminie, jest bardzo
trudna. Mam nadzieję ,że to się zmieni
w przyszłości na korzyść.
Czy młodzi ludzie z gminy Rymanów
mogą liczyć na Pana pomoc przy tworzeniu własnej działalności gospodarczej?
W.F: Nowe działalności wspomaga
Urząd Pracy w Krośnie, gmina ma małe
pole manewru, lecz zawsze służymy pomocą w zakresie jakim możemy.
Podobno maja powstać kolejne
wiatraki w gminie jak Pan się do tego
odnosi?

nych w duchu integracji europejskiej”.
Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu Erasmus +, akcja 2 – partnerstwa strategiczne szkół.
W spotkaniu uczestniczyli oprócz ZSP
Rymanów przedstawiciele nauczycieli
i uczniów z następujących szkół: gospodarze spotkania Bundesrealgymnasium
in Gmunden (Austria), Hans - Baldung
Gymnasium in Schwäbisch Gmünd
( Niemcy), Batany Kázmér Gimnázium
( Węgry).
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był omówieniu i zaplanowaniu działań podejmowanych wspólnie
w każdej szkole oraz zadań realizowanych osobno. Najważniejszym punktem
naszych obrad było jednakże wypraco-

W.F: Problem z wiatrakami jest
uwarunkowany brakiem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Gdyby
udało się ponad podziałami partyjnymi,
mając na względzie dobro mieszkańców,
uchwalić przez sejm RP nowa ustawę nie
byłoby tych niejasności i sporów. Postępowanie w sprawie lokalizacji nowych
wiatraków zostało zawieszone do marca
2016r. Bardzo liczymy na to, że do tego
czasu Sejm uchwali nowa ustawę, która
ureguluje wszystkie sprawy związane
z lokalizacją elektrowni wiatrowych.
Planuje się otwarcie nowego urzędu
gminy, jakie urzędy zostaną tutaj przeniesione?
W.F: Do nowego budynku przeniesiony zostanie USC oraz biuro Rady
Miejskiej. Na ul. Dworskiej pozostanie
GOPS oraz ZEAS. Nowy budynek będzie funkcjonalny, będzie posiadał dużą
ilością miejsc parkingowych i będzie
służył mieszkańcom naszej gminy przez
kolejne pokolenia.
Czy do ośrodka zdrowia zostaną
sprowadzeni nowi specjaliści oraz czy
zostanie uruchomiony gabinet RTG?
W.F: Tworzenie w chwili obecnej
gabinetów specjalistycznych nie jest
łatwe. W naszym SPG ZOZ przyjmują:
ginekolog, neurolog, urolog, okulista
i laryngolog w ramach kontraktu z NFZ.
Chcielibyśmy, i o to zabiegamy, by utworzyć gabinet kardiologiczny, ale do tego
potrzebny jest lekarza specjalista, który
mógłby u nas pracować a o którego jest
niestety bardzo trudno. Mieliśmy zamiar
utworzyć gabinet RTG- niestety firma,
która miała zamiar wynająć pomieszczenia na ten cel w SPG ZOZ wycofała się z
racji nieopłacalności prowadzenia takiego
gabinetu. Będziemy prowadzić rozmowy
z innymi w tej sprawie.
Dziękuje za rozmowę, życzę osiągnięcia celów sobie postawionych.
W.F: Dziękuję.
Rozmawiał Paweł Zychowicz

wanie porozumienia w sprawie terminów poszczególnych spotkań młodzieży
tzw. mobilności, które będą się odbywać w każdej ze szkół przez cały okres
trwania projektu tj. 24 miesiące . Było
to trudne zadanie ze względu na różną
organizację roku szkolnego w każdej ze
szkół. Pierwsze spotkanie było również
świetną okazją do lepszego poznania
się uczniów, którzy bardzo aktywnie
brali udział w spotkaniu i wykazali się
świetnymi pomysłami oraz zdolnościami organizacyjnymi. Uczniowie podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy
charytatywnej, opisali przeprowadzane
w poszczególnych szkołach akcje charytatywne i przedstawili swoje konkretne
pomysły na dalszą pracę społeczną.

Po południu wszyscy udali się na
zwiedzanie fabryki wyrobów ceramicznych , z których słynie Gmunden. Była
to okazja ażeby z bliska przyjrzeć się
żmudnej pracy przy zdobieniu naczyń.
Wieczór uczniowie spędzili we wspólnym gronie zwiedzając miasto i spacerując wzdłuż pięknego jeziora, nad którym
położone jest miasto.
Następny dzień zaczął się równie
pracowicie. Naszym celem stało się
ustalenie sposobów komunikowania się
oraz wymiany informacji i pomysłów
pomiędzy szkołami. Uczniowie wspólnymi siłami założyli stronę internetową
projektu: erasmusplus.jimdo.com oraz
profil na feacbooku. Główny koordynator projektu mgr Florian Huber ze szkoły
w Niemczech omówił dwa najważniejsze zagadnienia związane z realizacją
projektu czyli „ Integration - Inklusion”

Mistrzowski popis duetu
fortepianowego

K

olejny raz w auli szkolnej
w Rymanowie mieliśmy okazję
przeżyć muzyczną ucztę. Tym
razem wystąpił duet fortepianowy
Doppio Espresso w składzie: Michał
Drewnowski i Daniel Eibin. Koncert
zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I
st. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie i Gminny Ośrodek Kultury odbył
się o godz. 17.00 24 października 2014r.

Utytułowani, wielokrotnie nagradzani w prestiżowych konkursach artyści
zagrali na cztery ręce utwory będące
stylizacją naszych tańców ludowych –
polonezów i mazurków skomponowanych
przez Juliusza Zarębskiego, polskiego
kompozytora i pianisty żyjącego w XIX
wieku. Warto przybliżyć dokonania artystyczne obu wirtuozów, gdyż należą oni
do grupy wybitnych mistrzów fortepianu
i niewątpliwym zaszczytem dla rymanowskiego środowiska był ich występ.
Michał Drewnowski występuje
jako solista i kameralista w Polsce oraz
poza jej granicami, bierze udział w wielu
festiwalach oraz współpracuje z licznymi
orkiestrami symfonicznymi w kraju i na
świecie. Grał także w Teatrze Nowym w
Warszawie jako aktor-pianista w roli Fryderyka Chopina w przedstawieniu Adama
Hanuszkiewicza „Chopin, jego życie, jego
miłość, jego muzyka”. Jest laureatem wielu nagród, w tym - międzynarodowych.
Daniel Eibin prowadzi działalność
koncertową w Polsce i w Europie. Jako
solista a także kameralista ma w swoim
repertuarze szerokie spektrum literatury
muzycznej z przeznaczeniem na różne
składy kameralne. Od roku 2002 zajmuje się działalnością pedagogiczną,
jest również nauczycielem w Szkole
Muzycznej w Rymanowie. Współtworzy
Fundację Paderewskiego, która zajmuje

, przypomniał jakie produkty musimy
wypracować wspólnymi siłami i jakie
cele powinny nam przyświecać przy realizowaniu danych działań.
Tego samego dnia wszyscy udaliśmy
się do oddalonego 70 km od Gmunden
pięknego miasteczka Hallstatt położonego w Alpach Salzburskich, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Przepiękne krajobrazy zrobiły na nas niesamowite wrażenie, przy
tej okazji dowiedzieliśmy się również
o tym, że replika tego miasteczka znajduje w się Chinach. Spacer po tym miasteczku był dla nas dużą atrakcją, a jednocześnie odpoczynkiem.
Następnego dnia po krótkim podsumowaniu spotkania udaliśmy się
w drogę powrotną. Następne spotkanie
w ramach projektu odbędzie się w marcu 2015 r. w Niemczech. Nie pozostaje
się propagowaniem
muzyki klasycznej
oraz wspieraniem
młodych artystów.
Jest dwukrotnym
stypendystą Ministra Kultury oraz stypendystą Fondation
Norbert Schenkel w
Genewie. W ramach
kursów mistrzowskich pracował pod
kierunkiem m.in. Janusza Olejniczaka.
Dokonał także kilku
nagrań dla Polskiego
Radia i Telewizji.
Zespół Doppio Espresso, który
uświetnił muzyczny wieczór, zadebiutował w 2005 roku w Genewie, wykonując
muzykę północno i południowoamerykańską. Mimo iż w kręgu zainteresowań
i fascynacji artystów pozostaje głównie
nowoczesna muzyka amerykańska,

nam zatem nic innego tylko zabrać się
do pracy.
Najważniejsze zadania stojące przed
naszą szkołą to m.in. nawiązanie bliskiej
współpracy z domem dziecka, domem
opieki społecznej, objęcie wsparciem
i pomocą potrzebujących uczniów w naszej szkole, zorganizowanie przedświątecznej akcji „ Pomocna Dłoń”, zorganizowania spotkania z osobami mającymi
duże doświadczenie w pomocy charytatywnej i pracującymi na co dzień z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Chcielibyśmy również przybliżyć uczniom
w ramach godzin wychowawczych takie
tematy jak; prawa człowieka, potrzeby osób niepełnosprawnych, integracja
z osobami niepełnosprawnymi oraz integrowanie społeczności uczniowskiej.
Magdalena Piotrowska

sięgają również po mistrzów muzyki
klasycznej, wykonując ich utwory także
na cztery ręce. Interpretacje duetu Doppio
Espresso charakteryzują się żywiołowością i wszechstronnym wykorzystaniem
możliwości fortepianu. Duet prowadzi
ożywioną działalność koncertową. Występował w Szwajcarii, Francji, Niemczech,
w Polsce, m.in. w Filharmonii
Narodowej, a w planach ma
także kolejne nagrania płytowe.
Wstęp na ten czarowny koncert był wolny. Został rozpropagowany poprzez
liczne plakaty i informacje
internetowe, jego prestiż
i poziom artystyczny był bardzo
wysoki, dlatego moglibyśmy
się spodziewać jeszcze liczniejszej widowni. Warto korzystać
z darmowej oferty kulturalnej,
która wprowadza nas w atmosferę, dość odległej od naszej miejscowości, filharmonii
i dostarcza niezapomnianej
uczty duchowej.
Dariusz Krzok
Fot. Maciej Czado
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Pod znakiem jubileuszy

W

niedzielne popołudnie 26 października, sala Domu Ludowego w Sieniawie wypełniona
maksymalnie. Gospodarze spotkania
Danuta Litarowicz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie i Czesław Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie witają gości.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie
Kół Gospodyń Wiejskich z wszystkich
wsi gminy Rymanów. Są też zaproszeni słowaccy goście z zaprzyjaźnionych
Kracunovec, którzy przybyli by razem
z gminą Rymanów świętować 15.lecie
współpracy. Dzięki pośrednictwu obecnego kierownika USC w Rymanowie
Jana Malinowkiego (ówcześnie wójta

gminy Miejsce Piastowe) nawiązana
została współpraca Gminy Rymanów
z Obec Kracunovce. Burmistrz Jan Rajchel i starosta Jozef Kozak podpisali
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umowę, której realizacja odbywa się corocznie, m.in. przez
takie spotkania.
Mieszkamy przecież w sąsiedztwie,
jesteśmy kulturalnie
zbliżeni i mamy wiele wspólnych spraw –
powiedział burmistrz

Farbaniec wręczając
delegacji słowackiej
puchar i piękny album o gminie. Danuta Litarowicz dołączyła do tego płytę
z nagraniem Folklornej Skupiny w czasie
ich występu w ramach Wesela Podkarpackiego w Rymanowie Zdroju. Starosta
z Kracunovec podsumowując 15. letnią
współpracę stwierdził, że jest to przede
wszystkim współpraca ludzi z obu gmin,
a nie tylko oficjalnych delegacji.
Drugim „rocznicowym” powodem
spotkania sieniawskiego było 15 lat istnienia kapeli ludowej „Rymanowianie”.
Znana chyba wszystkim mieszkańcom
gminy, bo uczestniczy bez mała we
wszystkich imprezach świątecznych
i rocznicowych na terenie naszej gminy.
Znana jest także poza granicami województwa, a nawet kraju. Kapela nagrała
też kilka płyt w WDK i Polskim Radiu
Rzeszów. Ostatnio nagrali kolejną szóstą
płytę.
Kapela powstała w maju 1998 roku
przy GOK-u w Rymanowie , a głównym
inicjatorem był Józef Fydrych. W okresie 15 lat, kapela wielokrotnie, z różnych
powodów, zmieniała
swój skład i liczebność.
Aktualnie liczy 9 osób.
Kapela, na ręce dyrektor Danuty Litarowicz
złożyli podziękowanie
dla GOK-u za opiekę
i organizowanie imprez w których brała
udział. Na tą okoliczność członek kapeli
Ryszard Myszkal napisał aktualne słowa,

które odśpiewali wszyscy obecni;
Cieszmy się, bawmy się w ten radosny czas,
Bo za rok, bo za dwa może nie być nas,
Bo kapela, bo kapela z Rymanowa gra,
Która jubileusz ma.
Te cytowane słowa, być może mało
precyzyjnie, oddają ducha tego spotkania. Burmistrz gminy odznaczył dwóch
członków kapeli medalem „Za Zasługi
dla Miasta i Gminy Rymanów” (motywacje odzaczeń Józefa Fydrycha i Zbigniewa Zielonki prezentujemy obok).
Trzecią odznaczoną osobą była Janina
Bolanowska, której sylwetkę przedstawimy w numerze styczniowym.
Atmosferę rozbawienia wprowadził
Zespół Obrzędowy „Rymanowianie”,
który z okazji 10.lecia swojego istnienia przedstawił dwa obrazy „Krzątanina
przedweselna” i „Brama weselna”, według scenariusz i reżyserii Janiny Bolanowskiej. Humorystyczna opowieść
pokazała jak skomplikowane bywają
przygotowania do wesela, a „rozmajanie” wódki to czynność nie mniej ważna jak przygotowanie panny młodej czy
pieczenie „placków”.
Degustacja potraw (pyszne gołąbki!) i wspólne biesiadowanie zakończyło kolejną, już XIV Biesiadę Kół Gospodyń Wiejskicj.
Tekst i fot. Wacław Łabuda

Medal dla
Józefa Fydrycha

W

czasie biesiady, Przewodniczący Rady Miasta Henryk Smolik,
przedstawił wnioski o nadanie
medali zasłużonym na rzecz rozwoju miasta i gminy. Jeden z wniosków dotyczył
Józefa Fydrycha, inicjatora powstania
kapeli. W uzasadnieniu wniosku czytamy:
Pan Józef Fydrych od najmłodszych
lat interesował się muzyką. Ma bardzo

imprez organizowanych przez Gminny
który grywał na weselach i zabawach.
Ośrodek Kultury w Rymanowie.
Pan Józef Fydrych często bywa muzyczW 2003 i 2014 roku „Rymanowianym wodzirejem na zabawach i spotkanie” reprezentowali nasz region podniach przy ognisku. Pamięta i śpiewa
czas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
wiele ciekawych, rzadko spotykanych
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
melodii ludowych. W 1999 r. znalazł
Jako solista kapeli Pan Józef Fydrych
się w grupie inicjatorów założenia Kawykonuje utwory ludowe związane z napeli Ludowej „Rymanowianie”. Jest
szym regionem, w tym przyśpiewki zajej członkiem od chwili powstania, aż
warte w „Dziełach wszystkich” Oskara
do dnia dzisiejszego. Wspólnie rozsłaKolberga, w części „Sanockie-Krośnieńwiają folklor naszej gminy w kraju, jak
skie”.
również poza naszymi granicami Wraz
W dowód wdzięczności i w uznaniu
z kapelą brał udział w licznych Przeglązasług wnioskuję o nadanie Panu Józefodach Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
wi FYDRYCHOWI „Medalu za Zasługi
m.in.: Przeglądach Folkloru Pogórza
dla Miasta i Gminy Rymanów” – powie„Pogórzańska Wiosna” w Gorlicach,
dział Henryk Smolik
Przeglądzie Kapel Ludowych Podkarpacia w Zarszynie
oraz w Przeglądach
Kapel Śląska i PoHotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
górza, jak również w
Zaprasza na grudniowe spotkania
Ludowych Prezentaze
starym,
dobrym jazzem tradycyjnym:
cjach Artystycznych
„KROPA”. Wspólnie
koncertowali
także w Warszawie,
Katowicach, Spale,
Zwoleniu. W trakStart – godz. 1800
cie 15 letniej pracy
z Kapelą prezentował folklor charakte6 XII - IWO DIXIE JAZZ BAND
rystyczny dla naszej
13 XII - OLD RZECH JAZZ BAND
Małej Ojczyzny na
całym Podkarpaciu.
20 XII - ZYGI JAZZ BAND
Swoimi występami,
wspólnie z kapelą, uświetnia wiele

SATURDAY JAZZ MEETINGS

ciekawą, niespotykaną barwę głosu.
Dzięki własnej pracy sam nauczył się
gry na akordeonie. Muzyka jest pasją,
która od wielu lat towarzyszy jego życiu.
Stworzył z kolegami zespół muzyczny,

Zbigniew Zielonka
z medalem

W

notce biograficznej czytamy:
Pan Zbigniew Zielonka ur.
22.05.1956 r., żonaty, ojciec
trzech dorosłych córek. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Bia-

Wstęp: 15 zł/osoba

(w cenie – niespodzianka od firmy)

łymstoku na wydziale
pedagogicznym.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc
W latach 19761984 pracował w ZaHotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
kładach Przemysłu
ul. Bieleckiego 8, 38-480 Rymanów
Skórzanego ASKO
tel.: 13 43 567 33, 603 364 444, 609 729 629
w Rymanowie. Od
1984 r. podjął pracę jako nauczyciel
– początkowo przez dwa lata w Szkole często prezentuje wraz z Kapelą podczas
Podstawowej w Odrzechowej, a następ- imprez organizowanych przez GOK. Swój
nie w Szkole Podstawowej w Besku. Od wolny czas poświęca na poszukiwanie
piętnastu lat związany z Kapelą Ludową i opracowywanie zapomnianych utworów
„Rymanowianie”. Poprzez swoją dzia- muzyki ludowej, które nierozerwalnie
łalność artystyczną, od wielu lat związa- łączą się z naszym regionem, a przede
ny jest z gminą Rymanów. Już na począt- wszystkim pochodzą z terenu obejmująceku swojej drogi zawodowej, pracując go dzisiejszą gminę Rymanów. Zebrany,
w rymanowskim ZPS ASKO, został mu- a następnie wykonywany podczas konzykiem Rymanowskiej Orkiestry Dętej certów Kapeli „Rymanowianie” materiał
działającej pod patronatem wspomnianej pozwala przybliżyć młodym kulturę ich
dziadów i pradziadów.
Firmy. W orkiestrze grał przez dwa lata.
W dowód wdzięczności i w uznaniu
Będąc pasjonatem kultury ludowej
z ogromną radością przyjął propozycję zasług wnioskuję o nadanie Panu Zbigniewspólnego muzykowania w Kapeli wowi ZIELONCE „Medalu za Zasługi dla
Ludowej „Rymanowianie”. Z kapelą Miasta i Gminy Rymanów” – zakończył
związany jest od jej powstania, czyli Przewodniczący Miejskiej Rady w Ryod 1999 roku. Wraz z muzykami kapeli manowie.
rozsławiali naszą gminę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wspólnie
koncertowali w Warszawie, Katowicach,
Spale, Zwoleniu. Nasz rodzimy folklor
NASZ RYMANÓW
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Przebaczam

M

ożemy zaryzykować stwierdzenie, że bez przebaczenia
sobie i innym nigdy nie uwolnimy się od destrukcyjnej przeszłości
i na zawsze wlec będziemy złość i zranienie. Przeszłość notorycznie będzie
częścią naszej teraźniejszości, będzie
trzymać nas pozbawiając życiowej
energii.
Znam ludzi, którzy całe swoje życie
obwiniają innych za swoje niepowodzenia ponieważ nie potrafią przyznać, że
zostali zranieni i czują ból. Bliska mi
osoba z którą przez lata próbowałam
dojść do porozumienia, proponując kolejne spotkania wyjaśniające za bardzo
zapiekła się w złości, pielęgnując niechęć co do której, nie bardzo już wiadomo gdzie leży istota. Nie miałam
możliwości porozmawiania. Analizowałam, zastanawiając się nad przeszłością, dochodziłam do takich i owakich
wniosków i przebaczyłam, odrzucając
pretensje i żale wszelkie.
Przyszłość jest moja, nie oglądam
się za siebie, było minęło - pole życia
oczyszczone. Pamiętam, ale przebaczam
i nie wracam, nie rozdrapuję ran. Ludzie
zacięci i zawzięci, przepełnieni urazą
i cierpieniem przekonani o słuszności
swoich i wyłącznie swoich racji bywają
zamknięci na miłość a tym samym i na
przebaczenie. Potrafią latami rozpamiętywać krzywdy, wpadają w depresje lub
chcą zemsty. Naturalne jest, że odczuwamy strach lub złość a nawet nienawiść,
gdy ktoś nas krzywdzi. Naturalnym jest
również unikanie tejże osoby i unikanie myśli o przykrych wydarzeniach.
Wypychamy je ze świadomości, co nie
zmienia stanu rzeczy i nie rozwiązuje w
żaden sposób problemu.
Jak zwykle w sytuacjach negatywnych, porażających, niezrozumiałych,
pierwszym krokiem jest próba pojęcia
wydarzeń, które doprowadziły do naszej
traumy. To bardzo bolesne ale skuteczne.
Odsuwanie bowiem myśli o przebaczeniu, udawanie, że nic się nie stało tym
bardziej zaprząta nasze myśli i uporczywie wracają one przy byle okazji. Taka
już nasza przekorna natura. Częstokroć
się zdarza, że kiedy wyciągamy rękę do
zgody, druga strona pełna uraz i frustracji jej nie przyjmuje - brak dobrej woli
lub po prostu małostkowość. Trwa się w
takim stanie latami i nie wiedzieć kiedy
mija 10 lub 20 lat.
Obserwując świat, znajomych czy
bliskich każdy z nas zapewne bez problemu wskaże, gdzie brak przebaczenia,
gdzie „nie dojrzali” dorośli zwyczajnie
się obrażają, nie dopuszczając myśli
o podarowaniu sobie tych win wzajem,
o podarowaniu sobie zgody.
Zapewne pierwszym krokiem jest
uświadomienie krzywd, których do-
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świadczyliśmy, uznanie że czujemy tę
złość czy bezradność i powrót do bolesnych zdarzeń wlokących się za nami
przez lata. Rzecz jasna do takiego wysiłku musimy dojrzeć i chcieć. Podarować
sobie i komuś przebaczenie to własny
spokój ducha, to zostawienie traumatycznych przeżyć za sobą, to spokojniejszy dzisiejszy dzień. Opłaca się ze
wszech miar.
Zdecydowanie jednak w procesie
przebaczenia niezbędna jest konfrontacja, oczywiście, jeżeli takowa jest możliwa i osoba krzywdząca lub skrzywdzona, dorosła do tejże konfrontacji. Może
zdarzyć się, że obie strony sporu czują
się pokrzywdzone i co wówczas? Obserwując otoczenie, spokojnie mogę stwierdzić, że owszem doskonale wiemy jak
ma wyglądać proces przebaczania, ale
też nigdzie jakoś nie widać krzywdzących! Zostali sami skrzywdzeni oczekujący przeproszenia i skruchy. I to niestety najczęściej występujący stan przerzucania win. Dlaczego tak się dzieje?...
Zazwyczaj nie wyobrażamy sobie, że to
my właśnie wyrządziliśmy komuś przykrość i jesteśmy „tymi złymi”, że to do
nas należy pierwszy krok i wyciągnięcie
ręki. Jeżeli już nawet dotrze do nas fakt,
że skrzywdziliśmy i chcemy przeprosić, okazać się może, że skrzywdzony
nie przebaczy!. Tego już raczej nikt pod
uwagę nie bierze.
Sama decyzja o przyznaniu się do
błędu zakrawa na cud, a tu jeszcze nasze wysiłki idą na marne, bo przeprosiny
nie przyjęte. Kłania się wszechobecny
deficyt pokory i buta jaka zapanowała w
naszym życiu, zarówno społecznym jak
i osobistym. Wokół sami skrzywdzeni
czekają z dłońmi podanymi do całowania
w geście „królewskiej łaskawości”. Jednak normalni ludzie mają świadomość
popełnianych błędów, żałują i obwiniają
się za nie. Jest im źle, szukają wyjścia
z sytuacji „psychicznego dyskomfortu”
i chcą odzyskać równowagę duchową.
Jak ostatnio gdzieś przeczytałam słowa
papieża, że owszem przebaczamy, ale to
przebaczenie nie wyklucza sprawiedliwości, nie wyklucza zadośćuczynienia.
I znów pod górkę.
Mogę jak widać sto razy przepraszać
i prosić o wybaczenie, ale jak widać muszę liczyć się z możliwością nie przyjęcia przeprosin. Pełne przebaczenie to nie
styl…oki, lecimy dalej, to przemiana
w nas, to głębia, która sprawi nam radość porządkując emocjonalność własną
i świadomość, że ktoś kogo skrzywdziliśmy, czuje podobnie. To w miarę możliwości naprawienie tychże krzywd, złych
i niesprawiedliwych pomówień, plotek.
Niektóre są jak pierwsze domino - skutkują lawiną zdarzeń. Złe słowo puszczone w obieg nie da się zatrzymać, czyniąc
spustoszenie w życiu skrzywdzonego
- nie daje zbyt wielu możliwości naprawienia zła krzywdzącemu. Bo jak? Przeproszenie ze sprostowaniem zamieścić

na Naszej Klasie czy dać do przeczytania
na ambonie?. Tak…słowo ptakiem wyleci. Badacze problemu twierdzą, że mężczyźni reagują na krzywdę odmiennie
aniżeli kobiety. Mają potrzebę zemsty
i odwetu. Ale panie niestety zdecydowanie dłużej zostawiają w pamięci urazy,
analizują, pielęgnują te swoje krzywdy niejednokrotnie mszcząc się latami.
Dalej badacze „męscy” uważają, że
kobiety częściej wybaczają. Obserwując świat wokół nie wydaje mi się aby
tak było. Kobiety są bardziej zapiekłe
a zatwardziałość serc i ciągłe powroty
do „powiedziałaś” tak i mnie obraziłaś,
upieranie się „przy swoim” zdaniu i brak
otwartości na argumenty drugiej strony
– zamykają drogę przebaczeniu. Przebaczyć i prosić o wybaczenie to jakby stawanie się lepszym.
Lepszym, bowiem przebaczanie to
nie tylko słowa, ale i serce. Ono bierze
udział w całym procesie i jeżeli obie
strony nawzajem przebaczą, to nowa
droga i nowe życie bez balastu przeszłości można zacząć. Psychologia inaczej
aniżeli wszelakie religie widzi problem.
Otóż- zawiniłeś masz obowiązek przeprosić, ale osoba przepraszana nie musi
automatycznie wybaczyć ani przyjąć
przeprosin. Przeproszenie nie jest więc
równorzędne z otrzymaniem „rozgrzeszenia”. Bywają winy, które muszą się
nieco „uleżeć”, zostać niejako przetrawione, przemyślane i muszą dojrzeć do
„zapomnienia” o nich. Można się nigdy
nie doczekać przebaczenia na jakie oczekujemy. Bo czy oszukiwany małżonek
(płci obojga) po zdradzie, utracie wiarygodności, może liczyć, że druga połowa po przyjęciu przeprosin natychmiast
wróci ? Niekoniecznie.
Nasze oczekiwania nie są tożsame
z tym co możemy otrzymać. Każdy bowiem z nas wszystkie stany emocjonalne
dotyczące tejże samej sytuacji odbiera
sugestywnie i absolutnie indywidualnie.
I to co dla jednej osoby jest sprawą nie
wartą zachodu dla innej może być bardzo poważnym problemem nie do „przeskoczenia”. Bywa i tak, że skrzywdzony
odsuwa zupełnie myśli o wszechogarniającej miłości i przebaczeniu, postanawiając kierować się w życiu tylko nienawiścią.
Człowiek jest tak indywidualną istotą, że cały proces przebaczania lub nie,
zachodzi wewnątrz jego psychiki, jego
indywidualnych myśli i uczuć, które
odczuwa z racji zranienia. Niczego nie
można wobec tego nakazać, a jedynie sugerować znaczenie przebaczenia. Przebaczenia, które jest definitywnie oznaką
dojrzałości emocjonalnej, dorosłości,
a nade wszystko prowadzi do dobrostanu i zachowania zdrowych relacji z innymi ludźmi. Przebaczajmy więc z serca,
a i nam będzie przebaczone.
Łucja Urbanik

ZSP w Posadzie Górnej
najlepszy w powiecie
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października władze powiatu
krośnieńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, przedstawiciele szkół,
spotkali się w Iwoniczu by podsumować
sportowy rok szkolny 2013/14 i wyróżnić najlepszych.
Przedstawiono klasyfikacje w trzech
grupach: Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dla szkół podstawowych, gimnazjady
i licealiady. W dwóch pierwszych kategoriach najwyżej w powiecie sklasyfikowany został Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. To nie przypadek, że wygrali i wyprzedzili wiele dużo
większych liczebnie szkół. To wynik atmosfery, sprzyjającej rozwojowi sportu,
stworzonej przez dyrekcję, nauczycieli
i rodziców, a przede wszystkim pracy
nauczycieli wychowania fizycznego.
W przedstawionych zestawieniach,
dotyczących całego województwa, ujęte są również wszystkie sklasyfikowane
szkoły naszej gminy. Szkołę z Posady
Górnej wyprzedziły co prawda niektóre
szkoły krośnieńskie, ale Krosno traktowane jest jako inny powiat (miejski).
Szkoły podstawowe
15. SP Posada Górna
37. SP Lubatowa

- 336 pkt
- 200

75. SP Jedlicze

- 135

234. SP Rymanów
440. SP Głębokie
479. SP Klimkówka
632. SP Milcza
688. SP Królik Polski
697. SP Wróblik Szl.

- 40 pkt
- 11
-9
-3
-1
-1

Sklasyfikowano 700 szkół Podkarpacia.
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej reprezentowała
powiat w zawodach wojewódzkich. Uczniowie startując
czterech dyscyplinach zdobyli
trzy złote medale!
Gimnazja
43.Gimnazjum Posada Górna
- 204 pkt
44. Gimnazjum Lubatowa 203
69. Gimnazjum Jedlicze - 146
272. Klimkówka
- 22 pkt
284. Rymanów
- 20
424. Milcza
-3
433. Królik Polski
-2
446. Wróblik Szlachecki- 1
Sklasyfikowano 462 gimnazja.
Gimnazjum w Posadzie Górnej reprezentowało powiat w koszykówce,
badmintonie i piłce ręcznej dziewcząt
oraz w indywidualnych biegach przeła-

jowych. Największe osiągnięcie to brązowy medal w koszykówce dziewcząt.
Ogółem powiat krośnieński nie
wypadł źle. Na 25 sklasyfikowanych
powiatów w województwie podkarpackim, powiat krośnieński zajął 11 miejsce
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i 12
miejsce w Gimnazjadzie.
(www.powiat.krosno.pl)

Zawody w wieloboju siłowym

(wła)

W

dniu 29.09.2014r. w Hali Sportowej w Sieniawie
odbyły się I Zawody w Wieloboju Siłowym o ,,Puchar
Burmistrza Gminy Rymanów”.
Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach
rzut piłką lekarską , wieloskoki, skok w dal” jedna noga”, podnoszenie ciężarów i martwy ciąg.
Dyscypliny różniły się między sobą w jednym elemencie:
dziewczęta wykonywały rwanie sztangi, natomiast chłopcy wykonywali podrzut. Pozostałe konkurencje były jednakowe dla
dziewcząt i chłopców.
Zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży
i nacechowane były wielką dozą rywalizacji.
Wszyscy uczestnicy dostali puchary, dyplomy oraz drobne
upominki. Każdy z uczestników otrzymał także odblaski.
Wyniki w poszczególnych bojach:
1. Kamil Drwięga I miejsce w kat. Do 17 lat .
2. Kamil Walus I miejsce w kat. open.
3. Martyna Wasylik I miejsce w kat. do 13 lat.
4. Rafał Tokarz I miejsce w kat. do 13 lat .
5. Łukasz Jarosz I miejsce w kat. do 15 lat.
6. Sylwia Widz I miejsce w kat. do 15 lat.
7. Klaudia Tokarz I miejsce w kat. do 17 lat.
8. Dominika Tokarz I miejsce w kat. open.
9. Paulina Moskal II miejsce w kat. do 13 lat.
10. Radosław Miklaszewski II miejsce w kat. do 15 lat.
11. Daniel Węgrzyn II miejsce w kat. open.
Zawody zostały zorganizowane przez instruktorów i pracowników Hali Sportowej w Sieniawie.
(sława)
NASZ RYMANÓW
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Mnich jest jak wino,
im starszy tym lepszy

P

okój Wam! Drogim Czytelniczkom i Czytelnikom „Naszego
Rymanowa” życzę radości życia
i nadziei mimo wszystko! Polecam Was
Bogu wdzięczny za pełne serca przyjęcie
w Waszym Pięknym Mieście.
O. Leon Stefan Knabit OSB, mnich tyniecki.

Tak
pisał
o. Leon w sierpniowym numerze „NR” po
rozmowie z Marią Zmarz, zaproszony przez
Justynę Szepieniec do „Jasia
Wędrowniczka”
w 2008 roku.
Przybyli widzowie mogli wysłuchać barwnej
opowieści, okraszonej licznymi anegdotami oraz uzyskać odpowiedź na każde
postawione pytanie. Nikomu też nie odmówił podpisania swoich książek.
O. Leon Knabit (właściwie Stefan
Knabit) urodził się 26 grudnia 1929 roku
w Bielsku Podlaskim. Ojciec, listonosz
zamordowany został w czasie wojny
przez gestapo. Do szkół chodzi w Siedlcach, aktywnie działa w ZHP pełniąc
funkcje zastępowego. Po studiach, przyjmuje święcenia kapłańskie 27.XII 1953
roku. Śluby zakonne złożył w roku1960.
Jest najbardziej znanym benedyktynem, autorem kilku programów telewizyjnych, wydał kilkadziesiąt książek,
wiele na tzw. trudne tematy. Odbył setki (a może tysiące) spotkań z ludźmi
w różnym wieku, na każdym ujmując
słuchaczy bezpośredniością, mądrością
i olbrzymim poczuciem humoru. Zapytany czy zna studencką fraszkę „Pan
Bóg jest dowcipny, każdy się przekona, bo stworzył żyrafę i Ojca Leona”.
Odpowiedział, że patrzy na swoje życie
z perspektywy dobrego humoru Pana
Boga. On, syn listonosza z prowincjonalnych Siedlec, odprawiał Mszę św.
w Bazylice w Watykanie, siadał do stołu z Janem Pawłem II, zwiedził Europę
i Amerykę, chorowity jako młodzieniec
dożywa ponad 60 lat w kapłaństwie.
Harcerzyk, prowadzący amatorsko ogniska i akademie, zostaje autorem wielu
audycji telewizyjnych i kilkudziesięciu
książek. Czy Stwórca bez poczucia humoru wymyśliłby coś takiego? Wielką
nagrodą była też serdeczna znajomość
z Janem Pawłem II. Spotykał się z Ojcem Świętym wielokrotnie, jest w posiadaniu 185 prywatnych listów od Niego.
Z dostępnych wywiadów wybrałem
kilka jego myśli:
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O benedyktyńskiej regule „Módl
się i pracuj” – Pracę można traktować
jako rodzaj modlitwy (.) Praca bez Boga
to całkowite zatracenie się, pracoholizm,
wyzysk
człowieka
przez
człowieka,
niszczenie drugiego
(.) z kolei modlitwa
bez pracy może być
czczą dewocją. Modlitwa i praca muszą
się więc ściśle łączyć,
musi być między
nimi równowaga.
O optymizmie w trudnych czasach
– Ksiądz Prymas Wyszyński zapytany
jak można pomóc Kościołowi, powiedział: „Przede wszystkim być w stanie
łaski”. Powtarzam to i ja wszystkim,
których trudna rzeczywistość frustruje i zniechęca. Trzeba zawrzeć na serio
przymierze z Panem Bogiem. Przejść
z Panem Bogiem na „Ty”, a z szatanem
na „proszę pana”. Zaufać, ze On nie prowadzi na manowce. Nie usunie cierpienia, ale pokaże jego sens i cel człowieka.
A wtedy możemy próbować zaśpiewać
z franciszkanami – „Bo radość jak przypływ morza uderza o serca brzeg” I pojmiemy sens adwentowego, Pawłowego
– „Jeszcze raz mówię – radujcie się”.
O potrzebie empatii – Czy obcowanie z człowiekiem potrafi dawać wiele
szczęścia? Bardzo zobowiązuje mnie to,
że ludzie mówią, iż właśnie ze mnie czerpią. Ktoś powiedział, że trzeba dawać,
żeby była miłość, a brać by była pokora.
Wprawdzie więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu, ale dbałość o równowagę w tym względzie pomnaża radość.
O Rymanowie i okolicy – Kiedyś
wypoczywałem parę dni w Komańczy,
a przyjaciele z Sanoka pokazali mi piękno tych ziem, ale raczej na południe
i wschód od Sanoka. Przez Rymanów
tylko przejeżdżałem. Jestem urzeczony
urokliwością
okolicy. Na
drugi dzień
po spotkaniu w „Jasiu
Wędrowniczku” nasz
redakcyjny,
nie żyjący
już, kolega
Andrzej Bilek, zabrał
Ojca Leona
O Leon na spotkaniu
na przejażdżw J. Wad. w Rymanowie
kę po okolicy.
Tak opisywał eskapadę – Przez Rymanów Zdrój, Szklary, Tylawę dotarliśmy
do pustelni św. Jana. Tam ostatni odcinek drogi, najbardziej stromy, trzeba
było pokonać pieszo. Obawiałem się
nieco o naszego gościa z racji jego wieku, jak sobie poradzi z tą górką. Wyszedł
spokojnie.
Z kapliczki wychodziły właśnie
dwie starsze panie. Spojrzały… i poczer-

wieniały z emocji szepczą: ojciec Leon,
ojciec Leon. Podszedł do nich, uściskał
je kreśląc znak krzyża na czołach. Po
chwili dołączył mąż jednej z pań wołając, że w środku jest jego siostra z Kanady, wraz z mężem. Po chwili wyszli
z kościoła i od razu rozpoznali naszego
gościa (.) Wracając na parking, przystawał i szczerze podziwiał krajobraz okolicy.
W klasztorze też został natychmiast rozpoznany, choć prosił aby nie
powiadamiać o jego wizycie zakonników. Natychmiast sformowała się
grupa ludzi, którzy chcieli go zobaczyć
i porozmawiać. W Miejscu Piastowym,
w klasztorze, oglądaliśmy pamiątki
z czasu pobytu papieża. Później o. Leon
długo modlił się w bocznej kaplicy. Tam
wypatrzyli go młodzi ludzie z Oazy w
Bieszczadach. Grupa liczyła ok. 50 osób
i gdy ojciec wychodził, zaśpiewali dla
niego kilka pieśni, do śpiewania których
natychmiast się przyłączył. Ojciec Leon
Knabit okazał się wspaniałym towarzyszem podróży i równie wspaniałym
człowiekiem.
Książki Ojca Leona cieszą się
wielką poczytnością. Na spotkania
z Nim tłumnie przychodzi młodzież.
W czym tkwi Jego popularność? Już
sama ascetyczna sylwetka wzbudza sympatię, charakterystyczne, lekko opuszczone na nos okulary i pełne ciepła spojrzenie z nad nich. I chyba najważniejsze
– nie unika odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania i okazuje życzliwość dla interlokutora. W 2009
roku na Targach
Wydawców Katolickich otrzymał
statuetkę Feniksa
„za
harmonijne
ułożenie działalności zakonnej z aktywnością medialną, służącą wszystkim a zwłaszcza
tym, którzy nieufnie
odnoszą się do Kościoła”. 23.XII 2009 roku „W uznaniu
wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad
moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Jest permanentnie zapracowany, ale
nie obce są mu zdobycze współczesnej
techniki – obsługuje komputer, korzysta z internetu. Tego roku w listopadzie
ogłosił na Facebooku konkurs na wiersz
o św. Leonie Wielkim, oferując w nagrodę swoje książki. Kiedyś powiedział
– mnich jest jak wino, im starszy tym
lepszy.
26 grudnia o. Leon kończy 85
lat, przyłączamy się do licznego grona
składających Mu najlepsze życzenia.
Szczęść Boże!
Nasz Rymanów nr 8/2008, 5/2009, 9/2010.
Przewodnik Katolicki nr 51-52/2008

(wła)

Nowa sala w Milczy
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października 2014 r. uroczyście
otwarto nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną dla
przedszkola w Zespole szkół Publicznych
w Milczy. Budowa trwała tylko rok,
a inwestycja kosztowała ponad 2,2 mln zł.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. biskup
Adam Szal, a wstęgę przecięli honorowi goście. Uroczystość połączona była
z obchodami Dnia Patrona szkoły ks.
Tadeusza Jakubińskiego, a rozpoczęła ją
msza św. w kościele parafialnym w Milczy, podczas której uczniowie wystąpili
w krótkiej części artystycznej upamiętniającej patrona szkoły. Już na nowej sali
dzieci i młodzież gimnazjalna zaprezentowały się w bardziej rozrywkowym repertuarze - układach tanecznych, piosenkach,
skeczach i kabaretach. Zaproszeni goście,
m.in. Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek
Wojtas, v-ce przewodniczący Sejmiku
Janusz Konieczny, burmistrz gminy Wojciech Farbaniec, zgodnie życzyli uczniom
rozwijania talentów i odnoszenia wielkich
sukcesów w sporcie.
Sala gimnastyczna z prawdziwego
zdarzenia od dawna była marzeniem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
wsi. To ostatnia miejscowość w gminie
Rymanów, która do tej pory nie dysponowała takim obiektem, w 1995 r. oddano
wprawdzie do użytku nowe skrzydło
szkoły, jednak bez dużej sali sportowej.
Przez wiele lat tworzyły się różne ko-

mitety, zawiązywały stowarzyszenia na rzecz budowy
sali, realizacja zamierzeń
nie była możliwa, wszyscy
powoli tracili nadzieję. Próby
powiodły się dopiero w 2012
r. dzięki zaangażowaniu sołtysa, radnych, rady rodziców
i rady pedagogicznej, a była
możliwa dzięki determinacji
burmistrza gminy W. Farbańca. Gminie udało się pozyskać
środki z RPO na lata 20072013 – ponad 950 tys. zł,
426 tys. zł – z Ministerstwa
Kultury i Turystyki , 874 tys.
zł stanowiły środki własne
gminy. Sala posiada zaplecze
sanitarne, szatniowe i magazynowe, zakupione zostało
wyposażenie do sali gimnastycznej i sal dydaktycznych.
- Nareszcie jest! – cieszyli się uczniowie, którzy
przez cały rok z błyskiem
w oku obserwowali z okien
postępy prac na budowie.
Sala gotowa była pod koniec
września, ale już od początku
roku szkolni entuzjaści sportu, którzy dotychczas od czasu
do czasu jeździli na dużą salę
do Wróblika, niecierpliwie
dopytywali, kiedy będą mogli
wejść do nowego obiektu.
Dopominali się, by chociaż
wolno im było ją obejrzeć
od środka.
Radość z pierwszej
lekcji w-f była ogromna. W szkole do tej
pory była tylko niewielkich rozmiarów
salka, która od dawna
nie spełniała swojej
roli.
„ Nie wolno zostawiać świata takim,
jakim jest”- to słowa
Janusza Korczaka, które umieściliśmy w akcie erekcyjnym wmurowanym 17 czerwca
2014r.w mury nowego
obiektu – powiedziała
w przemówieniu inauguracyjnym dyrektor
ZSP w Milczy Beata
Kozerska- Szewczyk.Brak sali gimnastycznej i ładnych sal lekcyjnych dla najmłodszych od dawna był
problemem w szkole.
Staraliśmy się w różny
sposób polepszać bazę
szkoły, ale tak duża inwestycja była możliwa
tylko przy poparciu
i zaangażowaniu władz

gminy- burmistrza i rady miejskiej oraz
mieszkańców Milczy i darczyńców spoza miejscowości . Dzięki olbrzymiemu
wysiłkowi władz samorządowych - burmistrza, rady miejskiej, radnego, sołtysa
oraz rodziców i wszystkich ludzi dobrej
woli, marzenia uczniów, nauczycieli
i całej społeczności o tak wspaniałej bazie do nauki i uprawiania sportu spełniły
się –mamy salę gimnastyczną i piękne,
słoneczne sale dydaktyczne dla przedszkolaków - dodała.
- Nie wierzyłem – dzielił się przemyśleniami długoletni nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Litarowicz- że uda się
wybudować salę. Wreszcie mogę powiedzieć, że mam dobre warunki do pracy.
Wykonawcą prac była firma „Drozdbud” Tadeusza Drozda. - Prace budowlane
postępowały dość szybko dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym –
powiedział właściciel firmy – Młodzieży
życzę wielkich sukcesów sportowych.
Podobne życzenia składali wszyscy
zaproszeni goście, ofiarując uczniom
„sportowe” upominki.
Maria Zmarz
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Anna z Działyńskich
Potocka (cz. IX)

D

ziałalność opiekuńczo-wychowawcza

Obok pracy prowadzonej wśród
chorych i potrzebujących, drugą pasją
Anny była praca z dziećmi i dla dzieci. Do tej działalności zaliczyć należy tworzenie i utrzymywanie szkółek,
a przede wszystkim najbardziej znane
jej dzieło życia – Kolonie Letnie dla
dzieci chorych z biednych rodzin założoną w Zdroju.
Szkółka wiejska w Oleszycach
Starych
Szkółka ta została założona przez
jej matkę podczas kilkuletniego pobytu
rodziny w Oleszycach. Po przyjeździe
Anny do majątku oleszyckiego, działalność szkółki zostaje wznowiona jeszcze
w roku 1867.
Na odnowienie samego budynku
jak i wyposażenia szkoły przeznaczono drewno z lasu dworskiego. Naprawą sprzętu szkolnego zajął się dworski
stolarz. Anna funduje także podręczniki i podstawowe przybory do pisania.
Początkowo sama uczyła dzieci, a pomagała jej w tym Anna Kurcka, którą
przysłała z Poznania jej matka-Pani Tytusowa- dla prowadzenia gospodarstwa
domowego. Pomocnikiem Anny był
także diak z pobliskiej cerkwi. Poziom
jego wiedzy i sposób jej przekazywania budziło szereg zastrzeżeń u Anny,
jednak z powodu braku czasu, jak też
i innych pomocników musiała korzystać
z jego pomocy.
Praca w szkole była trudna i niewdzięczna. Chłopi niechętnie posyłali
swe dzieci do szkoły wietrząc w tym
jakiś podstęp dworu. Obawiali się, że
wzrośnie im pańszczyzna. Anna chodziła sama po chłopskich chałupach
i namawiała do uczenia dzieci. Wreszcie
swój cel osiągnęła: dzieci znalazły się w
ławkach szkolnych. I wówczas wypłynął nowy problem – sposób nagradzania dzieci za ich prace i zachowanie
w szkole.
System nagradzania zawsze jest
trudno skonstruować w ten sposób, by
był sprawiedliwy i wyczerpał wszystkie aspekty wychowania. Sprzeciwiała
się ogólnej ocenie, która uniemożliwiała indywidualne traktowanie dziecka. Wprowadziła osobne nagrody za
wzorowe obyczaje, osobne za naukę,
osobne za czystość i porządek, osobne
za roboty, osobne za regularne uczęszczanie do szkoły. I tu powstał kolejny
problem. Część rodziców oburzyło się,
że ich dzieci zostały słabo nagrodzone,
rodzice dzieci wyżej ocenionych zaś
przestraszyli się „machinacji dworu”.
Chodzi więc Anna Potocka do domów
tych obrażonych, tłumaczy cierpliwie,
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wyjaśnia, czasem wybucha gniewem
i o dziwo - to najlepiej skutkuje.
Przy budynku szkolnym funkcjonuje przytułek dla chorych i starych ludzi
wyrzuconych z domów, a także sierot.
Do prowadzenia przytułku Anna sprowadza Siostry Felicjanki, które zakładały
Ochronki, uczyły w szkołach ludowych,
opiekowały się sierotami i chorymi.
Szkółka rzeźbiarska w Rymanowie
Po przyjeździe do Rymanowa we
dworze Anna zakłada szkółkę rzeźbiarską dla okolicznych dzieci. W czasie
swych wędrówek lekarskich widziała okolicznych ludzi bezczynnie spędzających czas w zimie, głodujących,
a z nudów zajętych rzeźbieniem prymitywnymi narzędziami. Zwróciła uwagę na niezwykłość wykonania figurek,
prymitywnych światków, zwierząt i ptaków. Zauważyła niezwykłe uzdolnienia
wśród łemkowskiej ludności. Do dworu rymanowskiego sprowadziła dwóch
góralskich chłopców, którzy wyróżniali
się szczególnymi umiejętnościami rzeźbiarskimi. A gdyby tak wyszkolić kilkunastu choćby… gdyby stworzyć
naukę rzemiosła artystycznego, która
da tej łemkowskiej młodzieży nie tylko zabicie czasu zimowego, lecz może
dochód i maluchną korzyść. Był to początek szkółki rzeźbiarskiej. Anna, która
zawsze spontanicznie dzieliła się z ludźmi tym co posiadała, chciała koniecznie
przekazać „góralskim synkom” choćby
część nabytych przez siebie umiejętności.
Zasadniczym założeniem szkoły
rzeźbiarskiej w Rymanowie było wyuczenie pożytecznego zawodu. Nauka
rzemiosła miała dać nie tylko zabicie
zimowej nudy, lecz przede wszystkim
zarobek. Anna Potocka liczyła, że ludowe rzeźby znajdą nabywców w pobliskim zakładzie zdrojowym w Iwoniczu
lub w innych tego rodzaju zakładach
w Galicji. Co robili? Początkowo rzeczy
najprostsze: ramki, noże do przecinania
papieru zdobione góralskimi wzorami,
kałamarze, ozdobne talerze, drewniane
lichtarze, szkatułki różnych kształtów,
podstawki. Chłopcy – uczniowie nocowali w wydzielonych salkach szpitaliku folwarcznego, powstałego w chwili
osiedlenia się Potockich w Rymanowie.
Nie było ich nigdy wielu jednocześnie.
Zawsze jednak kilkunastu przebywało w Rymanowie, a kilkunastu wziąwszy robotę do domu wracało po kilku
dniach. Oddawali co wykonali w domu,
przyuczali się do nowej roboty i wracali
do siebie, by po paru dniach zjawić się
znowu. Wkrótce szkoła potrzebowała
fachowych nauczycieli i specjalnej osoby, która zajęłaby się gospodarczą stroną
młodej instytucji.
Pierwszym nauczycielem został
p. Stanisław Piątkiewicz, który kosztem
Potockich zdobył w Monachium potrzebne kwalifikacje i sam był znanym
artystą rzeźbiarzem w Galicji. Drugie

stanowisko objęła panna Anna Kurcka,
która dbała o porządek w sypialniach,
dbała o czystość i wyżywienie uczniów,
by było smaczne i na czas przygotowane.
O popularności szkoły i napływie
nowych kandydatów zdecydowała widoczna od początku jej istnienia korzyść
materialna, która stała się udziałem
uczniów tego artystycznego rzemiosła.
Obrót był od 2000-5000 złr rocznie.
Chłopcy dostawali około trzeciej części tego, co zarobili na każdej robocie;
reszta szła na zakup materiałów, na
utrzymanie stolarza, na nauczyciela
i inne koszta. Chłopcy lepiej wyuczeni
zarabiali miesięcznie od 5-15 złotych
reńskich. To przecież był bajeczny na
owe czasy zarobek – wspomina Anna.
W jej wspomnieniu pozostali najlepsi:
Michałek Michaliszyn, Wanio Kawka
z Podolan - który wyuczywszy się zawodu był prawdziwym artystą rzeźby
orientalnej w kamieniu i pracował później jako jeden z restauratorów Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu oraz wielu
innych, którzy po całej Galicji sprzedawali popularne przedmioty sztuki ludowej. Zasługą szkoły rymanowskiej było
niewątpliwie podniesienie poziomu artystycznego wszelkiego rodzaju oraz zapewnienie zdolnej plastycznie młodzieży tych stron, styranych nędzą i głodem,
godziwego zarobku.
Szkółka koronkarska
Równocześnie ze szkółką rzeźbiarską dla chłopców ruszyła w Rymanowie szkółka koronek dla dziewcząt. Ta
szkółka miała inna organizację, była to
tzw. „manufaktura rozproszona”. Potockich nie stać było na utrzymanie dziewcząt we dworze. Przychodziły więc one
na kilka godzin do dworu, gdzie były
uczone przez Annę lub pannę Kurcka jakiegoś nowego wzoru haftu lub koronki,
wracały do domów wykonywały zamówienie i jeszcze przyuczały inne dziewczęta. Każda z poduczonych uczennic
za nauczenie drugiej dostawała nagrodę.
Wzory koronek oznaczone były numerami. Za nauczenie 1-2 numerów ucząca
dostawała parę szóstek, gdy nauczyła
5-6 numerów dostawała reńskiego. Za
kompletne przyuczenie do najtrudniejszych koronek dostawała 3-5 złr. Nie
potrzeba było troszczyć się o lokal,
światło, opał, a przede wszystkim
mieć odpowiedzialność i nadzór… do
każdej z tych robót ochota była niesłychana, nastarczyć było niepodobno
z rysowaniem, krajaniem, odbieraniem roboty, tak się garnęli, tak chłopcy jak i dziewczęta.
Tu wypada nadmienić, że gdy córki
Potockich miały 8, 9 lat już przyuczone
przez matkę, uczyły wzorów koronek
i haftów dziewczęta wiejskie. Jako kilkunastoletnie panienki były same już instruktorkami tego artystycznego zawodu
i przejęły od matki prowadzenie szkółki koronkarskiej w Rymanowie. Obie
szkółki przetrwały do czasu śmierci Sta-

nisława Potockiego w 1884 roku, kiedy
to Anna na pewien czas przenosi się do
Krakowa.
Kolonie Letnie w Rymanowie
Zdroju
Idea zakładania Koloni Letnich zrodziła się w Europie w 1876 roku z inicjatywy ks. Waltera Biona w Szwajcarii.
W tym roku powstała pierwsza kolonia
letnia w Zurychu. Miała ona charakter
kolonii profilaktyczno-leczniczej, kierowano na nią dzieci wątłe, zagrożone lub z kontaktu z gruźlicą, głównie
ze środowisk ubogich. „Tym, który
ideę Biona przeniósł do naszego kraju
i tu ją zaszczepił – pisze Bolesław Prus
w swych kronikach – jest doktor Stanisław Markiewicz”. W dwa lata później,
w 1884 roku Towarzystwo Pedagogiczne
Lwowskie przy współpracy dr. Tadeusza
Żulińskiego zorganizowało kolonie wakacyjne dla dzieci w Rymanowie Zdroju. Początek koloniom letnim dla dzieci
dał barak z dwoma salami: dla mężczyzn
i kobiet. Był to barak przeznaczony dla
ludzi biednych, którzy za kąpiele lecznicze nie mogli zapłacić. Brak pieniędzy
na jałmużny Anna rekompensowała sobie oferując biednym bezpłatne kąpiele.
W okresie wakacyjnym opiekę nad biednymi kuracjuszami sprawowały m.in. jej
córki Maria i Cecylia, ucząc się tym sposobem służenia potrzebującym.
W roku 1884 do Rymanowa przyjeżdża, z poważnie chorą córką, profesor Seminarium Żeńskiego we Lwowie
Józef Żuliński (brat Tadeusza). Stan
zdrowia jego córki w Rymanowie uległ
znacznej poprawie, a profesor obiecał,
że dołoży wszelkich starań aby i ubogie
dzieci mogły korzystać z kuracji leczniczych w Rymanowie. 5 sierpnia 1884
roku profesor Żuliński zwrócił się do
Anny Potockiej z planem stworzenia i
zorganizowania w Rymanowie kolonii
leczniczej dla dzieci z całej Polski. Plan
ten został przyjęty przez hrabinę, tym
bardziej, że już w tym okresie wydawa-

ła ona kąpiele lecznicze dla dzieci biednych z okolicy Rymanowa.
Profesor Żuliński we współpracy
ze znanym galicyjskim działaczem społecznym posłem Gniewoszem stworzyli
we Lwowie Komitet, który starał się
o fundusze dla Pierwszej Krajowej Koloni Leczniczej dla dzieci w Rymanowie. Dzieci przyjeżdżały smutne i wymizerowane, osowiałe, przygnębione,
blade, a wracały jak rumiane jabłuszka, tak świetnie robiły im kąpiele i ten
pobyt na świeżem, górskim powietrzu.
Anna odstąpiła dla nich swój barak dla
ubogich z dwoma salami dla dziewcząt
i chłopców. Nad rozwojem fizycznym,
moralnym, patriotycznym czuwał wcześniej wspomniany profesor Józef Żuliński.
Podstawą egzystencji kolonii była
ofiarność ludzka. Ofiarność ta umożliwiła otwarcie kolonii w roku 1886
w dwóch turnusach. Początkowo liczba
dzieci była niewielka. Na pierwszy turnus przyjechały dzieci ze Lwowa: 12
dziewczynek i 11 chłopców pod opieką
bezpłatnie pracujących nauczycieli Marii Strzeleckiej i Wilhelma Nowickiego.
Kierownikiem koloni został profesor Józef Żuliński.
Celem głównym kolonii była działalność lecznicza. Na kuracje wakacyjne
przyjeżdżały dzieci biedoty miejskiej,
typowane we Lwowie przez socjalną
komisję społeczno-lekarską. Komisja ta
kierowała do Rymanowa dzieci z rodzin
najuboższych, te które potrzebowały
szybkiego leczenia różnych chorób wieku dziecięcego. Była to skłonność do
anemii, bronchity, przewlekłe choroby
gardła i oskrzeli, niedożywienie.
Fundusz na pierwszy i następne turnusy przygotował profesor Żuliński we
Lwowie. Poseł Włodzimierz Gniewosz
stworzył listę dobrowolnych datków,
która była stale uzupełniana nazwiskami kolejnych darczyńców. Szczególnym
opiekunem i protektorem kolonii był

arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny-Feliński, który podczas pobytu, jako
kuracjusz, w Rymanowie żywo interesował się „rymanowską gromadką”. Jako
więzień carski i przyjaciel Słowackiego
miał ogromny wpływ na społeczeństwo
polskie.
Wielki napływ dzieci do koloni spowodował, że Komitet Lwowski zdecydował się na budowę oddzielnego domu.
Anna na budowę kolonii ofiarowała
grunt w stuletnią dzierżawę, drewno
i kamień. Mogli postawić duży budynek z salami sypialnemi i jadalnią oraz
mieszkaniem dyrektora. Budynek ten
został potem budynkiem dyrekcji i administracji, gdy przybyły dwa pawilony
po bokach, jeden dla chłopców drugi dla
dziewczynek.
Pierwszy pawilon kolonijny został
oddany do użytku w roku 1890, dwa dalsze w roku 1895 co pozwoliło zwiększyć
liczbę dzieci z 23 (na pierwszej kolonii)
do ponad 300 w następnych. Kolonia
otrzymywała darmowe kąpiele lub po
zniżonej cenie. Warunek ten Anna zastrzegła również, gdy sprzedawała zakład swojemu synowi Janowi. Do kolonii należała też spora cześć lasów i łąk,
na których dzieci mogły się spokojnie
bawić i odpoczywać. Profesor Żuliński
był dyrektorem kolonii przez 20 lat do
1904 roku, a opiekę lekarską sprawował
bezinteresownie pierwszy lekarz zdrojowy doktor Józef Dukiet.
Pierwsza wojna przerwała na pewien okres czasu szybko rozwijającą
się działalność uzdrowiska. W 1914
roku w czasie Bożego Narodzenia spłonął doszczętnie pawilon dla dziewcząt,
pozostałe dwa w czasie wojny zostały
ograbione z całego dobytku. Zostały one
oddane w sezonie letnim Mieczysławowi Kistrynowi – dyrektorowi gimnazjum dla chłoców – urządził on w nich
kolonie letnie dla swych wychowanków
i wyposażył budynki w potrzebny sprzęt.
Umożliwiło to ponowne uruchomienie
kolonii w 1920 roku.
W 1927 roku został odbudowany spalony pawilon dla
dziewcząt przez Adolfa Czerwińskiego – Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie. Kolonia
miała obowiązek przyjmowania
co roku przez jeden sezon po
10 dzieci z rodzin sędziowskich
i po 10 dzieci z rodzin innych
pracowników sądowych.
Po drugiej wojnie światowej, w roku 1949 budynek
Kolonii Lwowskiej został przekazany Związkom Zawodowym
Pracowników Sądu i Prokuratury, należał do nich do 1952 roku.
W tym roku budynek przejęło
Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie i powstał w nim Państwowy Dom
Wczasów Dziecięcych.
Grażyna Skolarczyk
NASZ RYMANÓW
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Akcja na stację
w Rymanowie (IV)
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rzez ostatnie trzy miesiące prezentowaliśmy
wspomnienia
Juliana Kilara o czasach gdy
po mrocznych czasach okupacji, nastały równie mroczne czasy rządów
radzieckiego NKWD. Ich działania
zmierzały do wyeliminowania aktywnych przeciwników nowego ustroju.
Przeciwnicy ci, głównie organizacje
AK, mimo aktywności szpicli, są coraz lepiej zorganizowani. Autor zdradza tajemnice organizacji i działania
„grupy rymanowskiej”. Przybliża
czytelnikom sylwetkę „Żubryda”.
„Grupa rymanowska” nie spotykała się tylko przy okazji wieczorków
towarzyskich u mojego kuzyna Bolesława, ale także w restauracji prowadzonej
przez mojego brata Dominika - wspomina Julian Kilar. - Ja przychodziłem
pomagać mu w jej prowadzeniu. Byłem świadkiem rozmów kolegów brata,
w związku z czym byłem dobrze zorientowany w działaniach grupy, choć
miałem tylko 16 lat i do wielu tajemnic
oddziału nie byłem dopuszczany. Nie
brano mnie m.in. na akcje zbrojne, co
bardzo przeżywałem, bo też chciałem się
bić. Przed akcją w Haczowie zacząłem
się domyślać, że grupa się gdzieś wybiera. Jej członkowie, czyli koledzy brata,
żegnając się mówili - No, to do jutra!
Jutro jedziemy! - Tu może zaznaczę, że
w lesie lub w ukryciu przebywali tylko
ci członkowie oddziału Żubryda, którzy
byli „spaleni”, czyli znani UB. Pozostali
byli mobilizowani do przeprowadzenia konkretnych akcji. By zaatakować
Brzozów, Żubryd musiał zmobilizować
wszystkich podwładnych. Pomimo, że
nikt na akcję w Brzozowie mnie nie wezwał, postanowiłem wziąć w niej udział
„wpraszając się” na zgrupowanie w Haczowie. Rymanowianie jechali na koncentracje saniami.
Nie dałem za wygraną, wiedziałem, w którym miejscu będzie zbiórka.
Zgłosiłem się na nie i podczepiłem się
do jednych sań. Jadący na nich Ryglewicz, który był starszy ode mnie o kilka lat, wrzasnął na mnie, żebym wracał
do domu i koniec! Uważał, że jestem
stanowczo za młody, by brać do ręki
broń i walczyć. Ja jednak kurczowo
trzymałem się sań. On wtedy zerwał mi
z głowy czapkę. Ja wtedy musiałem się
puścić sań, żeby ją podnieść. Woźnica
na saniach zaciął wtedy konie i o dogonieniu ich nie było mowy. Ja jednak
nie dałem za wygraną. Wiedziałem, kto
na drugi dzień ma się udać do Haczowa
i z jednym z nich, czyli Bronkiem Pelczarem dostałem się tam. W Haczowie
z oddziałem przespałem jedną noc. Ryglewicz był na mnie wściekły, ale „Mundek” dumny. Był wyraźnie
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zadowolony, że wykazałem charakter
i powiedział - to jest mój najmłodszy
żołnierz! - Wtedy też poznałem Antoniego Żubryda. Pamiętam, że zrobił
na mnie olbrzymie wrażenie. Ubrany
w oficerski mundur prezentował się
wspaniale. Dla mnie, chłopaka wychowanego w kulcie munduru, wydawał się
niemal Bogiem. Od razu było widać, że
jest to człowiek obdarzony ogromną charyzmą, szanowany przez podwładnych.
Żubryd się ze mną oczywiście przywitał,
także poklepał mnie po ramieniu.
Czułem się ogromnie zaszczycony i wyróżniony. Na drugi dzień całe
zgrupowanie z Haczowa przeniosło się
na Milczę. Żubryd od wtyczki z UB
otrzymał wiadomość, że krośnieńskie
UB szykuje operację przeciwko jego
oddziałowi i będzie koncentrować swoje
siły na stacji w Rymanowie, mieszczącej
się we Wróbliku Szlacheckim. Żubryd
postanowił podjąć kontrakcję i uderzyć
na stację w Rymanowie. Rano świtem
„Mundek” wysłał mnie z meldunkiem
do Pelczara, który miał naprzeciwko stacji w Rymanowie gospodarstwo i prowadził restaurację. Przekazałem Pelczarowi
meldunek od „Mundka” i odebrałem też
napisany przez niego krótki raport o sytuacji na stacji. Sam też rzuciłem okiem
na stację i na własne oczy widziałem,
że wszystkie budynki stacyjne są zajęte przez żołnierzy KBW, którzy przekształcali je w punkt zaporowy na linii
kolejowej Sanok-Krosno-Jasło. Gdy
wróciłem do Milczy, cały oddział był już
podzielony na trzy części i ustawiony w
szyku. Jedna miała atakować z północy, a pozostałe zaatakować ze wschodu
i zachodu. Milcza leżała od stacji Rymanów jakieś trzy kilometry. Szliśmy
odważnie ze śpiewem jakby na defiladę,
a nie na ciężki bój. Mną się zaopiekował
Marian Bieganowski, który powiedział
- w walce trzymaj się mnie! - Znałem
go wcześniej. Był to taki pan z Kresów,
który doznał wiele przykrości od komunistów, szczerze nienawidził Sowietów
i przyniesionego przez nich na bagnetach systemu.
Osiedlił się w Rymanowie. Wyjeżdżając gdzieś chyba spod Lwowa do
Polski w nowych granicach, osiedlił się
w Rymanowie i założył rodzinę. Gdy
dotarliśmy do Wróblika Szlacheckiego,
to cały czas trzymałem się jego boku,
ściskając jednocześnie otrzymaną pepeszę. Gdy dotarliśmy w okolicę, gdzie
znajdowały się zabudowania Pelczara,
nagle straciłem Bieganowskiego z oczu.
Wtedy zaczął się atak na stację. Przed
sobą zobaczyłem swojego brata i Gienia
Hanusa. Brat stał za drzewem, a Gienek
za jakimś węgłem. Nie zdołałem jednak
do nich dobiec , bo przycisnęła mnie
do ziemi seria z karabinu maszynowego wystrzelona ze stacji. Jakiś żołnierz
KBW walił chyba z CKM-u, bo drewniana sławojka , czyli kibel, została przecięta niemal na pół. Już nie próbowałem

dotrzeć do brata, Hanusa i innych, tylko
wycofałem się i dotarłem do stacji od
strony wschodniej. Tu przy ścianie stał
„Mundek” i dowodził akcją. Gdy zbliżałem się do budynku stacji zauważyłem,
że na nogach chwieją się Bronek Pelczar
i Edek Wojnar z Klimkówki. Mój sąsiad
Zbigniew Białas zawołał mnie krzycząc
- chodź, pomóż! - Pomogliśmy im dostać
się do furmanek, które zawiozły ich do
Milczy. Bój pod stacja trwał zaś nadal.
„Mundek” dowodził akcją, kryjąc się za
ściana stacji. Natomiast pod oknami stacji leżał ten, którego miałem się trzymać,
czyli Marian Bieganowski.
Szturchali go lufami, Staszek Dębiec usiłował go przeciągnąć na naszą
stronę podając mu lufę erkaemu. Szturchał go nią licząc, że ten ją złapie i będzie mógł go za nią przeciągnąć na naszą stronę. On jednak nie reagował. Był
martwy! Liczył, że poderwie chłopaków
jednym skokiem, ale dostał serię i padł.
KBW widząc jakiś ruch przy ciele Bieganowskiego wzmogło ostrzał naszych
pozycji z okien i o wdarciu się do budynku stacji nie było mowy. Trzeba było
myśleć o szybkim odwrocie. Sawczyn
kazał Zbyszkowi Białasowi wziąć grupę
chłopaków i sprowadzić pod stację stojący pod semaforem pociąg składający się
z parowozu i dwóch czy trzech wagonów. Ja dołączyłem do nich i podsadzony przez Zbyszka wtargnąłem do parowozu. Kazałem maszyniście jechać pod
stację. Wykonał polecenie i cały czas
gwiżdżąc, wolno podjechał na wskazane miejsce. Jechał bowiem na czerwonym świetle i opuszczonym semaforze.
W wagonach jechało trzech żołnierzy
i oficer. Stanowili oni eskortę dla przewożonego w nich ładunku. Nie stawiali oporu i zostali rozbrojeni. Żołnierzy
wypuszczono, a oficera zabrano razem
z nami. Cały oddział Sawczyna załadował się na wagony i szybko pojechaliśmy
w kierunku Milczy. Chłopaki byli wściekli. Atak się nie powiódł. Oddział poniósł straty. Chłopaki chcieli się zemścić
na zatrzymanym oficerze i w odwecie
za śmierć Bieganowskiego rozwalić go!
Jeszcze w wagonie szturchali go lufami
i zaczęli mu ubliżać. Gdy wyładowaliśmy się w Milczy, na miejscu był już
oddział Żubryda, który nie zdążył dotrzeć do Wróblika Szlacheckiego i wziąć
udział w ataku na stację. Pamiętam, że
Żubryd siedział na koniu i od razu zainteresował się tym zatrzymanym oficerem. Chłopaki myśleli, że każe go od
razu ustawić pod ścianą i rozstrzelać.
Ja bym go wypuścił. Gdy zapytali go, co z nim zrobić, ten oświadczył
niespodziewanie – ja bym go wypuścił,
to przecież też taki sam oficer Wojska
Polskiego jak ja! – Chłopaki zbaranieli.
Miny im zrzedły. Słowa Żubryda zawsze były rozkazem. Musieli oficera
wypuścić. W ataku na stację kolejową
w Rymanowie, mieszczącą się we Wróbliku Szlacheckim brało udział ponad

trzydziestu partyzantów. Warto może
ich wymienić, bo czas zaciera pamięć
i nawet historycy nie są w stanie ustalić
wszystkich faktów. Jeden z nich wymieniając np. moją osobę pisze, że miałem
na imię Jan, co jak wiadomo nie jest
prawdą. Niektórych, z wymienionych
w opracowaniach, ja też w akcji na stacji nie widziałem i najprawdopodobniej
nie brali oni w niej udziału. Zaczniemy więc od kolegi, który poległ w akcji, czyli od Mariana Bieganowskiego
i rannych Franciszka Krukara i Bronisława Pelczara. Jeden z historyków
wymienia też nazwisko: Edward Pojnar,
ale ja go nie widziałem. Najprawdopodobniej go tam nie było. W akcji brali
udział z pewnością Edmund Sawczyn
„Mundek”, który jak wspomniałem,
nią dowodził. Ponadto zapamiętałem:
Stanisława Chojnackiego „Bosmana”,
Przybylskiego, którego imienia nie pamiętam, nosił natomiast pseudonim
„Digo”. W ataku na stację uczestniczyli
również: Zdzisław Ryglewicz „Róża”,
Kazimierz Oberc „Szczapa”, Bronisław
Pelczar „Cegielniarz”, Zbigniew Białas
vel Pozniak „Krakus”, Eugeniusz Hanus „Szakal”, Wacław Żywicki „Wilk”,
Tolek Gałkowski „Czyżyk”, Bolesław
Kilar „Żuraw”, Dominik Kilar „Senior”
Julian Kilar „Zuch”, Kazimierz Rygor
„Hyrów”, Stanisław Dębiec „Osioł”, Józef Szajna, Kazimierz Wais „Kasa”. Ci
koledzy z pewnością brali udział w akcji
na stacji we Wróbliku Szlacheckim.
Wracając zaś do kolejnych działań oddziału Żubryda, to chciałbym
powiedzieć, że z Milczy po posiłku
udaliśmy się do Trześniowa. Tu Żubryd zarządził przegląd wszystkich grup
i poinformował, że będziemy atakować
Korczynę. Żubryd doskonale przygoto-
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ześć Franio – tak jak przewidywałem, ostatnia nasza pogawędka
stała się powodem oburzenia niektórych nauczycieli. Jak widać dotknęliśmy czułego tematu ludzi tej grupy zawodowej. Sam nie przypuszczałem, że są
oni tak bardzo uczuleni w obronie swoich
ambicji.
Stachu – przecież ja tam nie dopatruję się niczego obraźliwego w stosunku
do nauczycieli ani treści uwłaczającej ich
godności. Szkoda, ze nie wszyscy którzy
poczuli się dotknięci czytali inne dzienniki, gdzie temat oświaty poruszany był
w sposób nieporównywalnie bardziej dobitnie. Przecież opisaliśmy w naszej rozmowie tylko fragmenty rozmów naszych
przyjaciół, których byliśmy świadkami.
Nie widzę powodów do jakiegokolwiek oburzania się. W dodatku rozmowy
te tytułujemy zawsze – Naszym zdaniem,
a każdemu wolno mieć swoje zdanie. Czy

wał całą akcję. Chłopaki zrealizowali ją
koncertowo. Była to chyba najbardziej
spektakularna akcja całego oddziału.
Na kilka godzin opanował całą miejscowość. Rozbroił on posterunek MO, zajął Urząd Gminy i Urząd Pocztowy. Ja
w akcji na Korczynę nie brałem udziału,
bo Żubryd odesłał mnie do Rymanowa.
Kazał mi obserwować sytuację w miasteczku. Obawiał się, że Urząd Bezpieczeństwa, po akcji na stacji we Wróbliku
Szlacheckim, będzie teraz szalał. Początkowo jednak w samym Rymanowie nic
się nie działo. Ciało poległego na stacji
Mariana Bieganowskiego przywiózł Jan
Mazurkiewicz. Zostało ono początkowo
umieszczone w grobowcu u Sztidlów.
Następnie odbył się pogrzeb poległego
kolegi, który miał bardzo uroczysty przebieg. Przewodniczył mu ks. Józef Wolski. Dwóch kolegów oficerów służyło do
Mszy św. Nad grobem Bieganowskiego
przemawiał też któryś z dowódców. Nie
pamiętam kto to był, ale chyba Sawczyn
„Mundek”. Spokój nie trwał jednak długo, UB zaczęło węszyć i wyłapywać
chłopaków. Był taki ubowiec Eugeniusz
Czufin, który miał na terenie Rymanowa
swoich szpicli i mógł być groźny.
Trzeba było wiać. W takiej mieścinie, jaką był wówczas Rymanów,
wszyscy domyślali się kto jest kim i wystarczyło tylko trochę powęszyć, żeby
aresztować całą grupę. W UB mieliśmy
swoje wtyki, społeczeństwo generalnie
nas popierało, ale w bezpiece też nie
siedzieli idioci. Przypuszczaliśmy, że po
terenie krążą konfidenci, starający się
nas wyłowić. Większość członków „grupy rymanowskiej” zdecydowała się na
wyjazd na Śląsk. Wyjechać z żoną i synkiem miał też „Mundek”. Chciał to jednak uczynić na „lewych papierach”. Ich

przygotowaniem zajął się Adam Zmarz.
Gdy wywiązał się z zadania Sawczyn kazał mi jechać do Urzędu Bezpieczeństwa
do Krosna, gdzie miałem je ostemplować. Oczywiście nie miałem iść do tej
instytucji jako człowiek z ulicy. „Mundek” wyraźnie powiedział, że mam się
zgłosić do oficera takiego a takiego, podać dokumenty do podpisania, o nic się
nie pytać i wyjść. Pojechałem do tego
urzędu z duszą na ramieniu, bo udawałem się przecież wprost w paszczę lwa.
Przed wyjazdem do Krosna „Mundek”
jeszcze poinstruował mnie, żebym szedł
na bezczelnego. Zatrzymany przez patrol, co przecież mogło się zdarzyć, miałem odpowiedzieć, że idę do UB. Gdyby
zaś ktoś z członków patrolu zapytał, po
co, „Mundek” kazał mi rzucić, że gówno
go to obchodzi! Na szczęście nikt mnie
nie zatrzymał. Do urzędu wszedłem bez
przeszkód. Wartownikowi siedzącemu w
kantorku przy wejściu oświadczyłem, że
idę do porucznika takiego i takiego. Ten
się o nic nie pytał. Powiedział mi tylko,
że mam udać się na drugie piętro i podał mi numer pokoju. Za chwilę już do
niego zapukałem. Gdy wszedłem do jego
pokoju, zapytałem tylko czy rozmawiam
z oficerem o takim nazwisku. On potwierdził i zapytał, o co chodzi. Ja nic
mu nie mówiąc wyjąłem dokumenty. On
je podstemplował i oddał nic nie mówiąc. Ja je zabrałem i powiedziałem - do
widzenia! Wartownik na dole o nic mnie
nie pytał i wkrótce wróciłem do Rymanowa. Na podstawie tych dokumentów
Sawczyn wyjechał. Ja oczywiście o nic
się nie pytałem. Im mniej się wie w konspiracji, tym lepiej. Cdn.

mamy rację czy nie osądzają czytelnicy.
Stachu – mamy wspólne poglądy na
wiele spraw z życia codziennego i naszym zdaniem mamy zły rząd, złe sądy,
państwo przesiąknięte jest korupcją itd.
Czy nie wolno o tym wszystkim rozmawiać ? ktoś inny może mieć całkiem
odmienne zdanie i napisać, ze wszystko
jest cacy, że jest szczęśliwy – to będzie
jego zdanie i tak należy to rozumieć.
A teraz przejdźmy do innego tematu, jakimi były wybory. Jak ta kampania
przedwyborcza wyglądał to ci którzy się
interesowali doskonale wiedzą. Wyniki
już też są wszystkim znane i teraz możemy tylko przewidywać jak wybrana władza będzie wywiązywać się ze swoich
obietnic. Niektórzy kandydaci potraktowali swój program (jeżeli w ogóle go
mieli) jako swoje marzenia czy koncert
życzeń, który nigdy w rzeczywistości
spełniony być nie może. Inni zaś ograniczyli się do podania imienia i nazwiska,
wieku, ilości dzieci i fotografii.
Stachu – po takich informacjach dalej nic nie wiemy, należy tylko uważnie

śledzić, co nowa władza z burmistrzem
na czele i wymienioną w dużym stopniu radą, na przestrzeni nadchodzących
czterech lat przyniesie nam pozytywnego i pożytecznego.
Franio – nie obiecujmy sobie za
wiele, może tak być, że to co stara rada
sobie zaplanowała, nowa może te plany
zmienić, a o wszystkim , jak zwykle, zadecydują pieniądze – ile ich tam w kasie
zostało i ile będą zdolni pozyskać.
Tak się złożyło, że mamy nowego
- starego burmistrza, w pewnym sensie
znamy jego możliwości. Jak to zwykle
bywa, jednym się podoba, inni zaś widzą
go inaczej, zagadką będzie nowa rada,
czy będzie dalej bezradna, czy potrafią
wnieść cos pozytywnego z korzyścią
dla naszego społeczeństwa. Pożyjemy –
zobaczymy.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku 2015,
życzą wszystkim
Stacho i Franio
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Spotkanie w „Piwnicy”

Ch

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia,
Bo cóż piękniejszego, niż własne marzenia?
Wiek emerytalny jest po to nam dany
By realizować niespełnione plany.
Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia,
Tylko łykać życie i się delektować.
Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.
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– zakończyła Grażyna Skolarczyk.

Kronika fotograficzna dokumentująca ostatnią wycieczkę do Łańcuta i Hyżnego oraz wspólny obiad zakończyły
spotkanie.
Tekst i foto – Wacław Łabuda

www.facebook.com/naszrymanow

Z okazji nauczycielskiego święta
Życzę nam dni zwykłych cudów.
Gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla nas zrobi.
Nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela.
Zielonych świateł na naszej drodze.
Nieznajomego, który poda nam rękę, jeśli się
potkniemy.
Życzę nam dni małych spraw, które nas ucieszą.
Miękkiego fotela, w którym znajdziemy wygodne miejsce.
Podmuchu ciepłego wiatru.
Pięknej piosenki usłyszanej w radiu.
Pysznego ciastka, czy fajnej książki, jak wolicie.
Naszych kluczy dokładnie w tym miejscu, gdzie
ich szukamy.
Życzę nam dni pełnych szczęścia, spokoju i spełnienia.
Poczucia, że jesteśmy kimś specjalnym, wyjątkowym i niebanalnym.
I że tylko nam mogą przydarzyć się tak dobre,
codzienne cuda.

Cieszmy się każdym dniem..,
wszystkiego najlepszego

Nasz Rymanów
na Facebooku

oć nieco później od nauczycieli czynnych, nauczyciele emeryci też obchodzili
swoje święto. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, członkowie Oddziałowej
Sekcji Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rymanowie spotkali się w dniu 22 października
w restauracji „Piwnica”.
Na uroczystość przybyli, jak co
roku, włodarze gminy: burmistrzowie
Wojciech Farbaniec i Jan Materniak oraz
zaproszeni dyrektorzy szkół z Rymanowa, Milczy, Wróblika Szlacheckiego
i Rymanowa Zdroju. Przybyli też uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Rymanowie ze swoją wychowawczynią Urszulą Ziemiańską. Przedstawili przygotowany program artystyczny – piosenki
i montaż słowno-muzyczny. Oklaskiwani byli za ciekawe wykonanie i za to, że
nie załamały ich przeciwności losu, czyli
zawodzący sprzęt nagłaśniający.
Burmistrz Farbaniec zacytował na
wstępie wers piosenki śpiewanej przez
uczniów – „życia nigdy za dużo…”, dlatego życzył wszystkim emerytom długich lat życia, aktywnego życia i wielu
tak udanych spotkań, w których zawsze
chętnie uczestniczy. Elżbieta Nadziakiewicz, w imieniu dyrektorów, życzyła by
emeryci posiadali i pielęgnowali w sobie
umiejętność wyszukiwania w życiu radosnych chwil.
Na zakończenie części oficjalnej,
życzenia dla swoich koleżanek i kolegów odczytała przewodnicząca Sekcji
Emerytów Grażyna Skolarczyk:

Podziękowanie
za poparcie

Wszystkim mieszkańcom Milczy,
Zmysłówki i Łazów dziękuję za
poparcie mojej kandydatury i wybór
na radnego Miejskiej Rady.
Będę starał się udowodnić, że wybór był trafny.
Józef Kijowski

Smutna kolęda
Zapal Maryjo gwiazdę
Niech zobaczy ją każdy
Ten co w cuda nie wierzy
I ten co zapomniał pacierzy
Niechaj się w niej ogrzeją.
Pasterze gonią trzody
Małemu brakło gospody
Zapal ogień Józefie
Niech Małe Ciało okrzepnie
Na trudną drogę.
Bacz by Mały nie kwilił
Bądźmy dla niego mili
Gdzieś daleko w oddali
Słychać młoty kowali
Na dary kują gwoździe
Wszystkie dary ofiarne
Złóżmy za życie marne
Grzesząc krzyczą gloryja
Nie moja wina a czyja
Pytają.
Zanim Mały urośnie
W trzydziestej trzeciej
wiośnie
Pełna już misa wody
Nie na weselne gody
Umyje skrwawione ręce.
Aniołowie niech płaczą
Kiedy płótna zobaczą
Wonne maści już niosą
Nie można umyć rosą
Z ogrodu Getsemani.
Trzej królowie już jadą
Dary niosą ze złota
Bok przeorany dzidą
Octem pojona ochota
Kiedy zawoła – pragnę.
Słowa tej smutnej kolędy
Niechaj niosą się wszędy
Zegnij człeku kolana
Łzami przywitaj Pana
Słabość wybaczy

Józef Szałankiewicz

Mieszkańcom Rymanowa dziękuję za poparcie w wyborach do
Miejskiej Rady w Rymanowie.
Czesław Szajna

Podziękowanie!
Składam serdeczne podziękowanie
Wszystkim, którzy oddali głos na mnie
w wyborach samorządowych 2014r.
Grażyna Skolarczyk

Szanowni Państwo
Za nami kolejne wybory samorządowe.
Dla mnie osobiście znowu w jakimś sensie
szczególne, ponieważ brałem w nich udział
jako kandydat na radnego do Rady Powiatu
Krośnieńskiego.Pragnę bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos.
Ich ilość co prawda nie była wystarczająca do
uzyskania mandatu, niemniej jednak zapewniam, że
nie jest to głos stracony.
Pomagałem i nadal w ramach swoich możliwości
będę pomagał mieszkańcom naszej gminy w
rozwiązywaniu ich problemów zawodowych.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Wszystkim
mieszkańcom Rymanowa dziękuję za poparcie mojej
kandydatury na radnego
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Kandydatom którzy
uzyskali mandat radnego
gratuluję sukcesu i życzę
owocnej pracy.
Dariusz Królicki

Z wyrazami uszanowania Paweł Nadziakiewicz.

Żart wyborczy ?
Lokal wyborczy w Rymanowie Zdroju - Galeria Zdrój.
Winda nieczynna, a na niej
kartka z napisem: jak na fotce.
Czyli, aby skorzystać z windy
by znaleźć się w lokalu wyborczym, najpierw po schodach
trzeba wyjść na pierwsze piętro
do komisji, no ale?... jak już się
dojdzie po schodach i jest się
przy urnie to po co komu winda?
Kpina z wyborców, czy niewinny żart. Jeżeli żart to mało
śmieszny!
ET

Przedświąteczne porady
• Aby gotowane jajko łatwo było obrać ze skorupki, po wyjęciu z wrzątku należy
zanurzyć go od razu w zimnej wodzie.
• Szczypta soli dodana do białka kurzego lub śmietanki przyśpieszy ubijanie na
sztywno piany lub kremu.
• Gotowane ziemniaki na sałatkę nie rozpadną się i zachowają ładny kolor, jeśli
dodasz do nich w połowie gotowania łyżeczkę octu lub soku z cytryny.
• Woda nie będzie kipieć podczas gotowania ziemniaków, jeśli dodamy do niej
trochę oleju.
• Skórka na gotowanych ziemniakach w mundurkach nie będzie pękać i łatwo da się
usunąć, jeśli do wody dodamy odrobinę octu – łyżkę na litr wody.
• Kalafior po ugotowaniu będzie w całości miękki, jeśli przed wrzuceniem do wody
podzielimy go na różyczki a każdą z nich u nasady natniemy na krzyż.
• Mleko nie wykipi w czasie gotowania gdy brzegi garnka posmarujemy olejem lub
innym tłuszczem.
• Ryż nie rozgotuje się i będzie biały, jeżeli do wody dodamy kilka kropel soku z
cytryny.
• Ryż nie przypali się podczas gotowania, jeśli zalejemy go od razu odpowiednią
ilością wody i nie będziemy mieszać podczas gotowania.
• Naleśniki będą puszyste, kiedy zamiast zwykłej wody dodamy do ciasta wodę
gazowaną lub jasne piwo.
(w)
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Sympatyczne
odwiedziny

27

października odwiedziła naszą
Historyczną Izbę Regionalną
grupa doświadczonych turystów, którzy zwiedzili już wiele miejsc,
uznanych przez siebie za ciekawe,
w regionie Sanoka i Krosna. Teraz uznali, że warto odwiedzić Rymanów i jego
Regionalną Izbę Historyczną. Chcieli
zapoznać się z atrakcjami turystycznymi
naszego regionu i poznać historię tych
terenów.
Motywację i wrażenia z tej edukacyjnej eskapady przedstawili we wpisie

Za co cenimy dziś
jabłka?

W

ypowiedź eksperta – Karoliny Borkowskiej, dietetyka
Grupy LUX MED:

Jabłka, które zyskały ostatnio
medialną sławę, to obecnie jedne z najpopularniejszych owoców
w Polsce. Są nie tylko smaczne i tanie, ale
przede wszystkim zdrowe. Nawet znane
angielskie przysłowie “anapple a daykeeps the doctoraway” mówi, że unikniemy
wizyty u lekarza, gdy będziemy codziennie spożywali chociaż jedno jabłko. I jest
w tym nieco prawdy.
Jabłka mogą być konsumowane
w stanie świeżym, jako owoce deserowe
oraz w postaci przetworzonej jak np. soki,
kompoty, konfitury. Owoce te są bogate w
biologicznie czynne związki, wśród których za główne substancje prozdrowotne
uważa się błonnik pokarmowy, związki
fenolowe, witaminę C oraz potas. Jabł-
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w księdze pamiątkowej:
„Serdeczne podziękowania
składamy na ręce p.
Czesław Szajny za
możliwość obejrzenia – zapoznania się
ze zbiorami Regionalne Izby Pamięci
(!), będącej pod opieką
Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów”.
Jesteśmy wielce za-

skoczeni powagą tego miejsca i wartości
historycznych zgromadzonych na tych
ekspozycjach oraz ogromną serdecznością ze strony oprowadzającego p. Cz.
Szajny.
W imieniu Grupy Turystycznej Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku.
Warto było! Kończy Zbigniew Sabat,
organizator wyjazdu.
(wła)

ka zawierają dużą ilość pektyn (frakcja
błonnika pokarmowego), które odgrywają
istotną rolę w regulacji zaburzeń gospodarki lipidowej – nie tylko dlatego, że
obniżają stężenie cholesterolu chroniąc
tym samym przed rozwojem miażdżycy
i zawałami serca, ale reguluje również
procesy trawienne i przeciwdziała uciążliwym zaparciom; z kolei związki fenolowe
m.in. obniżają ciśnienie tętnicze krwi.

Ponadto zawarta w jabłkach spora
dawka witaminy C korzystnie wpływa
na wzmocnienie odporności organizmu
i walkę z drobnoustrojami, a związki krzemu i cynku znacznie poprawiają kondycję
włosów czy paznokci. Warto też dodać, że
owoce te są doskonałą przekąską dla osób,
które dbają o dietę i walczą z otyłością,
gdyż w 100g jabłek jest zaledwie 50 kcal.
(w)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

”Czas na aktywność w gminie Rymanów”
- zakończenie siódmej edycji –
Rok 2014 to już siódma edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Poddziałanie 7.1.1
– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zapobieganie
zjawisku wykluczenia społecznego wynikającego z długotrwałego bezrobocia, podniesienie kwalifikacji zawodowych,
kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz aktywizacja życiowa osób korzystających z pomocy społecznej. W tym roku
do projektu zakwalifikowano dziewiętnaście osób w tym 16 kobiet. Pracownicy socjalni z wszystkimi beneficjentami zawarli
kontrakty socjalne tj. umowy w których obie ze stron zobligowały się do realizacji zaplanowanych działań.
W ramach tegorocznego projektu pięć rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny, dziesięć osób skorzystało ze
szkolenia zawodowego, trzy osoby uczestniczyły w treningu i poradnictwie, jedna osoba kontynuuje naukę w szkole. Odbywały
się też spotkania ze specjalistami: doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem, trenerem kompetencji społecznych
i komunikacyjnych.
Od stycznia b.r. asystent rodziny pomaga rodzinom wdrażać prawidłowe postawy życiowe, realizuje indywidualny plan
pracy z poszczególnymi rodzinami, utrzymuje z nimi stały kontakt i pomaga w przezwyciężaniu codziennych trudności. Asystent,
pracując z rodzinami stosuje odpowiednie treningi w tym: trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
dbania o zdrowie, edukację, organizowanie czasu wolnego itp. Rodziny objęte wsparciem asystenta korzystają z poradnictwa
psychologicznego. Na grupowych spotkaniach z psychologiem omówiona została kwestia pełnienia funkcji rodzicielskich.
W kwietniu b.r. zorganizowano kurs zawodowy „Mała gastronomia”, który odbył się w zajeździe „Ostoja” w Klimkówce.
Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, dzięki temu uczestnicy kursu mogli w pełni zapoznać się
z charakterem pracy w gastronomii. Wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. Mamy nadzieję, że dzięki
nowym kwalifikacjom szybko znajdą pracę.
W ramach projektu beneficjenci mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych konsultacji z doradcą
zawodowym. Podczas zajęć poruszono tematykę z zakresu lokalnego rynku pracy, zasad i sposobów poszukiwania pracy,
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz określania predyspozycji zawodowych.
Dla wszystkich uczestników projektu zorganizowano spotkanie z radcą prawnym. Na zajęciach zapoznano uczestników
z przepisami prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz przepisami prowadzenia własnej działalności
i zakładania spółdzielni socjalnych. Na zakończenie uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych.
Na zajęciach z trenerem kompetencji społecznych i komunikacyjnych zapoznano uczestników projektu ze sposobami radzenia
sobie z krytyką, stresem, jak budować pozytywny obraz siebie, poczucia własnej wartości, motywacji do działania. Omawiano
tematykę komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Po raz pierwszy w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Rymanów” zorganizowano dwudniowy wyjazd
dla rodziców z dziećmi. Dziesięć rodzin wyjechało do Sanoka do „Domu turysty” gdzie mieli zapewnione zakwaterowanie
i wyżywienie. W ramach zajęć poruszono m.in. tematykę z zakresu: podnoszenia kompetencji wychowawczych, budowania
poprawnych relacji rodzic-dziecko oraz dziecko-rodzic, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, problemu rywalizacji
i zazdrości pomiędzy rodzeństwem, modyfikowania nieodpowiednich zachowań, rozpoznawania problemów w szkole, metod
wychowawczych i współczesnych zagrożeń. Tematyka zajęć obejmowała najważniejsze problemy rodziców wynikające z procesu
wychowania i sprawowania opieki nad dziećmi.
Nowością tegorocznego projektu było zorganizowanie stażu dla dwóch osób, które ukończyły kurs zawodowy „Mała
gastronomia”. Staż realizowany jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w okresie od lipca do listopada
2014 na stanowisku – pomoc kuchenna. Stażystki uczą się organizacji pracy, przygotowywania stanowiska pracy, obsługi gości
hotelowych, imprez wyjazdowych i cateringu. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie zawodowe pomoże im w znalezieniu
pracy.
W dalszym ciągu jedna z uczestniczek projektu podnosi poziom swojego wykształcenia, kontynuując naukę w Szkole
Policealnej dla Dorosłych, na kierunku „Opiekun w domu pomocy społecznej”.
Zaplanowano i zrealizowano serię spotkań grupy wsparcia. W ramach których Panie dzieliły się swoimi doświadczeniami
życiowymi, szukały wspólnie rozwiązań codziennych problemów. Wzmacniano motywację uczestników, udzielono wsparcia
w sytuacjach kryzysowych, pomagano rozwiązywaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych.
Przez cały czas realizowanego projektu pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną na rzecz wszystkich beneficjentów,
którzy objęci są również wsparciem finansowym. Na zakończenie działań realizowanych w tym roku zaplanowano spotkanie
podsumowujące, na którym nastąpi ocena i ewaluacja projektu.
W roku przyszłym zamierzamy kontynuować projekt „Czas na aktywność w gminie Rymanów”, którego zakończenie nastąpi
w czerwcu 2015r. Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Rymanów, objętych
pomocą tut. ośrodka, bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych utratą pracy oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Osoby chętne do wzięcia w nim udziału zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie ul. Dworska 42,
od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15, celem uzyskania szczegółowych informacji.
Tegorocznym uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!
Zespół projektowy
NASZ RYMANÓW
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Grudzień 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Rymanów, którzy w wyborach samorządowych przeprowadzonych 16 listopada 2014 r. zdecydowali o przyszłości naszej gminy.
Szczególnie dziękuję tym, którzy oddali swój głos na kandydatów KWW
Samorządowcy Razem-Rymanów ubiegających się o mandat radnego Rady
Miejskiej kadencji 2014-2018, a przede wszystkim tym, którzy docenili moją
pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili akceptację dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na urząd Burmistrza jest dla mnie ogromną
nobilitacją, ale też zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania
na rzecz rozwoju naszej ,,Małej Ojczyzny”.
Przed nami kolejne, pracowite cztery lata kontynuacji przyjętych kierunków
rozwoju naszej gminy, realizacji planów i zamierzeń, które powstały w wyniku
zaangażowania i pracy wielu ludzi współpracujących ze mną w mijającej kadencji. Mam nadzieję, że uda się nam wspólnie uczynić kolejny ważny krok w
rozwoju naszej pięknej Uzdrowiskowej Gminy Rymanów- czego sobie, radnym
i Państwu z całego serca życzę.
Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Państwu moc najserdeczniejszych życzeń, aby ten wyjątkowy czas spędzili Państwo w gronie rodzinnym, w spokoju i radości.
Z poważaniem,
Wojciech Farbaniec

Wyniki głosowania na Burmistrza Gminy Rymanów
1.
2.

Farbaniec Wojciech – K. W. Wyborców Samorządowcy
Razem – Rymanów – 3514 głosów ważnych
Pelczar Jan – K. W. Prawo i Sprawiedliwość – 2947 głosów
ważnych

Obwód

Liczba uprawnionych

W Farbaniec

J Pelczar

Rymanów

2130

530

557

Posada Dolna

907

210

322

Klimkówka

1520

417

340

Wróblik Szlachecki

800

218

182

Bzianka

473

104

90

Sieniawa

902

168

226

Rymanów Zdrój

1176

479

181

Milcza

1016

269

237

Głębokie, Puławy,
Wisłoczek

830

254

130

Królik Polski

721

244

104

Posada Górna

1306

431

251

Ladzin

395

38

184

Wróblik Królewski

630

152

143

Razem

12806

3514

2947
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Okno na świat
Podkarpacia
Autostradą z Rzeszowa do Krakowa w półtorej
godziny? Jest to już możliwe po zlikwidowaniu
koło Dębicy wąskiego gardła” czyli dokończenie
długiej na 1,3 km estakady. Firma Budimex stanęła
na wysokości zadania i ukończyła planowaną inwestycje kilka miesięcy przed planowanym terminem,
kończąc tym samym 35 km odcinek z Tarnowa do
Dębicy. Autostrada A4 dostępna jest zatem od Rzeszowa do granicy niemieckiej w Jędrzychowicach.

Po wybudowaniu brakującego odcinka
z Rzeszowa do Jarosławia dojedziemy autostradą
do granicy ukraińskiej w Korczowej.
(w)

Rada Powiatu Krośnieńskiego

Wyniki wyborów
do Miejskiej Rady w Rymanowie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Rymanów 1 (część zachodnia)
Andrzej Biel (2)
191
Czesław Szajna (3)
180
Jan Pigoń (1)
149
Rymanów 2 (część wschodnia)
Grzegorz Wołczański (2)
307
Dariusz Królicki (3)
233
Rymanów 3 (Posada Dolna)
Józef Oberc (4)
206
Andrzej Wiernusz (1)
196
Henryk Łożański (2)
131
Klimkówka 1
Kazimierz Kielar (2)
288
Grzegorz Nycz
(1)
112
Klimkówka 2
Janusz Chudziński (2)
176
Marian Różowicz (1)
171
Posada Górna 1
Tomasz Rajnik
(1)
193
Elżbieta Krukar
(2)
159
Posada Górna 2
Małgorzata
Macnar-Michnowicz (2)
182
Michał Chentosz
(1)
136
Rymanów Zdrój
Ignacy Śliwka
(1)
358
Robert Myszkal
(2)
189
Marek Langenfeld (5)
109
Królik Polski, Bałucianka
Andrzej Pitrus
(1)
210
Kazimierz Zima
(2)
140
Głębokie, Wisłoczek, Puławy
Tadeusz Urbanik (1)
153
Bronisław Bruk
(6)
139
Lesław Makarski (2)
95
Sieniawa
Jan Wacławski (3)
148
Zdzisław Miklaszewski (2)
114
Tadeusz Kaleniecki (4)
95
Mieczysław Tomków (1)
39
Milcza, Zmysłówka, Łazy
Józef Kijowski
(3)
211
Stanisław Adam
(1)
152
Stanisław Stapiński (2)
144
Bzianka
Krystyna Przybyła-Ostap(1) 109
Dawid Rogosz (2)
76
Wróblik Szlachecki
Krzysztof Guzylak (2)
225
Tadeusz Chodyniecki (1)
166
Wróblik Królewski, Ladzin
Adam Szybka (1)
287
Wacław Pelczarski (2)
225
Komitety Wyborcze:
Samorządowcy Razem
Prawo i Sprawiedliwość
Nasz Rymanów
Rozwój
Razem dla Zdroju
Osadnicy

Lp

Nazwisko i imiona

Komitet wyborczy

L. gł.

1

1

Janik Marian

Polskie Stronnictwo
Ludowe

521

2

1

Gładysz Kazimierz

Polskie Stronnictwo
Ludowe

706

3

1

Subik Monika

Prawo i
Sprawiedliwość

673

4

2

Fedak Zenon

Polskie Stronnictwo
Ludowe

598

5

2

Józefczyk Stanisław Antoni

Prawo i
Sprawiedliwość

609

6

2

Krężałek Andrzej

Prawo i
Sprawiedliwość

755

7

3

Zaforemski Bogusław
Stanisław

Polskie Stronnictwo
Ludowe

610

8

3

Turek Józef

Polskie Stronnictwo
Ludowe

697

9

3

Pelczar Jan

Prawo i
Sprawiedliwość

1471

10

3

Kenar Stanisław Tadeusz

Prawo i
Sprawiedliwość

630

11

3

Tomasiewicz Dorota Agnieszka

Prawo i
Sprawiedliwość

494

12

3

Piwowar Daniel Łukasz

Platforma
Samorządowa

518

13

4

Nowak Edward

Polskie Stronnictwo
Ludowe

833

14

4

Bril Piotr

Polskie Stronnictwo
Ludowe

480

15

4

Juszczak Jan Józef
Komitet

Prawo i
Sprawiedliwość

859

16

5

Krygowski Jan Stanisław

Polskie Stronnictwo
Ludowe

443

17

5

Kasprzyk Adolf

Polskie Stronnictwo
Ludowe

909

18

5

Pelczar Marian Kazimierz

Prawo i
Sprawiedliwość

1116

19

5

Stefański Sławomir Jan

Platforma
Samorządowa

661

20

6

Mercik Aleksander

Polskie Stronnictwo
Ludowe

952

21

6

Aftanas Marek Jan

Prawo i
Sprawiedliwość

734

22

6

Guzik Andrzej Komitet

Prawo i
Sprawiedliwość

1056

23

6

Sirko Teresa Komitet

Prawo i
Sprawiedliwość

824

Prośba
Apelujemy do Autorów tekstów o przestrzeganie terminu
dostarczania materiałów - do 20 każdego miesiąca.
Jednocześnie prosimy o podawanie nazwisk autorów fotografii.
Redakcja
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