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El Rah’ee!
Czy nie widzisz, Boże!?
El Rachum!
Czy się nie zmiłujesz!?
Twój Syn umiera.
Ześlij anioła, skróć mękę.
Krwawią moje oczy,
rozorane ciało broczy obficie.
Nie Ty? Więc ja to uczyniłem.
Trzymałem za ręce choć się nie bronił,
wciskałem ciernie w czoło,
choć chylił głowę pokornie.
Nie żyje.
Czy już za późno?
Znakiem miłości jest serce.
Znakiem miłości jest Krzyż.

Weronika

Elegia o smutku drzewa
Serdeczne życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego
święconego jajka
oraz
wielu radosnych
spotkań
przy świątecznym stole
Czytelnikom i Sympatykom
składa
Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

wyrzuty sumienia
bolesne jak bezsilność wobec nich
oto wstanę i pobiegnę,
ukryję twarz w Jego przebaczeniu
oplotę wdzięcznością każdy dzień, gest,
Krzyż.
krok za krokiem
po rozżarzonej świadomości upadków
i zbyt krótkich wzruszeń		
ciągle w drodze
krzykiem rozgarniam neurotyczne
myśli
szukam tej jednej, radosnej,
by utkać z niej całun nadziei
niewprawnymi palcami
z mozołem łączę oporne nitki
moja chusta
jest szorstka i nierówna
brudna i umęczona
jak odbite na niej
Oblicze.

Biczowanie
razy krwawo malują
wygięty krzykiem grzbiet
wytrzymam
świst
wytrzymam
zacisnę zęby
obraz wciska się
pod powieki
wytrzymam
Jezu nie
wytrzymam Twojej
męki
nie ogarniam
poświęcenia
jest ponad
możliwości
zdolność zrozumienie empatię
nie moja energia
nie moja karma
dla mnie
zejdź z krzyża
raczej
Marta Hanus
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W następnych numerach:
- Wiele materiałów z okazji Dnia
Strażaka
- Galicyjskie miasteczko w XIX wieku
- Wspomnienia najmłodszego żołnierza
Żubryda
- O wiatrakach inaczej
- Doinwestowany plac zabaw (nie
tylko dla dzieci)

Drzewo rośnij wysoko
Uczesz włosy obłokom
Ptakom też daj schronienie
Nie czekaj na potępienie
Choć na to zasłużyłoś
Czemuś zło uczyniło
Wieczny ogrodnik w raju
Sadził cię wedle zwyczaju
Jabłko z ciebie złoczynne
Życie zmieniło niewinne
Zły cię uczynił zalotnym
Owocem kusił słodkim
Na tobie spłonąć miało
Izaakowe ciało
Korab z ciebie uczynim
Ten co najmniej zawinił
Gałązkę drobną dałoś
Kiedy przestać padało
Życie co było świętym
Niepokalanie poczętym
Oddaj ten owoc drogi
Daj temu co ubogi
Drzewo drzewo konarne
Stoisz w smutku mocarne
Wyprostuj swe ramiona
Pozwól Mu ciszej skonać
Gałąź wyprostowana
Srebrnikami utkana
Rośnij rośnij wysoko
Ku niebosiężnym obłokom
Wszystkiemu daj schronienie
Kiedy ustanie tchnienie
Niech kładkę uczynią z ciebie
Grzesznikowi w potrzebie
Klęcznik z ciebie wykona
Ten co próbował skonać
Grzech wyje w niebogłosy
Kat niech rozpala stosy
Konfesjonału kraty
Jak kostur wędrowca sękaty
Biednemu łyżkę podaj
Może nie wyschnie woda
Krzak niech się rozpali
By widać było z oddali
Ogień z ciebie wciąż parzy
Nie buduj z niego ołtarzy
Ciało trzymasz wysoko
Wzniesione ku obłokom
Rośnij rośnij wysoko
Uczesz włosy obłokom.
Józef Szałankiewicz

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rymanowian (i nie tylko) aby przyłączyli się
do grona znajomych na Portalu Facebook. Zamieszczamy tam przesyłane przez
użytkowników ciekawe wspomnienia, zdjęcia i ciekawostki.
tel. kontaktowy 724 779 175

Wydarzyło się w kwietniu
12.IV.1204 – uczestnicy IV krucjaty zdobywają stolicę
Bizancjum Konstantynopol i rozpoczynają 3. dniowe
plądrowanie - wywozili i niszczyli dzieła sztuki, profanowano kościoły. Konstantynopol nazywany Królową
Miast nigdy nie wrócił już do dawnej świetności.
1.IV.1784 – w Krakowie odbył się, pierwszy w Polsce,
publiczny pokaz lotu balonu. Konstruktorami byli Jan
Jaśkiewicz i Jan Śniadecki.
3.IV.1804 – zm. Jędrzej Kitowicz, polski historyk i pamiętnikarz, ksiądz proboszcz w Rzeczycy. Najsłynniej
sze dzieła dokumentujące epokę: „Opis obyczajów i
zwyczajów za panowania Augusta III” i „Pamiętnik
czyli historia polska”.
13.IV.1814 – w dniu tym Carl Witte z Lochau został
najmłodszym doktorem filozofii. W chwili gdy bronił
tytułu na uniwersytecie w Giessen miał 12 lat.
7.IV.1884 – ur. Bronisław Malinowski, etnolog i antropolog. Światowy rozgłos przyniosły mu badania nad
kulturą prowadzone na wyspach Oceanii. Autor dzieła
„Życie seksualne dzikich”.
1.IV.1924 – bawarski sędzia Georg Neithardt skazał
przywódcę nazistów Adolfa Hitlera na 5 lat więzienia
za próbę wzniecenia puczu antyrządowego. Ostatecznie odsiedział tylko 10 miesięcy, pisząc w tym czasie
swoje słynne „Mein Kampf”.
14.IV.1924 – rozpoczęła się wymiana marki polskiej
na złotówkę (1 zł = 1 800 000 marek) w ramach reformy Wł. Grabskiego. Wartość złotego zrównano z frankiem szwajc. i wart był 0,1687 grama złota.
20.IV.1924 – w Turcji ogłoszono rewolucyjną konstytucję uznającą świeckość państwa, znoszącą poligamię i przyznającą kobietom prawo wyborcze.
12.IV.1934 – na górze Waszyngtona (USA) zanotowano światowy rekord prędkości wiatru – 372 km/h.
Zanotowano to specjalnym podgrzewanym wiatromie
rzem.
5.IV.1944 – oddziały AK przeprowadziły zbrojna akcję
pod kryptonimem „Jula” wymierzoną w niemieckie
linie komunikacyjne w okolicach Rzeszowa, Przeworska i Sanoka.
12.IV.1994 – adwokaci L. Canter i M. Siegel wpadli
na genialny pomysł – zareklamowali swoje usługi
w Internecie. W ten sposób nieświadomie wymyślili
spam – masowo wysyłane wiadomości uznawane
przez odbiorców za niepożądane. Dziś w sieci krąży
ponad 180 mln śmieciowych e-maili.
16.IV.1994 – 15 karateków z klubu Aurora Karate z
Kanady w ciągu 3 godz. 9 min. i 59 sek. zburzyło 7.
pokojowy dom w Prince Albert, używając tylko nie
uzbrojonych rąk i nóg.
19.IV.2001 – zawiązuje się 8-osobowy komitet budowy
nowej szkoły w Rymanowie. W planach: w I etapie
budowa gimnazjum, w II etapie budowa zaplecza
sportowego, w III etapie – szkoła podstawowa.
Wacław Łabuda

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
tel. 17 77 90 069

hum
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jest po trójce?
- Czwórka
- A po szóstce?
- Siódemka.
- A po dziesiątce?
- Walet!

Na lekcji
matematyki
w klasie I
nauczycielka
pyta Jasia:
- A ty Jasiu,
umiesz liczyć?
- Tak, tata mnie
nauczył.
- To jaka liczba

* * * * *
Rozmawiają dwie
koleżanki:
- Wczoraj miałam paskudny dzień,
zostałam strasznie oszukana!
- Co się stało?
- Chłopak zaprosił mnie wieczorem
na szachy.
- No i co?
- Graliśmy do samego rana!
* * * * *
On i ona siedzą przed telewizorem,
oglądają wzruszający film
romantyczny.
- Jak myślisz,
czy oni się
pobiorą? – pyta
ona.
- Oczywiście,
takie filmy
zawsze kończą
się tragicznie –
odpowiada on.
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* * * * *
Reporter telewizyjny przeprowadza
ankietę wśród przechodniów.
Zaczepia panią i pyta?
- Co robi pani mąż?
- Jak to co, to co mu każę! –
odpowiada z pretensją w głosie.
* * * * *
Lekarz ostrzega staruszka:
- Nie powinien pan palić, nikotyna
powoli zabija!
- To prawda, palę już 70 lat.
* * * * *
Na lekcji języka polskiego pani pyta:
- Jaka to część mowy – „nic”?
- Czasownik odpowiada Jasio.
- A to dlaczego – dziwi się
nauczycielka?
Druk:
- Bo odpowiada na pytanie – „co robi”?
Chemigrafia Michał Łuczaj
* * * * *
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
Wczoraj miałem przykre zdarzenie –
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
opowiada kolega koledze.
- Co się stało?
Skład komputerowy: Barbara Pruś
- Skradziono mi samochód!
Adres wydawcy:
- Dzwoniłeś na policję?
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
- Tak, ale to nie oni…
Organizacja Pożytku Publicznego
* * * * *
Adres: 38-480 Rymanów,
Na trybunie Jagielloni zamieszanie,
ul. Grunwaldzka 11
jeden z kibiców pyta:
- Co się dzieje?
Prezes: Czesław Szajna
- Nie widzisz? Kibice Legii biją
– tel. 13 43 55 917
sędziego i naszych kibiców!
Konto bankowe:
- Przecież mecz się jeszcze nie
Bank Spółdzielczy Rymanów
zaczął!
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
- Tak, ale po meczu mają zaraz pociąg
Okładka :
i mogliby nie zdążyć!
Święty Jan Paweł II
Wybrał (wła)
(fot. archiwum)
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Wieści z regionu…

wspólnie z firmą D.A.Glass, pierwszej i
jedynej takiej w Polsce.

litacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, gdzie objęto go leczeniem.

 W czterech z pięciu województw,
biorących udział w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, prace są
już zaawansowane. To jedno, w ogonie,
to Podkarpacie. Tu nie ma nawet projektu ani jednego odcinka trasy.


Opis najważniejszych zabytków
i atrakcji turystycznych w powiatach sanockim i humeńskim (Słowacja) zawiera
aplikacja na telefony, która powstała w
ramach unijnego projektu realizowanego
wspólnie przez samorządy Sanoka i Humennego.

 Siatkarze Asseco Resovii znów nie
zdobędą Pucharu Polski. Przegrali w
półfinale w Zielonej Górze z Jastrzębskim Węglem 0:3 (14:25, 23:25, 20:25)
i wracają do domu.


Kolejny młody talent muzyczny
z Podkarpacia trafił do programu „The
Voice of Poland”. To 22-letni Kamil Bijoś z Rzeszowa. Jego wykonanie utworu „Nice” zespołu LemON zachwyciło
trenerów. Na przesłuchanie Kamil przyszedł z Arkiem Kłusowskim, finalistą
trzeciej edycji programu. Trafił do drużyny Tomsona i Barona.

Prototyp cichego i niewidzialnego dla detektorów podczerwieni drona
napędzanego wodorem powstał dzięki
pracom badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Politechniki Rzeszowskiej. Taki samolot mógłby znaleźć
zastosowanie np. w wojsku i policji.
 Dobrepomysly.erzeszow.pl to jedyny portal internetowy w Polsce, na którym komunikacja odbywa się w dwóch
kierunkach: miasto pyta, a mieszkańcy
zgłaszają swoje pomysły, które również
mogą między sobą komentować. Tabliczki z nazwami przystanków, punkt
ładowania komórek, mapy w autobusach
czy stacje do pompowania kół rowerowych - tego m.in. chcą rzeszowianie.
 Kampus Uniwersytetu Rzeszowskiego na Zalesiu - studiuje tu 5 tys.
studentów, a ich liczba jeszcze wzrośnie.
Uczelnia oddaje kolejne budynki, uruchamia nowe kierunki, a najnowszy plan
to budowa eksperymentalnej szklarni

 Wojsko i więźniowie pomagają w
wielkiej przeprowadzce Przemyskiej
Biblioteki Publicznej do imponująco odnowionego budynku Klubu Garnizonowego. Trzeba przenieść ok. 200 tys. książek. Piękna nowa siedziba dodała bibliotekarzom skrzydeł. Chcą tam stworzyć,
wzorem bibliotek na zachodzie Europy,
centrum informacyjno-kulturalne.
 Targi Edukacyjne na rzeszowskim
Podpromiu przyciągnęły tłumy maturzystów z całego Podkarpacia. Furorę
robią generator Tesli zbudowany przez
studentów fizyki technicznej z lubelskiego UMCS oraz strzelnica elektroniczna
udostępniona przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie.
 Parę orłów przednich z objawami
silnego zatrucia znaleziono na terenie
Magurskiego Parku Narodowego. Samicy nie udało się uratować. Prawdopodobnie zatruły się padliną. W Polsce
żyje tylko ok. 30 par tego gatunku. Orły
zostały natychmiast przewiezione do
gabinetu weterynaryjnego pana Wiktora Wiśniewicza w Nowym Żmigrodzie.
Oba ptaki poddano płukaniu żołądka w
celu usunięcia toksyn, jednak samica,
która była bardziej osłabiona, padła.
Samiec po wstępnych zabiegach został
przetransportowany do Ośrodka Rehabi-

Odeszli do wieczności
(15.II – 15.III.2014)

13.II – Gogniat Stanisława z d. Prugar (l. 83) – Rymanów
17.II – Topolski Jan (l. 87) – Rymanów
19.II – Różowicz Krystyna z d. Wolanin (l. 60) – Rymanów Zdrój
19.II – Bolanowski Tadeusz (l. 84) – Rymanów
21.II – Wiernasz Stanisław (l. 55) – Królik Polski
25.II – Smoleń Stanisława z d. Kozak (l. 77) – Królik Polski
25.II – Sołtysik Stanisław (l. 80) – Rymanów
26.II – Zygmunt Jan (l. 58) – Bałucianka
26.II – Ciuła Roman Aleksander (l. 63) – Królik Polski
27.II – Nykiel Jadwiga z d. Kilarecka (l. 54) – Łazy
04.III – Rodzinka Karol (l. 86) – Głębokie
05.III – Gębuś Stanisław (l. 87) – Bzianka
07.III – Bolanowska Krystyna Teresa z d. Rodzinka (l. 71) – Głębokie
08.III – Hanus Józef (l. 85) – Rymanów
08.III – Folcik Felicja z d. Michalak (l. 89) - Bzianka
09.III – Wiśniewski Franciszek (l. 70) – Milcza
09.III – Biernat Zbigniew Marian (l. 81) – Rymanów Zdrój
10.III – Walus Czesław (l.84) – Głębokie
12.III – Wojtoń Józefa z d. Gębaś (l. 90) – Bzianka
12.III – Bojnowski Edward (l. 76) – Rymanów
15.III – Frankowicz Jan (l. 88) – Królik Polski
(wła)
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 Metropolita przemyski abp Józef
Michalik został uhonorowany Nagrodą
Bp. Romana Andrzejewskiego. Nagroda Rady Fundacji „Solidarna Wieś” to
symboliczne podziękowanie rolników za
10 lat pełnienia obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
przez abp. Michalika. Właśnie zakończyła się druga kadencja przemyskiego
hierarchy na tym stanowisku.
 Sukces w nietypowej dyscyplinie
sportu osiągnęła ekipa Tiki Taki z Kolbuszowej, zajmując 6. miejsce (na 65
ekip z kraju i zagranicy) w 12-godzinnym Podziemnym Biegu Sztafetowym,
który odbył się w ub. sobotę (8 bm.) na
terenie XVIII-wiecznej kopalni soli w
Bochni. To najlepszy wynik reprezentanta Podkarpacia w historii turnieju.
 Lasumiła to imię najgrubszej jodły, rosnącej w lasach Nadleśnictwa
Baligród. Ma status pomnika przyrody,
519 cm w obwodzie i 35 m wysokości.
– Imię wybrano spośród 282 propozycji nadesłanych przez 167 osób z całego
kraju – mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

To będzie największa impreza
sportowa w dziejach regionu. To już
pewne. 3 maja br. na stadionie Kolbuszowianki odbędzie się Puchar Świata w
Nordic Walking. Wiemy już, że organizacja imprezy będzie kosztować ok. 60
tys. zł.
 Ponad 253 mln euro przeznaczone będą na Podkarpaciu na m.in. termomodernizacje budynków i zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii w
województwie. Kwota taka zapisana została w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.
 Zażalenia obrońców byłego marszałka województwa podkarpackiego
Mirosława K. na zwiększenie poręczenia majątkowego z 60 do 100 tys. zł,
wprowadzenie dozoru policyjnego i zakaz opuszczania kraju zostały odrzucone
przez Sąd Rejonowy w Lublinie.
 Asseco Poland ma za 10 mln USD
wdrożyć system billingowy w Etiopii.
To największy kontrakt rzeszowskiej firmy informatycznej w Afryce.

Nasz region wciąż ma dodatni
przyrost naturalny, ale spada on z roku
na rok. Według wstępnych danych GUS,
w 2013 roku odnotowano najniższy
ujemny przyrost naturalny w powojen-

nej historii Polski. Liczba zgonów była
większa od liczby urodzeń o ponad 15
tysięcy.
 Sukces zespołu muzycznego Creative Quintet z Sanoka w internetowym
konkursie. Kwintet został mistrzem
świata w V Międzynarodowym Konkursie Internetowym. Zdobył pierwsze
miejsce w kategorii zespołów kameralnych i uzyskał najwięcej punktów.
 Gratka dla turystów – będą obserwować Tatry. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w podjasielskiej
Trzcinicy co roku gromadzi tłumy turystów. Wkrótce będzie jeszcze ciekawiej
i atrakcyjniej! Wszystko dzięki temu,
że aktualnie realizowana jest inwestycja
mająca na celu stworzenie nowej atrakcji
turystycznej w Skansenie. Otóż powstaje
tutaj platforma widokowa.



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Brzozowa.
Budowa 3,5 km odcinka obwodnicy może kosztować około 70 mln zł.

Z powiatu…
 Zwiększa się zakres prac na modernizowanej tzw. obwodnicy Krosna.
Od środy (12.03) ekipa wykonawcy rozpocznie prace przy wymianie nawierzchni na czterech nowych odcinkach.
Utrudnienia będą spore, m.in. z powodu konieczności wyłączenia świateł na
skrzyżowaniach: Bieszczadzka - Dmochowskiego i Podkarpacka - Krakowska.

Powiat Krośnieński otrzymał
910 000 zł dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych. Promesę, z rąk wojewody
podkarpackiego Małgorzaty Chomycz
– Śmigielskiej i dyrektora departamentu
ds. usuwania klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniewa Śwircza, odebrał starosta krośnieński Jan Juszczak.

Do końca kwietnia w Muzeum
Podkarpackim w Krośnie można oglą-

Naszym zdaniem
Witaj – Franio – dzisiaj wszechobecny temat to konflikt Ukraina – Rosja a
szczególnie Krym. Polityków wypowiadających się na ten temat mamy bardzo
dużo a co jeden to mądrzejszy od drugiego, każdy uważa się za najlepszego
znawcę tematu, bo każdemu wolno politykować i swoje zdanie wypowiadać
a i my tym razem wypowiemy swoje
dotyczące tego tematu. Franio – jak historia sięga, Rosja nigdy przyjazną dla
nas nie była i naiwnością było ukazywanie uległości, szukanie przyjaźni i
umizgiwanie się do wszystkich jej przywódców. Weźmy dla przykładu ostatnie
lata, kiedy to po jednej z największych

dać archiwalia dotyczące krośnieńskiego
lotniska, ale też istniejącej tam w przeszłości Szkoły Podoficerów Lotnictwa
dla Małoletnich - w owym czasie prawdziwej chluby miasta.
 Wózki inwalidzkie, balkoniki, kule
– miasto uruchomiło wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego. Urządzenia
udostępniane są mieszkańcom Krosna
nieodpłatnie na podstawie zaświadczeń
od lekarza.

Po raz pierwszy zagrał w darta
kilkanaście lat temu w jednym z krośnieńskich klubów. Zwykła rozrywka przerodziła się w pasję i sport. Teraz 31-letni Adrian Michna z Krosna ma szansę zakwalifikować się do kadry narodowej w darcie.
 Do mieszkańców Krosna trafiają
ulotki informujące o tzw. niskiej emisji czym jest i jak bardzo szkodzi zdrowiu.
Załączone są do nich ankiety, których
wyniki pozwolą na opracowanie systemu pomocy w przechodzeniu na bardziej
ekologiczne formy ogrzewania. Będzie
szansa uzyskania dotacji na modernizację domowego pieca.
 Do dramatycznych wydarzeń doszło w Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,
17-letnia uczennica została raniona nożem przez swojego chłopaka. Do zda
rzenia doszło 18.03. w trakcie prze
rwy. 20-letni chłopak licealistki dostał
się na teren szkoły. Chciał zobaczyć się
z dziewczyną. Między parą doszło do
kłótni, wówczas chłopak wyciągnął nóż
i ugodził dziewczynę w brzuch. Dziew
czyna trafiła do szpitala, jej życiu nie za
graża niebezpieczeństwo. 20-latek został
zatrzymany.

Policjanci z Nowego Żmigrodu
sprawdzając informacje o sprzedaży narkotyków na terenie gminy, ustalili, że
prawdopodobnie zajmują tym się dwaj
bracia w wieku 30 i 34 lata. W trakcie
przeszukania ich domu znaleźli rosnące
w donicach sadzonki konopi. Zabezpieczyli również kilka naboi do broni palnej
tragedii naszego narodu (Smoleńsk)
„przywódca” nasz wpada w ramiona
Putina okazując gest bliskości, przyjaźni i dwuznacznego porozumienia.
Czy wszyscy ci, którzy do dzisiaj wierzyli, że Rosjanie będą chcieć wyjawić
prawdziwą przyczynę katastrofy, po tym
wszystkim dalej wierzą polityce Putina,
czy nasz rząd potrafi przyznać się do
popełnienia tak wielkiego błędu oddając
wyjaśnienie tragedii w ręce Putina i jego
podporządkowanych ludzi. Rosja była
jest i będzie naszym odwiecznym wrogiem a następstwa tej wrogości są trudne
do przewidzenia. Stachu – myśmy uniwersytetów nie pokończyli, ale każdy
swój rozum ma, nie koniecznie gorszy
od tego co zdobył „papier”, dzisiaj coraz
mniej wartościowy i przydatny w życiu.

oraz susz roślinny, który okazał się marihuaną. Mężczyźni zostali zatrzymani
i trafili do policyjnego aresztu.
 Trzej hutnicy z piszczelami, ławeczka - to elementy, które stworzą w
Krośnie Szklany Zakątek. To pomysł
krośnieńskiej Unii Przedsiębiorczych
na uhonorowanie pracy hutników, ale
też promowanie tradycji hutniczych
miasta.

Z gminy …
 W nowej hali sportowej w Sieniawie 8 marca br. odbył się turniej
koszykówki dla Ochotniczych Straży
Pożarnych.Organizatorami
turnieju
było Starostwo Powiatowe w Krośnie
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Uczestnicy turnieju: OSP
Sieniawa, OSP Przybówka, OSP Iwonicz Zdrój, OSP Łęki Dukielskie, OSP
Sporne, OSP Głowienka. Ostatecznie I
miejsce zajęła OSP Sieniawa, II OSP
Iwonicz Zdrój, III OSP Sporne.
 W poniedziałek (17.03.) ok. godz.
18, kobieta w wieku ok. 83 lat, mieszkanka miejscowości Rymanów zeszła
na brzeg rzeki Tabor w okolicy mostku
przy zbiegu ulic Dworskiej i Swobody.
W tamtym miejscu członkowie rodziny
znaleźli wózek, który należał do starszej
Pani. Powyższy fakt zgłoszony został
do Komisariatu Policji w Rymanowie.
Do działań poszukiwawczych włączono Straż Miejską w Rymanowie oraz
22 strażaków z jednostek OSP. Strażacy od godz. 20:40, w ciemnościach,
w namokniętym i śliskim po opadach
deszczu terenie, przy wykorzystaniu latarek prowadzili poszukiwania wzdłuż
obydwu brzegów rzeki Tabor, włącznie
z przeszukaniem zastawki w przysiółku Sicina. - O godzinie 22:09 strażacy
znaleźli ciało kobiety na filarze mostu
w miejscowości Wróblik Szlachecki.
Zebrał deka

Tu chciałbym rozwinąć słowa które często są wypowiadane, że „ nikt nikomu za
darmo lub bezinteresownie nic nie daje”
Unia Europejska zawsze zabiegała i zabiega o przyłączenie do siebie biednych
państw – zastanówmy się czy robi to
bezinteresownie czyniąc dobry gest Samarytanina, czy ma swój własny interes
w zdobywaniu co raz to nowych rynków
zbytu na nadmiar swoich produktów,
wykupywaniu majątków, likwidacji konkurencji przez kraje bogate jak Niemcy,
Francje, Anglie – spójrzmy tylko na nasz
kraj. Dlatego też zauważono duży zaniedbany ale pod wieloma względami przyszłościowy dla nich kraj – Ukrainę.
Stacho i Franio.
NASZ RYMANÓW

5

Kanonizacja Jana
XXIII i Jana Pawła II
Dzień 27 kwietnia ma wymiar
symboliczny. W dniu tym Kościół
obchodzi Święto Bożego Miłosierdzia,
które ustanowił Jan Paweł II. Święto to
jest również bliskie nauczaniu papieża
Franciszka, który cały swój pontyfikat
buduje w oparciu o przesłanie Bożego
Miłosierdzia.
Świętymi zostaną ogłoszeni dwaj
wielcy papieże XX wieku. Jan Paweł
II zostanie kanonizowany w rekordowo
krótkim czasie – 9 lat po śmierci. W
przypadku Jana XXIII papież Franciszek
uczynił wyjątek i wyraził zgodę na kanonizację bez wymaganego cudu uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Uznał
cud wybrany do beatyfikacji w 2000 roku.

Uśmiechnięty papież
Mimo krótkiego pontyfikatu, trwającego od 1958 do 1963 roku, Jan XXIII
uznawany jest za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła.
Znamy go głównie jako organizatora
Soboru Watykańskiego II.
Dobry papież,
jak go nazywano, był
człowiekiem
pełnym miłości skromności
i pokory ale
też znanym z
wielkiego poczucia humoru. W „Dzienniku duszy”
widzimy autora jako człowieka, który
kochał Boga i ludzi, obdarzał przyjaźnią
wszystkich, bez względu na ich poglądy
i wiarę. Jednak najbardziej wyróżniała
go, udzielająca się innym, wielka pogoda
ducha. Jego dewiza to „smutny ksiądz jest
złym księdzem” i „Nigdy człowiek nie jest
tak wielki, jak wtedy gdy klęczy”.
Angelo Roncalli urodził się 25 listopada 1881 roku w małej górskiej wiosce
koło Bergamo w północnych Włoszech.
Ojciec był niezamożnym dzierżawcą,
który dopiero po latach wykupił dom
i kawałek pola od hrabiego. W szkole
podstawowej zbierał średnie stopnie,
nie miał zamiłowania do nauki , choć
był zdolnym chłopcem. Do gimnazjum
musiał chodzić do miasteczka przez
góry, odległość 6 km często pokonywał
boso. Przerywa szkołę i dzięki finansowej
pomocy proboszcza rozpoczyna naukę w
małym seminarium duchownym. Szybko
staje się jednym z najlepszych uczniów.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1904
roku i uzyskał doktorat z teologii. „Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej,
błogosławionej biedy, która ma bardzo
małe wymagania”. Doświadczenie to
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naznaczyło go na całe życie, w którym
odznaczał się wielką prostotą.
Jako ciekawostkę można podać, że
powołany do wojska dosłużył się stopnia
sierżanta. W czasie I wojny światowej
był sanitariuszem a potem kapelanem
wojskowym. Bywało, że przy większym
napływie rannych był również lekarzem a
nawet chirurgiem. Po wojnie pracował w
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Inne kultury, które poznawał, wzbudziły
jego zapał misyjny. W 1920 roku otrzymał
sakrę biskupią. Przez prawie 30 lat pełnił
funkcję wizytatora apostolskiego w państwach bałkańskich, a następnie nuncjusza we Francji. Mianowany kardynałem
Wenecji, kapelusz kardynalski odebrał
we Francji. W Paryżu wystarczyło kilka
godzin aby „wiejski proboszcz, tak gruby, że nie mieścił się w swojej sutannie”
– jak go postrzegano, stał się prawdziwą
osobistością i ulubieńcem salonów. Sam
nieraz żartował ze swojej tuszy – gdy po
uroczystej sesji na Akademii Francuskiej
stwierdził: „Na tamtejszych krzesłach
mieści się tylko połowa nuncjusza”.
Pełnił różnorodne posługi: wykładał w
seminarium w Bergamo i był naczelnym
redaktorem „Życia diecezjalnego”.
W czasie II wojny uratował życie
tysiącom dzieci Żydów węgierskich wyposażając ich w podrobione świadectwa
chrztu, co umożliwiało im opuszczenie
Europy.
28 października 1958 roku konklawe wybrało 77.letniego kardynała
Roncallego na papieża. Zaskoczenie
jego było ogromne, pierwsze słowa na
wieść o tym, że wybrano go następcą
św. Piotra brzmiały „Drżę i lękam się.
To co wiem o moim niedostatku i ograniczoności jest wystarczającym powodem
mojego zmieszania. Ale w głosach moich
braci, najprzewielebniejszych kardynałów
naszego Świętego Rzymskiego Kościoła widząc znak woli Bożej, przyjmuję
wybór oraz pochylam głowę i barki
dla krzyża – powiedział. Przyjął
imię Jana XXIII. Gdy po wyborze
wszedł po raz pierwszy do swych
watykańskich apartamentów, otworzył okno mówiąc: „Wpuśćmy trochę
świeżego powietrza”. Gest ten stał
się symbolem jego pontyfikatu. O
jego poczuciu humoru krążyły różne
anegdoty. Gdy zapytano go kiedyś ile
ludzi pracuje w Watykanie, odparł –
chyba połowa zatrudnionych.
Przez cztery lata pontyfikatu
czynił przygotowania do rozpoczętego 11 października 1962 roku,
Soboru Watykańskiego II. Sobór
zapoczątkował nowy sposób obecności Kościoła w świecie, wezwał
do dostosowania do współczesnych
czasów i odnowy życia. Dał sygnał do
pojednania z Kościołami chrześcijańskimi i dialogu z innymi religiami. Jan
XXIII ogłosił 8 encyklik, a ogłoszona w
1963 roku „Pacem in terris”, uważana
za najważniejszą, nawoływała do pokoju

między narodami całego świata, co zaowocowało pokojowym rozwiązaniem
ówczesnego konfliktu na Kubie. „Wciąż
pamiętam – wspominał pół wieku później
pracując nad encykliką – krzyk Austriaka z klatka piersiową rozerwaną przez
bagnety”.
Jana XXIII współcześni nazywali
często proboszczem całego świata.
Miał swoją bardzo jasno określoną linię
duszpasterską, którą konsekwentnie realizował. We wspomnianym „Dzienniku
duszy” pisał: „Czujna dobroć, cierpliwa
i pobłażliwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i rózga. Nie mam pod tym
względem ani złudzeń, ani wątpliwości.
Poglądy te niezwykle szybko zjednywały
mu zarówno ludzi prostych jak i przedstawicieli wyższych sfer. Dla wszystkich
życzliwy, skracał dystans, często łamał
zasady protokołu dyplomatycznego po to,
aby dotrzeć do konkretnego człowieka.
Kiedyś, w czasie bankietu posadzono go
obok mocno wydekoltowanej pani. Podczas deseru podał jej jabłko wyjaśniając:
„Ewa dopiero gdy zjadła jabłko spostrzegła, że jest naga”.
Jan XXIII był wielkim przyjacielem Polski. Opowiadał, że w dzieciństwie
opowiadano mu o Polsce, o bohaterskim
narodzie polskim oraz powstaniach wolnościowych. „To Polska i jej losy, często
nieszczęśliwe, ale zawsze natchnione
ideą, kształtowały w nas chęć do pracy i
poświęcenia dla innych – wspominał papież. Książki Sienkiewicza były ulubioną
lekturą w młodości a ideałem rycerza bez
skazy był Michał Wołodyjowski.
Odwiedził Polskę dwa razy. Pierwszy
raz jeszcze w 1912 roku gdy zwiedził
Kraków i Wieliczkę. W 1929 roku zwiedził Warszawę i odwiedził Częstochowę.
Wiele razy serdecznie przyjmował kardynała Wyszyńskiego a w jego sypialni
wisiał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

Jan XXIII zmarł 3 czerwca 1963
roku, po pięciu latach pontyfikatu. We
wrześniu 2000 roku papież Paweł II
ogłosił go błogosławionym.
(wła)

Jak szczęśliwa
Polska cała
16 października 1978 o godz. 1818
dwieście tysięcy ludzi zgromadzonych na
Placu Świętego Piotra usłyszało: „Habemus papam – (mamy papieża) Cardinalem
Wojtyła”. Na placu wolno rozeszła się
wieść, że papież jest Polakiem. Po godzinie 19.tej nowy Ojciec Święty pokazał
się tłumom i wszystkich błogosławił.
Płynnym, włoskim językiem powiedział:
„Bałem się przyjąć ten wybór, jednak
przyjąłem go w duchu posłuszeństwa
dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w
duchu całkowitego zaufania Jego Matce,
Najświętszej Maryi Pannie”.

Słowa Ojca Świętego przerywane
były huraganem oklasków. W czasie
pierwszej wygłoszonej po włosku homilii,
nowy papież powiedział: „Nie lękajcie
się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej władzy otwórzcie
granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków
cywilizacyjnych”. I tak się zaczęło.
Papież odmienił świat, Kościół i
każdego z nas. Zmienił kierunek naszej
cywilizacji i kultury. Pozostawił głęboki
ślad w naszym życiu osobistym i społecznym. Uświadamiał ludziom, że Bóg nie
żąda wiele, lecz tylko prawdy i przebaczenia innym. Zawsze solidaryzował się
z ludźmi cierpiącymi i ubogimi. Gorąco
nawoływał do pokoju, miłości bliźniego
i pojednania ludzi różnych wyznań. Jego
obecność na wszystkich kontynentach
świata, gdzie popłynęło tyle radosnych
łez i wzruszeń, pozwoliła zrozumieć
ludziom, że Polska to wielki kraj, skoro
wydał takiego człowieka.
Papież był zawsze głęboko związany
ze swoją Ojczyzną nigdy nie zapomniał
o Ojczyźnie i Polakach. Za każdym przyjazdem całował swoją rodzinną ziemię z
wielką czcią, ciepło i serdecznie witał się
z wszystkimi wyczekującymi na niego.
W czasie pierwszej pielgrzymki
w 1979 roku, takimi słowami powitał
tłum rodaków wyczekujących na niego:
„Pozdrawiam was w imię Chrystusa,
jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj
w Polsce. W Polsce, w tej mojej ziemi
ojczystej w której stale tkwię głęboko wro-

śnięty korzeniami mojego życia, mojego
serca, mojego powołania. W Polsce, w
tym kraju, w którym jak pisał Norwid –
Kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie dla darów nieba-. W Polsce,
która należy do Europy i do ludzkości
współczesnej poprzez cały tysiącletni
zrąb swoich dziejów. W Polsce, która
przez cały ciąg tych dziejów związała się
z Kościołem Chrystusowym”.
Zaś 5 czerwca 1999 r. takimi słowami przywitał się ze swoją Ojczyzną:
„Składam dzięki Opatrzności Bożej, że
po raz siódmy mogę spotkać się z moimi
rodakami jako pielgrzym i przeżyć radość
odwiedzin mojej drogiej Ojczyzny. Sercem
ogarniam wszystkich i każdego z osobna,
całą polską ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Przyjmijcie ode mnie
pozdrowienie miłości i pokoju.
Pozdrowienie waszego rodaka,
który przybywa z potrzeby serca
i przynosi błogosławieństwo od
Boga, który jest miłością”.
Odjeżdżając z pielgrzymki
w 1999 r. do Rzymu papież
serdecznie dziękował Polakom
za gościnę mówiąc: „Ojczyzno
moja, ukochana ziemio, ziemio
umiłowana bądź błogosławiona!” Trudno o piękniejszy
wyraz miłości do Ojczyzny.
Wpływ nauk i osobowości
papieża wykraczał znacznie
dalej poza to, co się działo w
Polsce i Europie. W zmieniającym się świecie konfliktów, kataklizmów
i przemocy, był jak latarnia morska, która
zagubionym żeglarzom pomaga utrzymać
właściwy kurs a światło jej było widoczne
niemal w każdym punkcie na ziemi.
Ojciec Święty chciał dotrzeć ze
swoim przesłaniem do wszystkich ludzi,
dlatego rozpoczął niekończącą się podróż
po świecie. Wszędzie gdzie się pojawiał,
witały go tłumy wiernych. Był
ciągle w drodze, zawsze blisko
zwykłych ludzi. Odwiedził 130
krajów na wszystkich kontynentach. Nie zaprzestał podróży nawet wtedy, gdy zmogła go ciężka
choroba.
Ostatnie dni życia Ojca Świętego były niespotykaną mobilizacją ludzi wiary jednoczących się
w modlitwie za Papieża. Kiedy
w Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego w 2005 roku chciał
udzielić błogosławieństwa Miastu i Światu, głos odmówił mu
posłuszeństwa. Nie udało mu się
wypowiedzieć ani jednego słowa,
ale językiem cierpienia i miłości
przemawiał do każdego człowieka, który tego dnia patrzył na jego
drżącą przy błogosławieństwie
rękę i twarz pełną wielkiego bólu.
Dzień 2 kwietnia 2005 r. wpisał się na trwałe w naszą pamięć.
Jan Paweł II odchodził do Domu
Ojca. To odejście dokonywało się
na oczach całego świata. Chciał w

ten sposób przywrócić godność ludziom
słabym, chorym, spychanym przez świat
na margines życia. Śmierć Jana Pawła II
pogrążyła w żałobie cały świat. Poruszyła
katolików, wyznawców innych religii,
a nawet niewierzących. Jego pogrzeb
był największą uroczystością żałobną
w dziejach świata. Wokół prostej, cyprysowej trumny z ciałem Jana Pawła II
zgromadzili się bogaci i biedni, władcy
i prostaczkowie, wszyscy których ukochał i którym służył. Wszyscy już wtedy
wznosili okrzyki: „Santo Subito” (święty
natychmiast) domagając się szybkiej Jego
kanonizacji. Nikt wtedy nie wątpił, że
Jan Paweł II w krótkim czasie powiększy
grono świętych. On sam wyniósł do grona
błogosławionych 1345 osób, natomiast
482 osoby ogłosił świętymi. Żaden z jego
poprzedników na Stolicy Piotrowej nie
dokonał tylu beatyfikacji i kanonizacji.
W miarę upływu czasu coraz bardziej
odsłania się przed nami wielkość pontyfikatu Jana Pawła II, ponieważ przesłanie,
jakie nam zostawił, jest cały czas aktualne. W jego nauczaniu możemy szukać
odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas
pytania naszej epoki.
Przed nami wielkie zadanie. Opatrzność dała nam Jana Pawła II. Chcielibyśmy, by Jego kanonizacja przyniosła wiele
łask Kościołowi i narodowi polskiemu, by
odnowiła duchowo i moralnie nasz naród
i przyczyniła się do odnowienia oblicza
całej ziemi. 27 kwiecień 2014 r. – data
kanonizacji Papieża Polaka wpisze się
na stałe w naszych sercach. Wierzymy, że
będzie On pomagał nam w naszym zagubieniu i okazywał miłość, której nigdy nie
brakowało w Jego czułym i szlachetnym
sercu. Możemy więc śmiało powiedzieć:
Jak szczęśliwa Polska cała, gdyż Papieża
światu dała.
Zofia Gierlach
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Kalendarium życia
Karola Wojtyły
18 maja 1920 rodzi się w Wadowicach w rodzinie Karola Wojtyły i Emilii
z Kaczorowskich syn Karol.
W latach 1926 – 1930 uczęszcza do
czteroklasowej szkoły powszechnej.
13 kwietnia 1929 umiera matka Karola, a 5 grudnia 1932 roku starszy brat
Edmund.
Wrzesień 1930 rozpoczyna naukę w
gimnazjum w Wadowicach, 14 maja 1938
r. zdaje egzamin dojrzałości z wynikiem
bardzo dobrym i w październiku rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1 września 1939 wybucha wojna,
zmuszony jest przerwać studia, cały
okres wojny pracuje w kamieniołomach
na Zakrzówku i Zakładach Chemicznych
„Solvay”.
18 lutego 1941 na zawał serca umiera
w wieku 62 lat ojciec Karola.
Jesień 1942 – wstępuje do konspiracyjnego seminarium duchownego w
Krakowie.
1 listopada 1946 r. – otrzymuje
święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa
krakowskiego Adama Sapiehy.
15 listopada 1946 wyjeżdża do
Rzymu podejmując studia na Papieskim
Uniwersytecie Dominikańskim, które
kończy 14 czerwca 1948 obroną pracy
doktorskiej z teologii moralnej.
Od lipca 1948 – pracuje jako wikariusz parafii k. Bochni, a 7 sierpnia 1949
zostaje wikariuszem w krakowskiej parafii
św. Floriana
W 1951
r. zostaje wykładowcą w
seminarium
duchownym
i n a Wy dziale Filozoficznym
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego.
W listopadzie 1953
r. broni pracę
habilitacyjKs. Karol w 1950 r.
ną a w 1956
obejmuje katedrę etyki na KUL.
W lipcu 1958 roku w czasie wyprawy kajakowej ze studentami dociera
do ks. Karola nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.
Konsekracja następuje 28 września.
30 grudnia 1963 roku – nominacja
na arcybiskupa metropolitę krakowskiego,
uroczysty ingres odbył się 8 marca 1964
w katedrze krakowskiej.
18 listopada 1965 r. jest współautorem orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słynnym zdaniem
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
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29 maja 1967 roku zostaje mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI.
3 października 1978 wyjeżdża do
Rzymu po śmierci Jana Pawła I, a 16

Papież Paweł VI nakłada
abp Karolowi Wojtyle biret kardynalski
października kardynał Karol Wojtyła
zostaje wybrany na papieża i przyjmuje
imię Jan Paweł II.

Pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski
1979 – wzbudziła wielki niepokój
władz polskich i radzieckich, powitało
Papieża 10 mln Polaków. Wypowiedział
prorocze słowa: „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
1983 – pielgrzymka została przesunięta o rok ze względu na stan wojenny.
„Pokój Tobie Polsko”
1987 – Papież przypomina, że łatwo
wolność przeradza się w samowolę.
Upominał by ludzie nie zapominali o
uczciwości. Kościół skomentował:
„W pierwszej pielgrzymce Papież nas
budził, w drugiej pocieszał. Teraz chce
więcej – wymaga”.
1991 – Była to pielgrzymka dwuczęściowa. W pierwszej części odwiedził

Pontyfikat w liczbach
- Jan Paweł II żył 85 lat,
- Pontyfikat trwał 9 497 dni,
- ogłosił 14 encyklik, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy,
- mianował 232 kardynałów
(w tym 10 Polaków),
- kanonizował 478 świętych
(w tym 9 Polaków),
- beatyfikował 1 318 błogosławionych
(w tym 154 Polaków),
- przyjął ponad 1350 polityków,
- w podróżach spędził 586 dni,
- najdalszą i najdłuższą była
pielgrzymka do Oceanii,
która trwała 14 dni, papież przebył
wtedy48 974 km,
- w trakcie swoich podróży przebył
1 650 900 km (41 razy dookoła ziemi),
- w czasie podróży wygłosił około
2 400 przemówień.

m.in. Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów.
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”
1995 - to najkrótsza pielgrzymka,
Papież przyjechał z Czech tylko na 10
godz. W homilii zwrócił uwagę na problem braku tolerancji. „Bądźcie ludźmi
sumienia”.
1997 - dwa dni spędził Papież na
Podkarpaciu, 9 czerwca gościliśmy Go w
Dukli a 10 czerwca w Krośnie. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
1999 – najdłuższa, 13. dniowa pielgrzymka, po raz pierwszy Papież spotkał
się w Sejmie polskimi parlamentarzystami. Głównym celem każdego człowieka
powinno być życie zgodne z prawem
boskim. „Bóg jest miłością”.
2002 – czterodniowy pobyt w Ojczyźnie poświęcił papież nauczaniu o
miłosierdziu. „Bóg jest bogaty w miłosierdzie”. Pojawiały się pytania, czy nie
jest to pożegnanie coraz bardziej chorego
Papieża z rodakami.

Na trasie z Łężan do Dukli Jana Pawła II witały tłumy wiernych, 1997 r.,
fot. Tadeusz Budziński

PRASA DONOSIŁA
Tylu ludzi nie było na żadnym
pogrzebie w historii świata

„Przecież nie cały umieram. To, co
we mnie niezniszczalne, trwa”
(Tryptyk rzymski)
Ojciec Święty uśmiechnąłby się,
gdyby widział, jak wielu ludzi chce go
pożegnać. Do Rzymu, w którym mieszka
3,5 mln osób, przyjechało ze świata 5 mln
pielgrzymów, w tym ok. 1,5 mln Polaków.
Bogatsi rezerwowali hotele, inni mieszkali u znajomych lub zaopatrzeni w śpiwory
i karimaty na polach namiotowych pod
gołym niebem.
Wierni prosto z dworców, lotnisk i
parkingów od razu szli na plac Świętego
Piotra. W kolejce do bazyliki czekało się
nawet 17 godzin. Od poniedziałku, przez
cztery dni i trzy noce, złożonemu w niej
na katafalku ciału Jana Pawła II ostatni
pokłon oddały setki tysięcy osób. –Nieważne, że będziemy stali tu całą noc, to
Jan Paweł II zawsze był u nas, teraz my
chcemy go pożegnać – mówią, chłopcy,
którzy przyjechali aż z Londynu
(ANGORA)

Kościół stracił swoje wewnętrzne światło

Jako jeden z niewielu następców św.
Piotra, Jan Paweł II był zafascynowany
nauką. Wbrew tradycyjnemu podejściu
Kościoła do osiągnięć nauki i techniki,
Papież wysoko cenił i korzystał z porad
Papieskiej Akademii Nauk, zrzeszającej
wybitnych katolickich i świeckich uczonych. Wyrazem tego było upamiętnienie
100. urodzin Alberta Einsteina i rehabilitacja Galileusza, który w 1633 r. został
uwięziony przez inkwizycję za popieranie
teorii Kopernika.
(Washington Post)

Papież zmienił świat bez pomocy armii

Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak
zasiadł w Stolicy Piotrowej, Jan Paweł
II obalił wieloletni stereotyp i wizerunek
surowego monarchy oddalonego od ludzi, rządzącego zza murów Watykanu i
chronionego przez gromady doradców.
Ten papież w swoim życiu wspinał się po
górach, jeździł na nartach, był poetą i aktorem. Lubił obejmować ludzi, żartować
z nimi i śpiewać. Nie trzeba było być
teologiem, czy dyplomatą, by zrozumieć
przesłanie jego słów.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem, którego pontyfikat przypadł na czas
masowej informacji. Kablowa i satelitarna
telewizja, Internet, niezliczone świeckie
i religijne publikacje przybliżały całemu
światu nie tylko jego pełne nadziei słowa, ale też pogodny i pełen zrozumienia
uśmiech.
(US Today)

Co możemy zrobić też dla Niego?

Teolog Uniwersytetu Śląskiego
ks. dr Arkadiusz Wuwer odpowiada na

pytanie – Wiele mówiono o
tym, co Papież zrobił dla nas.
Co my możemy teraz zrobić
dla Niego
- Postawić Mu jak najmniej pomników. Jak najwięcej sił, ofiar, czasu i pieniędzy przeznaczyć na dzieci ulicy, biedną młodzież,
która powinna się uczyć. W
Katowicach kilka lat temu
zbudowaliśmy Papieżowi
pomnik-hospicjum. To chyba
najwłaściwsza droga uczczenia Jego pamięci. Dostrzegać człowieka. Wgryzać się
w ewangelię - to dzięki niej
Papież stał się wielki.
(gazeta wyborcza)

Papieskie opiekunki

Wiadomo, że stróżem
Jana Pawła II, był Don Stanislao (Stanisław Dziwisz),
ale niezastąpionymi opiekunkami Papieża były siostry:
Tobiana, Germana, Eufrozyna, Fernanda i Matylda.
Trwały przy nim od samego
początku, gdy w 1978 roku
rozpoczął swój pontyfikat.
Kim są kobiety, które
przez tyle lat opiekowały
się Papieżem? Należą do
Zgromadzenia Służebnic
Najświętszego Serca Jezusowego. Tylko ich przełożona,
siostra Tobiana, zyskała pewien medialny rozgłos dzięki
zdjęciom w prasie, reszta
żyje w całkowitej dyskrecji.
To dyplomowana lekarka, w
Watykanie została asystentką osobistego papieskiego lekarza, doktora Renato
Buzzonettiego, towarzyszyła
Janowi Pawłowi II w każdej
podróży.
Siostra Eufrozyna to
dyplomowana farmaceutka,
władająca biegle pięcioma
językami. Studia kończyła
w okresie reżimu komunistycznego i posiada stopień
wojskowy. Za pracę przy
Papieżu awansowano ją na
podpułkownika.
Siostra Fernanda była
odpowiedzialna za zaopatrywanie papieskich apartamentów i dostarczanie
świeżych produktów z Castel
Gandolfo.
Papieską garderobę oddano w ręce siostry Matyldy,
a w kuchni rządziła siostra
Germana. Przepisy tej zakonnicy znane są w Polsce z
anteny Radia Maryja.
(LE FIGARO)
Strony opracował (wła)

Zamach na Jana Pawła II na Placu św. Piotra,
13.V.1981 r.

NASZ ŚWIĘTY PAPIEŻ
Rzucał ogień miłości na ziemię
A on płonął niegasnącym płomieniem
Nawet gdy szalały burze, ulewy, przeciwności.
On bezustannie
Wylewał nowe, obfite strumienie miłości,
Strumienie tolerancji, dobra, zrozumienia
Ufności, duchowej mocy oraz poświecenia.
Ze skarbca Bożej Łaski
Wydobywał najcenniejsze perły:
Wiary, miłosierdzia i wielkiej nadziei.
Życie swe spalał w służbie Bogu Najwyższemu
Co miał najcenniejszego, to poświęcał Jemu
Gorliwością, wiernością, pracą i cierpieniem
Przez całe życie składał Bogu uwielbienie
Był jak skała – choć sam kruchy
Siłę ogromną miał Ducha w swej duszy
Serce mądre, rozpalone i wielkie
Boga znajdował we wszystkim i wszędzie
I wszystkim Go ukazywał, prosząc o to zawsze
By bramy i drzwi serc ludzkich
Zostawiać dla Pana szeroko otwarte
Sam wytyczał, wskazywał trasy, szlaki, drogi
Wyściełane modlitwą
Prowadzące świat cały aż po nieba progi
Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie i Credo
Były Mu jak filary w młodości, w kapłaństwie
I mocą wielkości człowieczeństwa Jego
Życie Jego brzemienne w troski, przeciwności losu
Zahartowało się Maryjnym oddaniem,
Zaufaniem i nadzieją w Bogu
Wypaliło się jak znicz żarliwej ofiary
I pękło – rozlewając moc nadziei, miłości i wiary
On teraz, jak latarnia morska, śle z nieba sygnały
I wspomaga z Maryją Polskę i świat cały
W Nim każdy, gdy Go poprosi, w szczególnej
potrzebie
Znajdzie pomoc i wsparcie dla innych i siebie
Maria Przybylska
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ZA ZDROWIE PAŃ,
ZA ZDROWIE…
Jakże wesoło brzmiały słowa tej piosenki w tym roku zwłaszcza, że śpiewali
ją samorządowcy. Tak bowiem napisano
na zaproszeniu - „Dla Pań”- program
przygotowany przez samorządowców.
Przyznać trzeba, iż nasze gminne władze mają „liczne talenta”. To, że Gminą
rządzą, wszyscy dobrze wiemy. Nie obce
są im problemy gospodarki, lokalnych
społeczności, plusy i minusy sprawowania władzy. Jednak z podziwu wyjść nie
mogły chyba wszystkie panie zgromadzone w sali Domu Sokoła, gdy usłyszały w
wykonaniu burmistrza pana Wojciecha
Farbańca znaną przedwojenną piosenkę
Jana Kiepury - „Brunetki, blondynki”.
Szanowny włodarz naszej gminy został
nagrodzony tak gromkimi brawami jak
sam mistrz Jan kiedyś. Wiemy, że pan
burmistrz jest uzdolniony muzycznie toż
to nie dziwota, ale trzeba dodać iż inni
panowie też starali mu się dorównać. Pan
Jan Materniak, z-ca burmistrza spokojnie,
ale z wdziękiem przekonywał zebrane
panie, że „ z dziewczynami nie wie się,
czy dobrze jest, czy może jest już źle”…
i szło mu całkiem dobrze. Zaś duet: pan
Henryk Smolik - przewodniczący Rady
Miejskiej i radny pan Maciej Kandefer
głośno zastanawiali się na ile ich jeszcze stać - oczywiście słowami piosenki
„Dziewczyny, które mam na myśli”. Ci
panowie również dorównali znanym
wykonawcom tej kabaretowej piosenki
a mianowicie Bohdanowi Smoleniowi
i Krzysztofowi Krawczykowi. A sołtys
Posady Górnej pan Józef Ziajka aksamitnym głosem zapewniał bliżej nieznaną
„małą blondyneczkę” o swych uczuciach.
Ciekawe, co na to jego żona która, blondyneczką nie jest.
Wśród samorządowców nie zabrakło
też doskonałych recytatorów. Radny w/w
Posady pan Michał Chentosz wierszem
„Smutki i radości objawów starości”
przekonywał niektóre spośród wybranych
pań, że „wiek balzakowski” to kolej życia
i fakt nieunikniony. Zaś inny radny pan
Marian Różowicz wygłosił wiersz – życzenia pt. „Dzień Kobiet” autorstwa pani
Marii Przybylskiej. Niezwykle przekorna
w swej „Modlitwie” o siłę okazała się
pani Alicja Kopecka – przewodnicząca
zarządu osiedla Rymanów Zdrój. Mogłyśmy się przekonać, co potrafią pozostali
samorządowcy.
Panowie radni - Kazimierz Kielar i
Bronisław Bruk mieli pomysł na zagospodarowanie tego, co pozostało po laboratoryjnej analizie, przy czym pocieszał
jeden drugiego piękną cieszyńską gwarą.
W uroczy sposób zakpiono z kobiecej
manii „zwiedzania galerii” i tego, co
jest ważne dla pań i panów. Obładowany
zakupami, radny pan Mietek Tomków,
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zbolałym głosem przekonywał swoją
skeczową małżonkę - panią sołtys Bzianki
Krystynę Przybyłę, gdy ona mierzyła kolejną kreację - „ależ kochanie, zaraz nasi
grają”, a potem z kolegą radnym panem
Andrzejem Pitrusem przemyśliwali, co
zrobić, by sportowego widowiska nie stracić. Wykrętów szukać pomagał przebrany
w kobiece fatałaszki radny pan Tomasz
Rajnik. Skąd my to znamy!
Nie mniej zabawny był skecz „Randka w ciemno”. Tutaj sołtys Łazów pan

kobietach. Konferansjerkę prowadził pan
Jan Łabuda. To była naprawdę udana uroczystość. Bez pompy, zbędnego zadęcia,
tak swojsko i miło. Dziękujemy paniom
i panom za skecze, piosenki, za kwiatek.
Dziękujemy też wszystkim pracownikom
GOK, a dyrektorce Danusi Litarowicz
za pomysł i kompozycję całości. BYŁO
SUPER!!!

Józef Pelczar miał niezwykle trudny
wybór, bo trzy kandydatki, były jedyne
w swoim rodzaju. Wcieliły się w nie pani
Katarzyna Rosenbajger jako babcia dziarska, pani Danuta Litarowicz jako dama
w kapeluszu, ale bez łasiczki i Grażyna
Skolarczyk jako estetka, współczesna
kobieta wyzwolona. Nagrody były też
stosowne do czasu i polskiej rzeczywistości, bo zwycięzcy otrzymali bilety na
podróż pociągiem Pendolino. Mogłyśmy
posłuchać jak pani sołtys Sieniawy - Ania
Bolanowska przekonywała zebranych
zgrabnie się wyginając, że „seksapil to
broń kobieca”. Do tego jeszcze dodajmy
prezentacje taneczne zespołów WHISK i
SOLVI oraz „ARTYSTÓW ZA DYCHĘ”
i pary Patrycji Stasz i Kamila Ziajki w
tańcach latynoskich.
Mocnym i głośnym uderzeniem zespół „SANTANOS”, wykonał piosenki o

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję burmistrzom,
radnym Rady Miejskiej w Rymanowie
oraz sołtysom, którzy przyjęli zaproszenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
i wzięli udział w programie z okazji Dnia
Kobiet. Samorządowcy pomimo stresu i
tremy zaprezentowali się znakomicie, o
czym świadczyły liczne owacje na sali.
Gratuluję paniom i panom scenicznego
debiutu i sukcesu.
Podziękowania składam również pani
Marii Przybylskiej z Rymanowa, za udostępnienie swoich autorskich tekstów, z
których część wykorzystano w programie,
m.in. skecz „Randka w ciemno”.

Janina Bolanowska

Danuta Litarowicz
(Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie)

Doktor „EMPATY”
Chwilę temu podejmowałam już
temat substancji uzależniających, do
zażywania których przyznaje się mnóstwo osób, zazwyczaj z tzw. świecznika drabiny społecznej lub świat ogólnie rozumianych „artystów”.
Pisałam, że palą, wąchają , wdychają a rzecz dotyczyła marihuany, ecstasy
czy zwyczajnego tytoniu. Wszystko,
zaś w imię poprawienia sobie nastroju,
pobudzenia lub często także ze zwykłej
ciekawości lub bezbrzeżnej nudy egzystencjonalnej. Wszelakie możliwości uzyskania natychmiastowego luzu
i uczucia „miłości” do bliźniego - mile
widziane i pożądane ze wszech miar.
Zapomnienie i lepszy świat, tęczówki powiększone i tęczowe widzenie gotowe. Piewców muzycznych znają zapewne wszyscy, którzy bodajże otarli się
o temat, ale kto zna samego Sashę?- boskiego wynalazcę, boskiego narkotyku?.
Aleksander Shulgin, profesor farmakologii, odkrywca ponad 200-stu
stymulantów, środków uspakajających,
afrodyzjaków, substancji zwalniających
lub przyśpieszających poczucie upływu
czasu lub narkotyków uśmierzających
wszelkie emocje. Masa tego. I wszystko
w imię uzyskania sztucznie: euforii, poczucia bliskości i zrozumienia zarówno
siebie jak i innych. Tak zwany lek na to
całe zło, które nas otacza a które znika
jak za dotknięciem różdżki – pyk, pyk i
…..maślane oczy i kochamy wszystkich
i wszystko jak „leci”! Po prostu high live
lub dolce vita jak kto woli.
Największą furorę robi współcześnie, odkryta w 1912 roku i zapomniana
na wiele dziesiątków lat, MDMA - czyli
ekstazy. Shulgin , wszystkie te odkrywane substancje testował na sobie, żonie i
współpracownikach dążąc do uzyskania
narkotyku, który „rozszerzyłby” świadomość i pozwolił „doznać” Boga. Często
powołując się na Boga, sam przyznaje,
że jest agnostykiem. Ekstazy typowo
pobudzający i wywołujący euforię narkotyk odkryli dla siebie, pod koniec lat
siedemdziesiątych, Kalifornijczycy, poszukujący hmm…oświecenia i duchowej terapii. Lata osiemdziesiąte to zakaz
użytkowania tejże. Tyle, że dyskoteki,
kluby i przyjęcia jakoś nie mogły się
obyć bez MDMA.
Ann, żona profesora stwierdziła, że
ten cud „odkrywczy” powoduje całkowite usunięcie strachu, który w nas jest gdy
dokonamy „sondowania” w głąb samych
siebie, gdzie odnajdujemy „zgniłego i
śluzowatego pokurcza” i zamianę tegoż
w cudne uczucie spokojnej akceptacji.
Wyrażając tak euforyczne i sielankowe
wizje zapewne była pod wpływem. Bo
też bardzo możliwe, że na większość
osobników tak właśnie działa, niestety
nie na wszystkich hurtem. Jeden z wyznawców pisał „miałem złe doświadcze-

nia, czułem się tak jakbym był otoczony
wodą i tonął. To była panika”. Wiele
osób dopada silny niepokój, uczucie
niechcianych emocji lub zanik apetytu.
Psychoterapeuci ostrzegają także, iż ten
cudny specyfik jak nic powoduje nawrót
zaburzeń psychicznych na jakie osobnik
„zażywający”, w przeszłości chorował.
Rekreacyjni zażywacze ecstasy miewają
stany depresyjne objawiające się apatią,
zmęczeniem, unikaniem ludzi, jak również zaburzeniami snu i agresywnością.
Ale nie sam Shulgin .
Mając 84 lata jest nadal aktywny,
pisząc kolejne książki o dragach, dając
odczyty a jasności umysłu pozazdrościć mu może niejeden 40-latek. Nigdy
też nie zapomina chemicznych wzorów
swoich substancji. A do tychże ma stosunek rzec można zdroworozsądkowy,
twierdząc, że MDMA jest takim samym
zagrożeniem dla człowieka jak każda
inna przyjemność np. nurkowanie, jazda na nartach czy pływanie. Rzecz jasna
profesor uważa, że jego dragi są absolutnie lepsze od tych starego typu czyli
heroiny i kokainy. Bo zarówno jedno jak
i drugie nie pogłębia zrozumienia siebie,
lecz powoduje ucieczką od własnego
„ja” w niebezpieczne rejony „odczłowieczenia”.
Shulgin po swoich doświadczeniach
i mistyczno-magicznych przeżyciach,
poruszał się w chmurach i mawiał „byłem Bogiem”. Jak widać celem człowieka jest raczej bycie Bogiem a nie
hmmm….pokora wobec swoich ludzkich ograniczeń. Wystarczy malusieńka
obserwacja świata obok by przekonać
się, że BOGAMI to raczej nie będziemy zważywszy na fakt „wiecznego poszukiwania szczęścia”, które nie tylko
nam nijak nie wychodzi nawet sztucznie
tworzone, ale drobniutkie tsunami lub
niewielki tajfunik połączony z pożarem
i ….delikatnym poruszeniem się ziemi i
człowiek wznosi oczy ku niebu, natychmiast przypominając sobie o Stwórcy.
Wracajmy do MDMA. Otóż regularne zażywanie specyfiku powoduje, że
70% populacji (zażywaczy) ma problemy z pamięcią, zmienny nastrój, depresję lub zaburzenia snu. Zazwyczaj zgłaszają średnio osiem dolegliwości o charakterze fizycznym i cztery o charakterze
psychologicznym. Oczywiście, że ekstazy może uczynić świat tęczowo malowany i cudny na kilka godzin ale niestety
po tych boskich kilku godzinach powrót
do rzeczywistości bywa bardziej bolesny a świat przeokropnie czarny i pełen
mroku. Nie od dziś wiadomo – wszystko co przynosi przyjemność, uzależnia
psychicznie a ponieważ bycie Bogiem
nam raczej nigdy nie wyjdzie i nigdy
nie będziemy mieć poczucia pełnego
dobrostanu, bez sztucznie stworzonych
w laboratoriach cudów syntetyczno-chemicznych, sięgamy po fantastyczne psychodeliki Pana Profesora.
Shulgin przekonany jest absolutnie,

Nasz Rymanów
na Facebuku

www.facebook.com/naszrymanow
że po zażyciu swojego preparatu poruszał rzeczami nie dotykając ich a gdy
wyszedł w tym stanie z laboratorium kot
na jego widok czmychnął – odebrał boskość twórcy MDMA!. Najwięksi nawet
sympatycy Sashy poddają w wątpliwość
etyczną stronę jego postępowania, jak
również eksperymentowanie na sobie i
bycie jednocześnie eksperymentatorem.
Bo jego postrzeganie jest wszak zaburzone przez substancje, które właśnie
testuje.
Abstrahując od doświadczeń samego farmakologa, który mimo wszystko
(!), wie co robi i bynajmniej nie zjada na
śniadanie kilku łyżek nowego proszku,
który testuje a zaczyna od rozsądnych
porcji, dzieląc je jeszcze na kilka mniejszych, nie wszyscy odbiorcy tegoż mają
tak zdroworozsądkowe podejście w powyższym temacie. Zdecydowana większość sięgających po MDMA to młodzi
ludzie, nie mający zbyt dużego doświadczenia z żadnymi środkami odurzającymi, to tacy którzy szukają zapomnienia
i natychmiastowego poczucia „miłości”
i „odlotu” w kierunku niebieskich pastwisk. A wszystko wokół jawi się im,
jak nieskończone w czasie, leżenie pod
gruszą na dowolnie wybranym boku. I
mają wreszcie zasłużony ze wszech miar
ŚWIĘTY SPOKÓJ!
Refleksja się lekka nasuwa – czy my
na tej ziemi dążymy wyłącznie do uzyskania świętego spokoju, zaspokojenia
potrzeby notorycznie trwającego błogostanu? I czy aby człowiekowi takowy
stan, po czasie niedługim takoż się nie
znudzi? Bo wieczna euforia jak i niekończący się smutek nie są dobre .Człowiek
zda się jest stworzony, aby wyłącznie
wiecznie poszukiwał drogi swojego życia, szukając, rozwijał swoje talenty,
zdolności a rezultaty swoich prac oddawał, dzieląc się z innymi. Oby jednak w
tych poszukiwaniach nie stracił kwestii
nadrzędnej – dobra drugiego człowieka,
oby sam nie zatracił w sobie pokory doszukując się pierwiastka boskiego, bo to
lekko oscyluje w odwieczną chęć posiadania władzy nad światem a te chęci jak
widać i słychać z każdego zakątku globu
– już dawno nas zgubiły.
Łucja Urbanik
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Uhonorowanie Anny
z Działyńskich Potockiej
(cz. II)
W poprzednim numerze „Naszego
Rymanowa” przedstawiliśmy plan uhonorowania Hrabiny Potockiej pamiątkową tablicą umieszczoną na ścianie
budynku dworu rymanowskiego. Treść
i forma tablicy pamiątkowej została zaakceptowana przez konserwatora zabytków i tablica jest już przygotowywana
w pracowni Pana Krzysztofa Śliwki. O
dalszych pracach, terminie i przebiegu
uroczystości poinformujemy w majowym
numerze naszego miesięcznika. A poniżej dalsze losy naszej bohaterki.
Okres pobytu w Dreźnie to
również nawiązanie bliskich kontaktów z rodziną
Teresy z Sapiehów Przemysławowej Potockiej.
Jak pisze Anna w
swoim pamiętniku, o tym, że pani
Potocka ma synów
dowiedziała się dopiero po pewnym czasie. Pewnego razu podczas odwiedzin
swej przyjaciółki, a zarazem siostrzenicy pani Potockiej, Marci Okęckiej,
zastałam panią Potocką we łzach z powodu listu. W liście tym donoszono, że
jej dwaj synowie zostali uwiezieni. Gdy
o tem wspominała, piorunem przyszła
mi do głowy myśl: Ja musze być zoną
jednego z nich. Cóż mogło być bardziej
chwalebne, według młodej patriotki,
niż zostać żoną skazańca cierpiącego
za naród. Obydwa domy bolały nad
więziennym losem Stanisława, obydwa
radowały się z jego uwolnienia. Ocalały powstaniec i więzień carski doznał w
Dreźnie radosnego przyjęcia i szybko
stał się ideałem snów dziewczęcych najmłodszej z Działyńskich.
Potoccy herbu Pilawa byli od XVI
wieku jedną z najpotężniejszych polskich rodzin magnackich. Zdarzało
się, że w senacie zasiadało dziesięciu i
więcej Potockich jednocześnie, że wielu Potockich równocześnie piastowało
najwyższe urzędy koronne marszałków,
hetmanów, wojewodów czy kasztelanów. Od XVII w. rozpadli się na dwie
główne gałęzie. Jedna, pieczętująca się
srebrną Pilawą, nazwę swa wzięła od
najwybitniejszego z rodu hetmana koronnego, Stanisława Potockiego zwanego Rewera.
Druga gałąź pieczętowała się złota
Pilawą i zwała prymasowską, bo wydała
prymasa królestwa Teodora Potockiego.
Każda z tych gałęzi dzieliła się na trzy linie: pierwszą, drugą i trzecią prymasowską, pierwszą, drugą i trzecią hetmańską.

12

NASZ RYMANÓW

(…) nieraz narzekał, że się opóźnia pora
Stanisław Potocki, powstaniec i więzień
działów rodzinnych, po których miekamieniecki, należał do drugiej lini
liśmy jechać pracować na wsi i ścielić
prymasowskiej. Ojcem jego był Przeswoje własne gniazdo. Obydwoje czuli
mysław Potocki zmarły w roku 1847,
się coraz gorzej, czuli się jak goście na
matką była Teresa księżna Sapieżanka
utrzymaniu rodziny. Zamek w Kórnizmarła w 1895r. Rodzice Stanisława byli
ku należał do brata Anny, Jana. Służba,
ciotecznym rodzeństwem. Podwójnym
konie, pojazdy, kuchnia, park, zamek
pradziadem Stanisława był ów słynny
były do ich dyspozycji, ale administrator
Szczęsny Potocki, jeden z najpotężniejsłał do Paryża sprawozdania i prośby o
szych polskich magnatów, wojewoda
decyzje, gospodarstwo na folwarku toruski, generał artylerii, właściciel wielu
czyło się swoim trybem. Wszyscy byli
starostw – ale i marszałek konfederacji
grzeczni, życzliwi, mili – jak przystało
targowickiej, związku szlacheckiego,
dla siostry właściciela.
który w czasie wojny polsko-rosyjskiej
http://www.kornik.pl/turystyka/Zaw 1772 roku opowiedział się po stronie
mek_w_Korniku_1/http://www.kornik.
Rosji.
pl/turystyka/Zamek_w_KorniLatem 1865 roku
ku_1/
odbyły się w Dreźnie
zaręczyny StanisłaAnna z niecierpliwością
wa i Anny. Jesienią
czekała na decyzje brata w
tego roku udało się
sprawie przyznania jej majątuzyskać od władz
ku. Zanim się jednak tego dopruskich zgodę na
czekała przeżyła chwile grozy,
powrót Działyńskich
gdy w całej okolicy wybuchła
do Kórnika. Tylko
epidemia cholery. Ludzie marskazany zaocznie na
li w potwornych męczarniach,
śmierć, za udział w
pozbawieni opieki lekarskiej.
powstaniu stycznioOkolica swym wyglądem
wym, Jan pozostał na
przypominała obraz średnioemigracji w Paryżu
wiecznej zarazy: opuszczone
wraz z żoną Izabelą z
Stanisław Potocki
pola, nie zżęte zboża, trupy
Czartoryskich. Dnia 6
ludzkie przy drogach, zdrowi
lutego 1866r. w Kórniku, Anna Działyńbojący się udzielać pomocy chorym.
ska została żoną Stanisława Potockiego.
Do samotnej walki z cholerą stają
Rozpoczęła nowe życie, samodzielne, od
młodzi małżonkowie Potoccy. Jeżdżą
początku trudne, czasem nawet tragiczswym ekwipażem po wsiach, opiekune, ale zawsze przepojone działalnością
ją się chorymi, umierających znoszą
społeczną Anny.
do chat. Dopiero, gdy epidemia zostaje
Po ślubie
przełamana, wyczerpana fizycznie i nerPo ślubie młodzi państwo Potoccy
wowo Anna wyjeżdża z mężem do swej
zamieszkali w kórnickim zamku. Były
siostry do Rokoszowa. Z Rokoszowa
to ich najszczęśliwsze chwile, bez trosk,
pojechali Potoccy do Warszawy i Krakozmartwień, bez kłopotów. Kochałam
wa. Zamiast typowej podróży poślubnej
męża szalenie, nasze sam na sam w
odwiedzili dwie stolice Polski. WarszaKórniku było istnym rajem, (…). Ale, ja
wa, a właściwie warszawiacy bardzo ją
byłam dzieckiem prawie, a to był mąż w
rozczarowali. Anna jako gorąca patriotsile wieku, przyzwyczajony do życia praka nie mogła zrozumieć, jak można w
cy, i – trzeba to przyznać otwarcie, choć
czasach przemocy carskiej, zaborów,
mnie istotnie bardzo kochał, - nudził się
urządzać bale. Jak można między jed-

nym a drugim tańcem opowiadać o tym,
kogo zamknięto w cytadeli, zesłano na
Sybir. Spotykało się na tych balach i
rautach i moskiewskie mundury i bankierów chrzczonych i niechrzczonych,
bywano u nich na balach urządzanych
z przepychem niesłychanym, opijano i
objadano drogiemi przysmakami - na
to, by wychodząc żartować z nich. Ja
tam iść nie chciałam i równie memu
mężowi i mnie było to wstrętnem. Rozmowy na tych wieczorach i balach były
tak szablonowe, mało interesujące, wymuszone.
Kraków zrobił na Potockich wielkie
wrażenie. Wydał się po Warszawie bliski, pogodny, życzliwy i polski. Mieszkało tu wielu senatorów, generałów,
jeszcze z czasów powstania listopadowego, i ich rodziny, które czciły pamięć
poległych o wolność. Bolesne wrażenie
sprawił jedynie Wawel zamieniony w
koszary dla wojska. Trumny królów pajęczyną zasnute, stały jedne na drugich
jak sągi drzewa, ornaty najpyszniejsze
wisiały na hakach, bez obłączków, załamując się i ścierając; wszystkie dziś w
skarbcu ustawione kosztowne relikwiarze, monstrancje itp. walały się powywracane wśród resztek świec i innych
rupieci. Jej stanowcze wystąpienie w
obronie pamiątek narodowych, krytyka

Renowacja pomnika
bitwy pod Hodowem
W 2014 roku przypada okrągła
320 rocznica bitwy pod Hodowem.
Bitwa która rozegrała się 11 czerwca
1694 roku, przyjęto nazywać Polskimi
Termopilami. Fundacja MOSTY, we
współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, podjęła się realizacji projektu
renowacji pomnika upamiętniającego
bitwę, ufundowanego przez Jana III
Sobieskiego.
Podczas bezprecedensowej w historii
wojskowości bitwy pod Hodowem garst-

bierności społeczeństwa krakowskiego wobec znanego
polityka galicyjskiego Adama Potockiego wywołały
ogromną sensację. Powiedział potem komuś: „A to mi
cięta kobieta, przyznam się,
że drugi raz nie radbym stanąć obwiniony wobec tych
zaiskrzonych oczu”
Po powrocie do Kórnika
zastali wiadomość, że Jan
Działyński przeznaczył swej
siostrze dobra w Oleszycach,
położone w Galicji pomiędzy Jarosławiem a Lubaczowem. Był to duży majątek
składający się z kilku folwarków i wielkich obszarów
leśnych. W ogromnym, kiedyś wspaniałym, lecz wówczas zaniedbanym parku,
stał na niewielkim wzniesieniu, usypanym niegdyś przez
jeńców tatarskich, obronny
zrujnowany zameczek. Długie rządy nie zawsze rzetelnych zarządców doprowadziły majątek do opłakanego
stanu. …
Grażyna Skolarczyk
ka polskich obrońców (7 chorągwi husarii
i pancernych w sile około 400 ludzi)
skutecznie odparła najazd sił tatarskich
w liczbie około 40 tys. Ludzi. (więcej o
bitwie: dr. R. Sikora – Hodów 1694).
Pomnik bitwy, ufundowany w 1695
roku znajduje się w złym stanie technicznym, co ilustruje fotografia obok. Fundacja MOSTY we współpracy z Ambasadą
Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
postanowiły zadbać o przywrócenie jego
świetności.
W tym celu w listopadzie 2013
roku została zorganizowana w Hodowie
wizyta prof. Janusza Smazy z Wydziału
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W efekcie współpracy z prof. Smazą został przygotowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o dofinansowanie projektu renowacji pomnika, złożony przez Fundację MOSTY
w ramach priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.
W końcu stycznia 2014 roku ministerstwo przyznało na projekt restauracji
pomnika w Hodowie 60 tys. złotych.
Tomasz Kossakowski
Prezes Instytutu Euro-Atlantyckiego
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Akcja „ZIMA”
Od dnia 20.01.2014 do dnia 31.01
2014 były organizowane przez GOK w
Rymanowie i Halę sportową w Sieniawie
ferie zimowe.
Zajęcia były prowadzone przez
animatorów kultury oraz osoby współ-

I miejsce
Jakuba Litarowicza
Początkujący rymanowski saksofonista Jakub Litarowicz został
laureatem na XIX Podkarpackich Spotkaniach Uczniów Szkół Muzycznych I
stopnia w Mielcu zdobywając I miejsce.
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pracujące z GOK. Codziennie uczestniczyło nich około 40 dzieci. Zajęcia,
które odbyły się podczas ferii zimowych
były bardzo urozmaicone. Począwszy
od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier świetlicowych, karaoke,
zajęć kulinarnych (które poprowadziła
pani Teresa Niziołek pracująca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego),
a kończąc na zajęciach
plastycznych. Poza tym
odbyły się turnieje tenisa stołowego, piłki
siatkowej, unihokeja,
Darta, piłkarski.
Ponadto GOK zorganizował dla dzieci
dzień filmowy który
odbył się w Kinie „Sokół”. Dnia 25.01.2014
GOK w Rymanowie
zorganizował dla najmłodszych bal przebierańców. Były wspólne
tańce, gry, konkursy z
Jakub Litarowicz jest uczniem I klasy
nowo powstałej Szkoły Muzycznej I st.
w klasie saksofonu pana Michała Rymarza. Jakub stawał w szranki ze swoimi
rówieśnikami z wielu szkół podkarpacia
oraz małopolski w pierwszej kategorii
wiekowej.
XIX Podkarpackie Spotkania
Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia odbyły się 28 lutego 2014 roku. Konkurs skierowany był do młodych
muzyków z czterech województw
grających na instrumentach dętych i miał na celu podnoszenie
poziomu gry, popularyzowanie
instrumentów dętych wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie najzdolniejszych uczniów.
W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział około
80 uczniów. Soliści startowali
w trzech kategoriach wiekowych.
Konkurs był interdyscyplinarny,
tzn. laureaci byli wyłaniani z instrumentów dętych drewnianych
takich jak: fletu, oboju, klarnetu,
fagotu i saksofonu. Uczniów
oceniało profesjonalne jury pod

nagrodami, zabawy, malowanie buziek.
W trakcie balu każde dziecko otrzymało
słodki upominek.
MELOBAL
Dnia 22.02.2014 w GOK-u w Rymanowie po raz pierwszy zorganizowano przegląd zespołów weselnych pod
nazwą - „MELOBAL” połączony z
zabawą ostatkową. Zaprezentowały się
cztery zespoły, dwa zespoły z Miejsca
Piastowego zespół „Groovinscy”, i zespół
„Rytm”, zespół „Santanos” z Sanoka,
zespół ”Afera” działający przy GOK w
Rymanowie oraz Dj Dusiek. Impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Goście uczestniczący w zabawie bawili
się do białego rana, a większość z nich
zapowiedziała swe przybycie na następną
taką imprezę. Szkoda tylko, że tak mało
mieszkańców gminy zaszczyciło imprezę
swoją obecnością.
GOK

przewodnictwem prof. Andrzeja Godka z
Akademii Muzycznej w Krakowie. Przewodniczącemu towarzyszyli dr hab. Jacek
Deląg i dr Ewelina Zawiślak z Akademii
Muzycznej w Łodzi.
D. Krzok

Sekcja Kultury i Tradycji
W wyniku splotu różnych niekorzystnych czynników, w poprzednim numerze,
w sprawozdaniu z walnego zebrania
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” pominięto sprawozdanie Sekcji Kultury i
Tradycji. (red)
Sprawozdanie złożyła przewodnicząca sekcji
Barbara Haduch. Na
wstępie przypomniała,
że sekcja powstała przy
Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów” w 2007 roku
i skupia obecnie 30 osób.
Koncentruje się głównie
na organizowaniu lub
uczestnictwie w imprezach środowiskowych
o różnorodnym charakterze. Imprezy takie odbywają prawie co miesiąc w domu ludowym w
Rymanowie - Posadzie
Dolnej. Podobnie było w
roku sprawozdawczym
– 2013.
Na początku stycznia
tradycyjnie organizowany jest Wieczór trzech
Króli w którym uczestniczą chętnie zarówno dorośli jak też młodzież i dzieci. Cyklicznie organizowany
w styczniu Opłatek słynie z dobrego stołu,
ciekawych występów kabaretowych,
skeczy i piosenek. Obowiązkowe jest też
śpiewanie kolęd. Scenariusze tych imprez
tworzy Maria Przybylska a scenografię
wykonuje Grażyna Skolarczyk.

Bal Walentynkowo
– Karnawałowy
Karnawał to fantastyczny czas nie
tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci, a
może przede wszystkim dla naszych
podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Rymanowie. Dla wychowanków bal
karnawałowy to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni.
W dniu 13 lutego 2014 r. w Domu
Kultury w Rymanowie odbył się „Bal
Walentynowo - Karnawałowy”. Gospodarzami zabawy byli wychowankowie i
opiekunowie OREW. W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli z Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie.
Według staropolskiej tradycji nasz
bal rozpoczęliśmy polskim tańcem-Polonezem Uczestnicy balu byli przebrani w
różnokolorowe, bajkowe stroje. Wśród
nich były m. in. królewny i królowie, rycerze, Zorro, piraci, pszczółki, biedronki
i ptaszki. Nasi wychowankowie wspólnie
z uczniami ze szkoły w Rymanowie brali

W lutym w sali domu ludowego odbywa się coroczne podsumowanie pracy
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, stroną
organizacyjno – kulinarną zajmuje się
nasza sekcja.
Członkowie naszej sekcji uczestniczą
w uroczystościach religijnych, corocznie
przygotowują jeden z czterech ołtarzy
na procesję Bożego Ciała, w której
uczestniczą niosąc
w uroczystych strojach obrazy i figury.
Wielkim wydarzeniem, wymagającym
wielodniowej pracy,
jest przygotowanie
wieńca dożynkowego.
Zwieńczeniem prac
wielu osób jest udział
w korowodzie dożynkowym do kościoła.
Kilka razy w roku
przygotowaliśmy na
różne imprezy w
Rymanowie Zdroju
swojskie jadło. Na
coroczną biesiadę Kół
Gospodyń Wiejskich
(w tym roku w Wróbliku Królewskim)
przygotowane zostały
zrazy i sos grzybowy.
Ponadto nasi aktorzy,
w wieku daleko pozaszkolnym, przedstawili pełną humoru scenkę „Przedszkolaki”. Wiele prac wykonują współpracujący
z nami strażacy z OSP w Posadzie Dolnej.
Wyjeżdżamy także poza teren gminy,
w minionym roku zarszyńska Lokalna
Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
zaprosiła nas w sierpniu do Rudawki Ryudział w konkursach z nagrodami, razem
tańczyli i doskonale się bawili. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły „Taniec z
gwiazdami” i „Lot na balonie”. Uczniowie podczas balu odwiedzili „Bajkowe
krainy”, w których czekały na nich różne
niespodzianki. Poznali również tańce
takie jak: Samba i „Góralski łoberecek”.
Uczniowie ze szkoły w Rymanowie
przygotowali quiz- zaczarowane pudełko,
oraz dedykowali naszym wychowankom
piosenki. Była to
wspaniała okazja do integracji
i wzajemnego
poznania się. W
przerwach miedzy tańcami delektowaliśmy się
pysznymi posiłkami i słodkościami przygotowanymi przez nasze
panie kucharki.
Bal połączony był
z niespodzianką
walentynkową.
Na zakończenie
zabawy każdy

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT
za rok 2013
wypełnione
zostaną bez
żadnych opłat
w Stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła
przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku w parku

manowskiej na przygotowanie wołowiny.
Wspomnieć koniecznie trzeba, że
sekcja włącza się w akcję kwestowania
przy bramach cmentarza na rzecz renowacji starych nagrobków. Optymistycznym
objawem jest to, że coraz więcej chętnych
zgłasza się do naszej sekcji.

otrzymał słodkie serduszko pieczone
przez wychowanków OREW w naszej
pracowni kulinarnej.
Wspólna zabawa sprawiła wszystkim
wiele radości i dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Z pewnością to spotkanie
pozostanie na długo w naszej pamięci.
Bożena Penar i Mariola Sokołowska
(oligofrenopedagodzy w OREW)

NASZ RYMANÓW

15

CZYTELNICY PISZĄ

Sprostowanie
W ostatnich dniach przeczytałem
książkę „Na Rymanowskiej Rusi’’ pod
redakcją Michała Łuczaja i odnoszę się
do wiadomości podanych o wsi Deszno
(rus. Doszno). Na stronie 83 jest zdanie : „
W 1944 roku, podczas walk na przedpolu
Przełęczy Dukielskiej spłonęło w Desznie
około 70 domostw”. Prawda jest zupełnie
inna, gdyż we wrześniu 1944 roku spaliły
się w Desznie 3 zabudowania (stodoła
Stanisława Śliwki i 2 domy łemkowskie).
Na 84 stronie jest zdanie: ” Z rąk morderców zginął młody duchowny Bogdan
Semkow”. Był to duchowny greckokato-

Gender ?
- jestem przeciw
Pierwszy tego słowa użył nowozelandzki socjolog i seksuolog John Monej,
który odkrył „niezależną od biologicznej
płeć kulturową człowieka”.
Do rozwoju tej ideologii przyczynił
się głównie ruch feministyczny. Promują
oni związki osób tej samej płci, edukację
seksualną dzieci, wolną miłość, prawo do
aborcji oraz swobodne prawo do zmiany
płci i wyboru orientacji seksualnej. Aby
te teorie wcisnąć społeczeństwu, genderyści przyjmują pozę „obrońców postępu” niosących pomoc pokrzywdzonym
mniejszościom seksualnym. Twierdzą, że
tożsamość płciowa do pewnego momentu
jest „płynna” i można ją ukształtować
przez wychowanie.
Podstawowym założeniem jest to, że
nasza płeć jest określona nie biologicznie
lecz kulturowo w procesie wychowania.
Więc nie rodzimy się jako osoby płci męskiej i żeńskiej, ale takimi stajemy się w
procesie wpływu najbliższego otoczenia.
Widzimy zatem, że skoro płeć może być
przez nas zmieniana, to znaczy, że zmieniać możemy już wszystko. W ten sposób
otwiera się pole do takich eksperymentów

I Turniej Halowej
Piłki Nożnej
1 marca 2014 r. odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej o „Puchar
Burmistrza Gminy Rymanów” zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie – Halę Sportową
w Sieniawie. Turniej otworzył z-ca
burmistrza pan Jan Materniak oraz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie pani Danuta Litarowicz.
Do turnieju zgłosiło się 11 zespołów
z gminy Rymanów. Drużyny zostały
podzielone na 3 grupy, w każdej z grup
odbyły się rozgrywki systemem każdy z
każdym. W grupach zostało rozegranych
15 meczy, w których nie brakowało emo-
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licki przybyły do Deszna z Ukrainy nawołujący w swoich kazaniach do rozprawy
z Polakami i za to wykonano na nim karę
śmierci po wcześniejszych ostrzeżeniach.
Na stronie 84 jest zdanie: „Rusinów z
Deszna wysiedlono na Ukrainę”. I dalej: ” W styczniu 1946 roku, sotnie UPA
Didyka i Trinia spaliły polską część wsi.
W następnych latach Polacy odbudowali
domy i zagrody, zaś część ruska do życia
już nie wróciła”. Otóż prawda wygląda
nieco inaczej. Po wysiedleniu Łemków do
ich domów wprowadzili się przesiedleńcy z Podola i dokładnie 6 stycznia 1946
roku wymienione sotnie spaliły Deszno
i z istniejących 112 budynków pozostało
23 budynki Polaków. W uzupełnieniu dodam, że w trakcie spalenia Deszna przez

UPA zastrzelony został dozorca Kolonii
Lwowskiej Jan Penar a na Wołtuszowej
Maria Inglot i Jan Inglot, zaś w Desznie
spaliło się dwoje dzieci przesiedleńców.
Dodam jeszcze, że ze szkoły w
Desznie wypędzono panią Wais z córką
( mąż był w niewoli niemieckiej), a dzieci
Polaków nie miały wstępu do szkoły i
uczyły się w prywatnym domu Andrzeja
Zięby. Nauczycielką Łemków była Ukrainka pani Kopczakowa a Polaków pani
Maria Dębiec.
Inne nieścisłości, których jest więcej
w tej książce, pomijam.

o jakich nie śnili narodowi socjaliści czy
komuniści.
W wypowiedziach osób promujących
gender przejawia się mania seksualności
oraz niesamowita wrogość do Kościoła
katolickiego i jego wartości. Genderyści
to ludzie o poglądach skrajnie lewicowych i ateiści, którzy w szczególny
sposób kładą nacisk na wcielanie swoich
poglądów dzieciom i młodzieży. Tak
ukształtowany młody człowiek nie będzie
zdolny do zbudowania trwałego związku
opartego na Bogu i tradycji.
Ideologia gender święci tryumfy w
bardzo „postępowych” krajach zachodu.
Efektem szaleństwa tej ideologii we
Francji czy Hiszpanii jest zakaz używania
słów tata, mama i wprowadzenie słów
„rodzic A – rodzic B”. Czy tego chcemy?
Tradycyjna rodzina według nich jest
przeżytkiem i dążą do legalizacji prawa
adopcyjnego dzieci przez związki jednej
płci. Podejmują działania propagandowe
i z dużą determinacją dopominają się o
tolerancję wobec homoseksualistów, atakując zjadliwie Kościół, nawołujący do
normalności i promujący model rodziny
katolickiej. W kulturze i sztuce promują
homoseksualizm, a spektakle wystawiane
w teatrach przepojone są pornografią i
bluźnierstwami.

Poprzez zaprzyjaźnione i popierające
ich poglądy środowiska medyczne, promują prawo do aborcji i antykoncepcji.
Pamiętamy jak nie można było krytykować towarzysza Stalina czy komunizmu i
czym to groziło. Według chrześcijańskiej
wizji człowieka, to małżeństwo mężczyzny i kobiety jest wyrazem godnego i
płodnego przymierza. Nie dajmy się ogłupić tym, którzy odrzucają wiarę i tradycje
zakorzenione w narodzie polskim.
W podkarpackich przedszkolach
rozpowszechniana jest książka epatująca
dzieci nagością plaż nudystów. Książka
bulwersuje i rodziców i wychowawców,
którzy zdecydowali się nie pokazywać
podręcznika dzieciom. Wprowadzenie
do polskich przedszkoli tego rodzaju podręczników jest niedopuszczalne, pomimo
tego, że samorządy wzięły za wdrażanie
pewnych programów pieniądze z Unii
Europejskiej.
Obowiązkiem starszego pokolenia
jest troska i odpowiedzialność wychowawcza młodego pokolenia a szczególnie
dzieci małych, które dopiero kształtują
swoje postawy wobec życia. Osoby
zajmujące pewne stanowiska publiczne,
powinny przeciwdziałać jego zgorszeniu,
czego oczekują zatroskani rodzice.

cji i piłkarskiej walki. Z grupy A awansował zespół „Orzeł” Milcza, z grupy B
„Wisłok” Sieniawa i z grupy C „Start”
Rymanów.
Następnie odbyła się runda finałowa,
wyniki i tabela poniżej.
„Orzeł” Milcza – „Start” Rymanów (2 – 4)
„Orzeł” Milcza – „Wisłok” Sieniawa
(1 – 9)
„Wisłok” Sieniawa – „Start” Rymanów
(1 – 2)
Tabela rundy finałowej:
I miejsce: „Start” Rymanów 6 pkt.
II miejsce: „Wisłok” Sieniawa 3 pkt
III miejsce: „Orzeł” Milcza 0 pkt
Wszystkie drużyny uczestniczące w
zawodach otrzymały dyplomy pamiątkowe, a pierwsze trzy zespoły otrzymały
puchary z rąk z-cy Burmistrza Jana
Materniaka.

Najlepszym zawodnikiem turnieju
został wybrany Konrad Kijowski z
„Orła” Milcza, najlepszym bramkarzem
został Lucjan Michnowicz ze „Startu”
Rymanów, a najlepszym strzelcem z 10
bramkami na swoich koncie zawodnik
„Wisłoka” Sieniawy Bartosz Miklaszewski. Wszyscy wyróżnieni zawodnicy
otrzymali drobne upominki.
Specjalne podziękowania za sędziowanie tego długiego i ciężkiego turnieju
kierujemy dla pana Józefa Krzysztyńskiego.
Zawodnicy i organizatorzy już umówili się na następny turniej, na który już
teraz zapraszamy.

Stanisław Krukar
Deszno

Jan Łabuda

Pracownicy Hali Sportowej
w Sieniawie

T o w a r z y s t w o S p o r t o w e „PRO FAMILIA”

Adres do korespondencji 38-471 Wojaszówka 59 tel. 134385095 kom. 511496054
www.pro-familia.net
email: jerzy.kaleta@pro-familia.net

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, Starostwo Powiatowe w Krośnie zaprasza
dzieci, młodzież i ich rodziców szkół podstawowych, gimnazjalnych z Gminy Rymanów

na XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

PRO FAMILIA – CUP 2014

Turniej odbędzie się 25. 05. 2014 w Ośrodku – Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku.
Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców grających amatorski tenis stołowy. Celem naszego Towarzystwa jest zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu w tym przypadku składana propozycja to - tenis
stołowy. W tym celu wprowadzono po raz pierwszy nową kategorię amatorską, rodzic + dziecko do 15 lat.
Wyklucza się udziału w tej kategorii udziału młodzieży zarejestrowanych w klubach, grających czynnie w ligach, posiadających
licencję klubową. Stworzenie nowej kategorii to szansa dla wielu młodych, aby uczestniczyć w dużej masowej imprezie sportowej
jaką bez wątpienia jest – XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym.
Zapraszamy także chętnych do udziału w pozostałych kategoriach:
1. Kategoria amatorska rodzić + dziecko do 16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
3. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko – minimum 15 lat
4. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko do 15 lat – nowa kategoria dla wszystkich chętnych nie grających na co dzień w tenisa, bez udziału zawodników grających w ligach, mających licencję PZTS.
W tegorocznym turnieju udział wezmą zawodnicy, młodzież - rodziny z woj. podkarpackiego, śląskiego małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego. Tradycyjnie w turnieju uczestniczą rodziny z Słowacji – Presov, Keżmerok, Śvidnik, Stropkov, Snina
Kamienica, Dubovica, Lipiny, Poprad, Bardejov, Koszyce, Udavske, Duplin, z Ukrainy- Lwów, Sambor, Truskawiec, Drohobycz,
Żołkwia, a także rodziny z XVII dzielnicy Budapesztu – Węgry.
SKRÓCONY SYSTEM ROZGRYWEK:
W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny. Podział grup będzie zależny
od ilości zgłoszonych drużyn – rodzin. Awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy. Po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. Wszystkie mecze w grupach i w systemie pucharowym będą
rozgrywane do dwóch wygranych setów. Mecze finałowe w każdej kategorii wiekowej zostaną rozegrane do trzech wygranych setów.
Pozostałe informacje na stronie internetowej: www. pro-familia.net, szczegółowy komunikat
NAGRODY:
Kategoria otwarta OPEN rodzic + dziecko do 16 lat, kategoria dla wszystkich chętnych
1. miejsce - deska tenisowa + okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
2. miejsce - okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
3. miejsce - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom
4. miejsce - grawerowany puchar szklany, dyplom
1.Kategoria amatorska rodzic+ dziecko do 16 lat
2.Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat – nagrody takie same w dwóch kategoriach
1. miejsce - deska tenisowa+ okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
2. miejsce - okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
3. miejsce - okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
4. miejsce – grawerowany puchar szklany, dyplom
Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 15 lat – nowa kategoria !!!
1. miejsce - deska tenisowa + okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
2. miejsce - okładziny tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom
3. miejsce - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom
4. miejsce - grawerowany puchar szklany, dyplom
Możliwość ufundowana nagrody specjalnej dla najlepszej drużyny z woj. podkarpackiego przez Posła Parlamentu Europejskiego 4- dniowy pobyt w Brukseli dla 2 osób. Informacje dotyczące wyjazdu zostaną uzgodnione podczas wręczania Nagrody,
nagroda będzie przyznana najlepszej rodzinie w kategorii amatorskiej powyżej 16 lat. W przypadku przyznania nagrody specjalnej, nagroda w postaci sprzętu zostaje wycofana
Nagrody sportowe – deski, okładziny to profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego. Wartość nagród w granicach 300 - 400 zł.
Dodatkowo dla wszystkich rodzin, którzy zostaną wyeliminowani po fazie grupowej nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i organizatorów - Towarzystwa Sportowego Pro- Familia.
Dodatkowe informacje:
Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – obiad – godz.12.00 do14.00 W ciągu całodziennego pobytu zapraszamy
wszystkich uczestników na całodzienny poczęstunek swojskie jadło, gdzie przygotowane zostaną wyroby garmażeryjne, wędliny,
sałatki, żurek, owoce, ciasta, kawa, herbata w godz. 10.00 do 17.00 Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę. Wpisowe od rodziny wynosi 20 zł – płatne w dniu zawodów. Zapisy na turniej do 15.05.2014 r. Zapisy przyjmuje
Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 51149605. Zakwaterowanie rodzin w ośrodkach agroturystycznych i na miejscu
w Ośrodku.
Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – www. pro-familia.net. Na stronie: szczegółowy komunikat informujący
o turnieju, informacje z poprzednich turniejów, zdjęcia – zakładka galeria.
Jerzy Kaleta
(Prezes T.S.Pro- Familia)
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Rok z Akademią
Piłkarską Aktiv Pro
za nami
W m a r c u b r.
minął rok działalności Akademii
Piłkarskiej Aktiv Pro. Pomysł
utworzenia na
terenie Gminy
Rymanów szkółki piłkarskiej, która będzie zajmować
się profesjonalnym szkoleniem dzieci,
powstał z inicjatywy trenera i piłkarza
Dariusza Jęczkowskiego. Akademia
powstała z pasji i zamiłowania do piłki
nożnej, a wszystkie inicjatywy w niej
podejmowane mają na celu stworzenie
wszystkim dzieciom szansy na doskonalenie swoich umiejętności. W Aktiv Pro
trenować może każde dziecko, które tylko
zechce zmierzyć się z piłkarską przygodą.
Założeniem Akademii jest dostępny dla
każdego dziecka systematyczny trening.
Tym, czym rymanowska Akademia
różni się od innych tego typu inicjatyw,
jest fakt, iż trenerzy nie przeprowadzają
selekcji dzieci ze względu na posiadane
umiejętności. Na tym etapie rozwoju
dziecka, trudno jest stwierdzić, że w przyszłości będzie ono perspektywicznym
piłkarzem lub piłkarką. Szanse trzeba
dać każdemu, bo czasem same wrodzone
umiejętności nie wystarczą do tego, aby
osiągnąć sukces, który można odnieść
ciężką i systematyczną pracą.
W Akademii, w chwili obecnej,
zrzeszonych jest ponad 100 dzieci z
terenu całej Gminy, trenujących w 4
grupach treningowych. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu, a duże zainteresowanie inicjatywą zmusza koordynatorów do otwierania kolejnych grup
treningowych. Najmłodsi zawodnicy,
mają w chwili obecnej 3 latka. Bardzo
ważne jest, aby dziecko jak najszybciej
zaczęło swoją piłkarską przygodę. Im

szybciej będzie nabywało
umiejętności, pod okiem
trenera, tym technicznie
będzie sprawniejsze, co bez
wątpienia zaprocentuje w
przyszłości. W tym wieku
bardzo ważne jest wsparcie
rodzica. To rodzic musi
chcieć, aby jego dziecko
uprawiało czynnie sport,
musi przypilnować udziału w zajęciach, czasami
zachęcić i często wesprzeć
w drobnych rozczarowaniach. Bardzo ważne jest,
aby rodzice zrozumieli, że
dziecięca piłka to przede
wszystkim zabawa. Na
tym etapie nie ma wygranych ani przegranych. Zachodnie metody szkolenia
młodych zawodników, na
których oparta jest myśl
szkoleniowa Aktiv Pro,
jednoznacznie zaznacza,
że dziecko ma odczuwać
radość z udziału w samym
treningu czy turnieju. Dla
niego liczy się drobny upominek np. w postaci dyplomu lub medalu, a fakt zwycięstwa czy
porażki w rozgrywanym meczu schodzi
na dalszy plan.
Czasami, spotykamy się z opiniami
rodziców, że dzieci grają ze starszymi
zawodnikami, z bardziej doświadczonymi,
a poprzez to, nie odnoszą systematycznych zwycięstw. Spotkaliśmy się nawet
z opinią, aby przed wyjazdem na turniej
zorganizować dodatkowe zajęcia, aby
dzieci wygrały zawody. Rodzice muszą
zrozumieć, że to nie o to w tym wszystkim
chodzi – że dla dzieci to ma być przede
wszystkim zabawa. Dla dziecka każdy
udział w turnieju to przygoda i przeżycie.
A indywidualne nagrodzenie każdego zawodnika gratyfikuje gorycz ewentualnej
porażki i to ten fakt pozostaje w pamięci,
a pamiątkowy medal jest największym wynagrodzeniem wysiłku włożonego w mecz.
Dzieci poprzez porażki uczą się szacunku
do dyscypliny sportu, szacunku do innych

zawodników, a każda zdobyta bramka
i małe zwycięstwo jest wypracowane i
dopiero wtedy docenione przez dziecko
i przynosi pełną satysfakcję. – dodaje
Dariusz Jęczkowski.
Inicjatywy podejmowane w Akademii są z góry przemyślane i dobrze
opracowane. Pomysł na organizację
przedsięwzięcia nie jest krótkotrwały. Założeniem jest stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dzieci i stworzenie im szansy
na prawdziwą piłkarską przygodę. Fakt,
iż w małym miasteczku, jest takie duże
zainteresowanie tego typu przedsięwzięciem świadczy, iż zmienia się mentalność
ludzi. W chwili obecnej, rodzice inwestują
w swoje pociechy, stwarzając im możliwości rozwoju. W Gminie Rymanów jest
świetne zaplecze sportowe, którego aż
grzech nie wykorzystać. Przy wsparciu
rodziców, samorządu i lokalnych przedsiębiorców można z coraz większymi
sukcesami kontynuować działalność
Akademii, stwarzając dzieciom szanse na
rozwój, przygodę, nabycie nowych umiejętności, zawarcie nowych znajomości,
a przede wszystkim na zaszczepienie w
młodym człowieku bycia aktywnym, bo
to jest klucz do sukcesu i prowadzenia w
przyszłości zdrowego stylu życia.
Za pośrednictwem Miesięcznika
„Nasz Rymanów”, pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy dotychczas okazali przychylność
dla naszych działań. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy spełniać dziecięce
marzenia. Dziękujemy
Katarzyna Rysz-Jęczkowska
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Wyróżnienie dla
małych trębaczy
Młodzi uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie, z klasy Tadeusza
Półchłopka, zostali wyróżnieni na VIII
Regionalnym Festiwalu Instrumentów
Dętych Blaszanych w Kolbuszowej 5
grudnia 2013 r.
Są to: Sebastian Litarowicz i Damian Olszyński, mają po 8 lat i już po
3 miesiącach nauki, zostali nagrodzeni
przez jury, któremu przewodniczył prof.
Tomasz Ślusarczyk z Akademii Muzycznej w Krakowie.

… i gitarzysty

Z powodzeniem 16 grudnia 2013 roku
uczeń I klasy Szkoły Muzycznej I st. w
Rymanowie - Klaudiusz Fabia uczestniczył w VIII Regionalnym Festiwalu
Młodych Gitarzystów w Kolbuszowej.

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku należnego
na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację nagrobków na rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut Organizacji
Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja pod przewodnictwem profesora Akademii Muzycznej z Warszawy
- Ryszarda Bałauszko zakwalifikowała
go do I grupy wykonawców.
Dla Klaudiusza była to już druga prezentacja na scenie regionu - otóż 06.12.2013 roku
również z powodzeniem
reprezentował naszą szkołę
na Mikołajkach Gitarowych
w Jarosławiu. Obydwa wydarzenia nadzorowane były
przez głównego wizytatora
CEA z Rzeszowa - pana
Krzysztofa Szczepaniaka.
Swoje umiejętności i talent
Klaudiusz rozwija w klasie
gitary pod okiem swojego
nauczyciela Agaty Pelczar.
D. Krzok

Szanowni mieszkańcy!
Mamy przyjemność poinformować Was, że Bieszczadzkie Forum Europejskie ogłasza nabór uczestników do projektu pt.
„Dobry start w przedsiębiorczość”w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoby zamierzające wziąć udział w projekcie powinny zapoznać się z dokumentacją projektu (dostępną na stronie
www.dobry-start.eu lub odwiedzić Biuro Projektuw Lesku przy ul. Mickiewicza 17, 38 – 600 Lesko tel. 13 – 469 – 62 – 72)
- mówi Koordynator Projektu.
TERMIN NABORU: 31.03.2014 r. – 04.04.2014 r.
Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Bieszczadzkie Forum Europejskie)od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu).
– Poprzednia edycja Projektu „Uwierz we własny sukces – II edycja” przyniosła wysokie zainteresowanie a realizacja
projektu odniosła duży sukces. 54 osóby rozpoczęły działalność gospodarczą, która po dziś dzień zadowalająco funkcjonuje.
Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację tożsamego projektu.Naszą ofertę kierujemy do osób zamieszkujących tereny powiatu:
leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego oraz Powiat m. Krosno, które nie posiadały
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do przedsięwzięcia.
– Przypominam, że Projekt skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych- mówi Koordynator Projektu. Osoby ubiegające
się o wsparcie finansowe powinny pamiętać o tym, że muszą należeć do jednej lub kilku z następujących kategorii: osoby poniżej
30 roku życia; osoby w wieku 50+.
Po przejściu Etapu Rekrutacji zakwalifikowani beneficjenci wezmą udział w bezpłatnej części szkoleniowej i doradczej związanej z zakładaniem i prowadzeniem firmy. Pomyślne ukończenie tego bloku jest warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji
inwestycyjnej w wysokości do 40 000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w kwocie 1 600
zł miesięcznie przez pół roku.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!
(Kolorowy plakat na ostatniej stronie)
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Wspomnienia Stefana
Skibińskiego (IV)
(Opuszczenie ZSRR)

Rozpoczął się żmudny proces tworzenia polskich sił zbrojnych z byłych
więźniów. Podstawową przeszkodą była
kondycja Polaków. Radość z wolności
nie zlikwidowała uszczerbków zdrowotnych. Dostęp do obfitego jedzenia niejednokrotnie był nawet przyczyną śmierci
wygłodniałych i chorych uwolnionych
więźniów.(wła)
W tym czasie mówiono, że około
130 tys. polskich żołnierzy wywieziono
z sowieckiego „raju”.
Wylądowali w Persji (Iranie) koło
miejscowości Pahlewa 2 listopada 1942
r. Zamieszkali w barakach i zostali poddani kwarantannie. Umundurowanie i
bieliznę oraz wszystkie inne rzeczy im
zabrano i spalono, nawet rosyjskie ruble.
Po wykąpaniu i dezynfekcji wyfasowali
nowy ekwipunek tj. mundury, bieliznę,
menażkę, sztućce i inne rzeczy osobistego
użytku oraz pieniądze angielskie i perskie.
Na pierwszy posiłek otrzymali na rzadko
ryż na mleku z rodzynkami, białe bułeczki
i kakao. Mając pieniądze mogli kupić co
im się zachciało. Ci, którzy przybyli z łagrów ostatni, wszystko wydali na jedzenie
i sporo z nich umarło z przejedzenia. Musiano wprowadzić dyscyplinę i ograniczać
wyjścia do sklepów i czynienia zakupów.
Któregoś dnia Ojciec spotkał sędziego
Zaziemskiego z żoną i synkiem, z którym
przed wojną pracował w Sądzie Grodzkim
w Rymanowie. Ich córka zmarła na Uralu
dokąd byli wywiezieni w 1939 r.
W dniu 5 kwietnia 1942 r. była Wielkanoc, odbyła się Rezurekcja. Spowiedzi
nie było bo brak było księży. Po 9 dniach
przewieziono ich samochodami do Teheranu, stolicy Persji. Mieszkali na terenie
starej fabryki. Dowódcą kompani był por.
Rybakowski, którego brat do 1939 r. był
komendantem policji w Rymanowie. W
Teheranie było im dość dobrze. Jedzenia
było pod dostatkiem, ale pracy było dużo.
Ojciec, będąc słabego zdrowia, chciał się
zrzec funkcji szefa kompani, ale dowódca
się nie zgodził, ponieważ Ojciec nie pił i
dobrze pilnował w kompani porządku,
nikt nie umarł i nikt nie robił burd. W
prawdzie w Teheranie było im dobrze,
ale było pełno w nim oszustów i kombinatorów którzy niejednego z naszych
żołnierzy ograbili lub oszukali. Kwitł
wszelaki handel. Handlarzy policja stale
przepędzała, ale oni ciągle wracali.
Pewnego dnia na zaproszenie Szacha Persji udali się w wybranej grupie,
złożonej z oficerów, podoficerów i żołnierzy, do jego pałacu na poczęstunek. Było
pełno owoców, ciast i win, ale spożywanie
ich było uciążliwe bo w przysiadzie lub
na kolanach. Przepych był ogromny a
otoczenie orientalne.
W dniu 28 kwietnia 1942 r. wyjechali
do Achwazu miasta perskiego położonego
na południu kraju. Obóz był na piaskach.
Warunki dość ciężkie bo były burze

piaskowe, w nocy wyły hieny i szakale
a do tego gryzły komary i inne owady.
Podczas burz piaskowych musieli się
chronić w namiotach, bo na zewnątrz nie
można było wytrzymać, piasek wciskał
się wszędzie, zatykał uszy i oczy oraz
utrudniał oddychanie. Około 10 maja
1942 r zostali przetransportowani doliną
Eufratu i Tygrysu do portu indyjskiego
Benderochachpur. Po drodze obserwowali strome góry i bujną roślinność oraz
pasterzy z wysokimi laskami pasących
baranki. Krajobraz był zachwycający
jak w opisach w biblii. Następnie przez
ocean Indyjski zostali przewiezieni do
portu Aden na półwyspie Arabskim a dalej
Morzem Czerwonym do Egiptu.
Obóz był nad rzeką Nil. Którejś
nocy krokodyl porwał żołnierza z namiotu i mimo natychmiastowej akcji
ratowniczej nie udało się go uratować. W
czasie krótkiego pobytu zwiedzili Kair,
piramidy i inne zabytki. Następnie zostali
przewiezieni do Palestyny. W Jerozolimie
zwiedzili Grób Pański, Ogród Oliwny i
inne miejsca gdzie przebywał i nauczał
Jezus. Zauważyli, że Żydzi w Palestynie
są inni niż ci, których znali w Polsce,
jak i ci którzy byli wśród nich. Któregoś
dnia na rannym apelu spostrzegli, że brak
jest żołnierzy pochodzenia żydowskiego.
Wszyscy zdezerterowali do izraelskiej
partyzantki walczącej o powstanie państwa
Izrael. Dowództwo polskie chciało ich ścigać jako dezerterów, bo przecież „złożyli”
przysięgę, ale Anglicy na to nie pozwolili.
Szóstego czerwca 1942 r. 1200
żołnierzy, w tym również mój ojciec,
zostało włączone do Brygady Karpackiej
dowodzonej przez gen. Kopińskiego,
która walczyła pod Tobrukiem. Teren
był trudny i ciężki do prowadzenia walk
z powodu ruchomych piasków a czasami
pojawiających się obrazów fatamorgany.
Jeden taki obraz spowodował, że nie
spodziewając się wpadli na niemiecki
oddział zwiadowczy o znacznej sile. Po
krótkiej utarczce udało im się wrócić do
swojej jednostki. Po ciężkich walkach
pod Tobrukiem zostali odesłani na krótki
odpoczynek w okolice Aleksandrii w
Egipcie. Oddział Ojca liczący ok. 160
osób został włączony do 11 Dyw. piechoty. Przebywali kolejno w Somali,
Ugandzie, Tanganice i na Madagaskarze,
gdzie odbyła się reorganizacja jednostek
oraz szkolenie. Warunki były ciężkie bo
temperatura dochodziła do +70 st. C
Następnie przetransportowano ich do
portu Durban a stamtąd do Pretorii w płd.
Afryce, gdzie przebywali do 6 września
1942 r. poznając lud Zulu oraz zwyczaje
apartheidu. Trudno im było zrozumieć,
że murzyni byli traktowani jako ludzie
niższego gatunku. Z tego powodu było
kilka zatargów z białymi mieszkańcami,
gdy spotykali się z murzynami traktując
ich tak samo jak innych ludzi a czasami
nawet jako przyjaciół. Na żądanie białych
polskie dowództwo zabroniło bliższych
kontaktów z murzynami. W dniu 16
września zostali zaokrętowani w Durbanie
i popłynęli do Cape Town. Po krótkim

pobycie 72 polskich żołnierzy zostało,
w tym mój Ojciec, przydzielonych do
konwojowania ok. 5000 jeńców włoskich
do USA. Płynęli z nimi również ranni
żołnierze oraz żony z dziećmi oficerów
angielskich. W dniu 19 września płynąc
okrężną drogą, ze względu na niemieckie
łodzie podwodne, dotarli do wyspy św.
Heleny, gdzie zatrzymali się na dwa dni.
24 września 1942 r. konwój skierował się
w kierunku Wybrzeża Kości Słoniowej.
Po drodze zaatakowały ich kieszonkowe
niemieckie łodzie podwodne zatapiając
dwa statki. Na jednym z nich był mój
Ojciec. Powstała straszna panika. Kobiety
i dzieci i część załogi wsiadła do łodzi ratunkowych. Ojciec wraz z pięcioma kolegami pływali mając kamizelki ratunkowe
oraz pływające elementy z zatopionych
okrętów przez dzień i noc, aż wyłowiła ich
francuska kanonierka. Zginęli jeńcy oraz
30 żołnierzy. Po storpedowaniu okrętów
wynurzyła się niemiecka łódź podwodna
zabijając wiele osób w łodziach ratunkowych. Do pływających w kamizelkach
ratunkowych też strzelali, ale nie wszystkich udało im się trafić. Wyratowanych
zabrały inne okręty i popłynęli do USA.
Po przypłynięciu do USA Polacy
tam mieszkający zabrali ich (za poręką)
do swoich domów na przyjęcie. Przebywali tam 10 dni wędrując od domu
do domu Polonusów. Byli w Chicago,
New York, Filadelfii i innych miastach.
Wszędzie ich witano serdecznie a szczególnie na spotkaniu z Przewodniczącym
Związku Polaków w USA. Ojciec był u
państwa Nowaków z Nowego Targu. Zabawom, tańcom oraz śpiewom i przyjęciom
mocno zakrapianym nie było końca aż do
odjazdu. Po tak wielkiej gościnności, z
jaką się spotkali, ciężko było odjeżdżać,
ale czas odpoczynku się skończył i trzeba
było wracać do Europy, aby dalej walczyć.
Do portu odwieziono ich samochodami.
Okręt „Nelson” zawiózł ich do portu w
Casablance w Afryce. Następnie zostali
przewiezieni do Portugalii skąd ojciec,
poprzez Międzynarodową Organizację
Czerwonego Krzyża, przesłał nam maleńką paczkę, bez podania jakichkolwiek
informacji. Ale dla rodziny była to bardzo
dobra wiadomość bo wiedzieliśmy, że
żyje. 20 września 1942 r. wylądowali w
Północnej Irlandii. Po tygodniu postoju
odpłynęli do Cardiff w Walii a następnie
do Szkocji. Tam nastąpiły przydziały do
poszczególnych jednostek wojskowych.
Ojciec został przydzielony do Kompanii zaopatrzeniowej 1 Dyw. Pancernej
wchodzącej w skład Korpusu Pancernego,
którym dowodził gen. Stanisław Maczek.
Szkoci odnosili się bardzo przyjaźnie do
Polaków. Mieszkali u nich na kwaterach,
nawiązując wiele znajomości a nawet
przyjaźni. Bardzo się dziwili polskim
zwyczajom kulinarnych, tj. picia zsiadłego mleka czy spożywania grzybów.
Nawet sprawdzali czy żyją po takich posiłkach. W dniu 13 maja 1943 r. wyjechali
do Anglii na manewry wojsk sprzymierzonych. (dokończenie za miesiąc)
Aleksander Skibiński
NASZ RYMANÓW
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Rosyjski znaczy zły?
Młodzi Polacy coraz poważniej zaczynają traktować naukę języków obcych,
szczególnie tych najbardziej przydatnych
jako narzędzie komunikacji międzynarodowej. Obok tradycyjnie już nauczanych
języków – angielskiego i niemieckiego
z roku na rok wzrasta zainteresowanie
językiem francuskim, włoskim, hiszpańskim, czy, ostatnio, chińskim, a nawet,
jak słyszymy w telewizji, mandaryńskim.
Świadome uczenie się języka obcego
prędzej czy później oznacza również
poznanie tradycji i kultury danego kraju,
mentalności ludzi w nim mieszkających i
ich codziennego życia. Dobrą inwestycją
na przyszłość wydaje się też znajomość
tak zwanego języka biznesu kraju, z którym łączą nas kontakty handlowe.
Dlaczego jednak młodzi ludzie
szukają tak daleko i wybierają coraz
trudniejsze języki, zapominając o języku
rosyjskim, zapewne łatwiejszym do opanowania choćby z racji tego, że pochodzi z tej samej co język polski rodziny
języków słowiańskich? Jest przecież nie
tylko językiem codziennej komunikacji
naszych wschodnich sąsiadów, lecz także
językiem pięknej literatury, ballad oraz
językiem biznesu, którego znajomość
wydaje się nieodzowna we współczesnym
świecie.
Niestety, znów znaleźliśmy się w
takim momencie historii, że stosunki
międzynarodowe z Rosją nie sprzyjają
popularyzacji języka rosyjskiego. Przeżyliśmy już jednak czasy niechęci, czy
wręcz nienawiści do tego właśnie języka
w naszym kraju. Czas, kiedy był on
masowo eliminowany z polskich szkół,
a nauczyciele rusycyści z dnia na dzień
zostali bez pracy, bo nie mieli kogo
uczyć. Wybitni jednak profesorowie i

Łukasz „JURAS”
Jurkowski na matach
rymanowskiego liceum
„Kto nie ma odwagi do marzeń,
nie będzie miał siły do walki”
W dniach 14 - 15 marca 2014 roku
już po raz drugi mieliśmy przyjemność
gościć w Zespole Szkół Publicznych w
Rymanowie zdobywcę pucharu świata w
taekwondo, byłego zawodnika i trenera
mieszanych sztuk walk oraz komentatora
sportowego - Łukasza Jurasa Jurkowskiego.
Swoją przygodę ze sztukami walki
zaczął w wieku lat 17. Jak sam stwierdził, zdecydował się pójść na trening
taekwondo z czystego braku jakichkolwiek zajęć. Kiedy pierwszy raz opuścił
salę, zrozumiał, że właśnie tam spędzać
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przedstawiciele świata kultury wzywali
do zmiany tej krótkowzrocznej postawy
odrzucenia „znienawidzonego” języka i
wykluczenia go z listy języków obcych
nauczanych w Polsce.
Dzisiejsza sytuacja polityczna za
naszą wschodnią granicą po raz kolejny
wywołuje dyskusje dotyczące sensowności upowszechniania rosyjskiej kultury,
sztuki czy właśnie języka. Na szczęście,
młodzież zdaje sobie sprawę, że nauka
języka, poznanie kultury czy literatury
danego kraju nie oznacza jednocześnie
akceptacji pewnych postaw, reprezentowanych przez przedstawicieli tegoż kraju.
Młodzi ludzie są świadomi, że świat,
który reprezentują powinien być światem bez uprzedzeń, pogardy i
stereotypów.
„Język i kultura nie mają
nic wspólnego z wojną, a Ci
którzy są ludźmi kulturalnymi
nie będą konfliktów zbrojnych
w sytuacji dzisiejszej Europy
popierać, kiedy granice są już
ustalone i zmieniać ich nie
wolno „ - podkreślił Rektor
PWSZ im. Stanisława Pigonia
w Krośnie Grzegorz Przebinda
podczas otwarcia pierwszego
w historii uczelni „Dnia Rosyjskiego” zorganizowanego 12
marca 2014 roku przez Zakład
Filologii Rosyjskiej. Organizatorzy imprezy podkreślali, że „Dzień
Rosyjski” miał stać się formą poparcia dla
pokojowych rozstrzygnięć napiętej sytuacji w Europie Wschodniej i dezaprobaty
dla działań władz rosyjskich w stosunku
do naszych sąsiadów.
Uroczystość zgromadziła blisko stu
uczniów wraz z opiekunami ze szkół z
regionu Krosna i okolic. Młodzież miała
okazję wysłuchać interesującego wykładu
na temat popularnych rosyjskich stron

internetowych, zobaczyć z bliska jak
funkcjonuje uczelnia, porozmawiać ze
studentami i wziąć udział w warsztatach,
grach i zabawach dotyczących Rosji i
języka rosyjskiego. Jednym z punktów
programu był również „Turniej wiedzy
o Rosji i języku rosyjskim” rozegrany w
dwóch kategoriach: gimnazjum i liceum.
Rymanowskie Liceum reprezentowane
było przez uczniów klasy IA oraz uczniów
klasy IC i IIA uczących się języka rosyjskiego w naszej szkole. Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się ogromną wiedzą na temat geografii, historii, kultury,
sztuki i sportu Rosji, życia codziennego
jej mieszkańców oraz języka. Zwycięzcą
pierwszej edycji turnieju został Kon-

będzie popołudniowe piątki. Pokonywał
drabinę swoich możliwości belka po belce. Ambicja, zdeterminowanie, pragnienie
rozwijania się wyzwoliło w nim ducha
prawdziwego wojownika. Jak dowiedzieliśmy się podczas piątkowego spotkania
w szkole, Juras po kilku latach szukania
własnej dyscypliny sportowej w końcu
trafił na MMA (mieszane sztuki walki).
Wybrał sport, w którym mógłby po prostu
w pełni sprawdzać swoje możliwości.
W 2004 roku zaistniał w organizacji
Konfrontacja Sztuk Walki. Zwyciężył w
pierwszym turnieju i od tej pory stał się
„wizytówką” KSW. Zawodowo stoczył
25 walk. Obecnie łączy swoją karierę jako
komentator sportowy z prowadzeniem
treningów w Warszawie. W 2013r. został
głównym trenerem w „Nastula Team”.
Pod jego okiem trenują takie osoby jak:
Paweł Nastula, Jan Błachowicz, Daniel
Omielańczuk czy Piotr Strus. Jest niesamowicie zapracowanym człowiekiem,
ale poza komentatorstwem jego pracą
jest również pasją. A czy może być coś

piękniejszego niż łączenie pasji z pracą?
W końcu to daje możliwość wewnętrznego spełnienia się, satysfakcji i radości z
pracy. Taka profesja jest chyba marzeniem
każdego z nas.
Spotkanie w szkole miało charakter
luźnej rozmowy, a hasło przewodnie
to: „WŁĄCZ MYŚLENIE!!!” Łukasz
Jurkowski zachęcał młodzież, żeby bezmyślnie nie siedziała przed telewizorem
czy komputerem, ale „ruszyła się” na
sale treningową. Poprzez sport kształtuje
się charakter młodego człowieka, samodyscyplina oraz wola walki. Bardzo
ważna jest też relacja z drugim człowiekiem, koleżeństwo, przyjaźń, które w
dzisiejszym świecie niestety schodzą na
drugi plan. Oczywiście nie obyło się bez
pamiątkowych zdjęć i rozdania mnóstwa
autografów. Po spotkaniu w szkole przyszedł czas na zajęcia na macie.
W dwudniowym seminarium szkoleniowym wzięło udział około 40 osób.
Każdy trening rozpoczynał się intensywną rozgrzewką, która miała za zadanie

rad Krukar, uczeń klasy IA Liceum
Ogólnokształcącego w Rymanowie.
Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy
i odwagi w wyborze języka obcego i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej
szkoły podczas tej uroczystości. Życzymy
również powodzenia w przyszłym roku!
Anna Śliwka
nauczyciel ZSP w Rymanowie

wprowadzić uczestników w dalszy etap
ćwiczeń. Juras jest profesjonalistą w
swojej pracy. Ceni sobie dokładność oraz
skupienie. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie w technikach, jakie przybliżył nam
nasz gość. Podczas pokazu nie dało się nie
zauważyć jego głębokiego zaangażowania, blasku w oczach, chęci przekazania
nam jak najdokładniejszej informacji.
Wszyscy obecni na sali treningowej do
dzisiaj nie mogą wyjść z podziwu nad

jego wspaniałymi umiejętnościami oraz
niesamowitą osobowością. Trening u jego
boku był wyjątkowym doświadczeniem.
Dodał wszystkim ogromnej motywacji i
energii do działania, ciągłego pokonywania własnych barier i słabości. Pogłębił
naszą wiedzę o nowe doświadczenie,
podzielił się z nami swoją techniką - własną sztuką. Dlaczego „sztuką”? W końcu
walki nie są stworzone przez zwykłych
ludzi, ale przez artystów, którzy dzielili

Gminna Olimpiada
Tenisa Stołowego

Maciej Litwin, Maciej Kasperkowicz
zdobył II miejsce, a III miejsce zajął
Patryk Wiernusz (wszyscy Klimkówka).
Wśród dziewcząt triumfowała Weronika
Rajchel z Klimkówki, na drugim stopniu
podium znalazła się Magdalena Tomkiewicz (z Puław), a III miejsce zdobyła
Patrycja Józefowicz (z Klimkówki).
W kategorii wiekowej 17 – 19 lat
mężczyzn zwyciężył Mariusz Chudziński
(z Klimkówki), II miejsce zajął Maciej
Tomkiewicz (z Puław),
a III miejsce osiągnął
Sebastian Przybyła (z
Klimkówki).
W kategorii wiekowej 20 – 44 lat Paulina
Bolanowska z Posady
Górnej zajęła I miejsce,
natomiast wśród mężczyzn zwyciężył Łukasz
Wilusz (z Klimkówki),
II miejsce zajął Andrzej
Jarosz (z Sieniawy), a III
miejsce Karol Pyszczek
(z Królika Polskiego).
W kategorii wiekowej powyżej 45 lat pań
niestety zabrakło, I miejsce wśród mężczyzn
zajął Piotr Fałatowicz
(z Rymanowa). W kategorii niepełnosprawni I
miejsce zajął Sebastian
Bieleń, II miejsce zajął
Sławomir Pelczar, natomiast III miejsce zdobył
Arkadiusz Szala.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy,
zawodnicy na II i III

Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
odbyła się 15 marca 2014 roku. Głównym
organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – Hala Sportowa w
Sieniawie. Zawody przeprowadzone były
w grach indywidualnych wg przepisów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego
systemem pucharowym.
Na salę sportową w Sieniawie zawitało wielu uczestników z różnych części
naszej Gminy. Współzawodnictwo rozgrywane było w sześciu grupach wiekowy
dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i
mężczyzn:
- do 13 lat (ur. w 2001r. i młodsi)
- od 14 – 16 lat (ur. w 1998 – 2000)
- od 17 – 19 lat (ur. w 1995 – 1997)
- od 20 – 44 lat (ur. w 1970 – 1994)
- od 45 lat i powyżej (ur. w roku 1969
i starsi)
- osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
W kategorii wiekowej do lat 13 wzięło udział łącznie 13 zawodników i zawodniczek, w kategorii dziewcząt zwyciężyła
Wiktoria Józefowicz, II miejsce zdobyła
Martyna Jakubowicz (obie z Klimkówki), a III miejsce zajęła Maria Jarosz z
Sieniawy. Wśród chłopców na podium z
I miejscem uplasował się Krzysztof Penar,
II miejsce zdobył Aleksander Puchalski
(obaj z Klimkówki), a III miejsce zajął
Dominik Wojtasik (z Głębokiego).
W kategorii wiekowej 14 – 16 lat
dopisała frekwencja. 25 zawodników
stoczyło wiele zaciętych pojedynków, w
których I miejsce wśród chłopców zajął

się swoimi talentami, tworząc odrębne
sztuki i sporty walki.
Zarówno w szkole jak i na sali dało
się zauważyć, iż Łukasz jest człowiekiem
niezwykle otwartym, kontaktowym,
nie stwarzał dystansu miedzy sobą a
uczestnikami treningu. Jest on niezwykłym człowiekiem, wojownikiem, który
poświęca życie w imię miłości do sztuk i
sportów walki. Obecnie jest on promotorem MMA, stara się przekazać ludziom,
iż ów sport nie powinien kojarzyć się z
agresją. Pragnie zniszczyć ten stereotyp,
który powstał bardzo dawno temu, zamykając ludzkie oczy i serca na MMA. Jest
on wyjątkowo mocno zaangażowany w
promowanie swojej pasji i wie, że ludzie
w końcu zrozumieją prawdziwą ideologię
MMA i przestaną kierować się negatywnymi stereotypami, które niszczą dobre
imię tego sportu. MMA to dyscyplina,
która tak jak powiedział Juras, wymaga
od nas mocnego charakteru, odwagi i
chęci sprawdzenia siebie.
Bogdan Rajchel, Agnieszka Wojtoń

miejscu medale oraz dyplomy. Zawodnicy
którzy zajęli I i II miejsca reprezentować
będą naszą Gminę w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego.
Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji gminnego turnieju
kierujemy w stronę pani Małgorzaty
Jakubowicz, pana Jacka Penara i pana
Michała Nycza.
Bartosz Biel
Paweł Kuliga

NASZ RYMANÓW

23

„POLIGLOTA”
po raz ósmy
Tam, gdzie siła twórcza łączy się ze
zdolnością wykonawczą powstaje talent.
A ponieważ w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie czujemy się za talenty odpowiedzialni, już po raz ósmy zaprosiliśmy do siebie pod koniec lutego miłośników muzyki, poezji oraz języków obcych,
aby w konkursowych zmaganiach zaprezentowali swoje talenty i pasje. Poliglota,
bo o tym konkursie mowa, również i w
tym roku przyciągnął do naszej szkoły
liczne grono uczestników. Podczas trzech
dni trwania konkursu ponad 90 uczniów
rywalizowało ze sobą w dwóch kategoriach: piosenka obcojęzyczna oraz wiersz
obcojęzyczny. Uczestnicy podzieleni byli
na trzy grupy wiekowe. I tak, 25 lutego
zaprezentowały się dzieci z klas 0-3, 26
lutego starsi uczniowie szkoły podstawowej, natomiast 27 lutego cały konkurs zakończyły zmagania uczniów gimnazjum.
Z radością stwierdzamy, iż z roku na rok
poziom prezentowany przez uczestników
jest coraz wyższy, o czym świadczą owacje na stojąco zebrane przez najlepszych.
Z racji tego, iż konkurs już po raz trzeci
odbył się pod patronatem Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, zainteresowanie Poliglotą zatacza coraz szersze kręgi. Wraz z
uczniami z ZSP w Posadzie Górnej, ZSP
w Sieniawie, ZSP w Króliku Polskim,
ZSP w Klimkówce, ZSP we Wróbliku
Szlacheckim, SP w Bziance, które od lat
dopisują zgłaszając swoich uczestników,
w tym roku przyjechali też, zresztą już
po raz drugi, uczniowie z krośnieńskich
szkół: MZSzOI w Krośnie oraz Gimnazjum nr 4, a także uczniowie SP w Łężanach, Publicznego Gimnazjum w Miejscu
Piastowym, Michalickiego Gimnazjum
w Miejscu Piastowym, Zespołu Szkół
w Jasienicy Rosielnej, Zespołu Szkół w
Starej Wsi. A oto szczegółowe wyniki
tegorocznych zmagań:
Klasy 0-3
W kategorii wiersz jury przyznało
następujące nagrody: 1 miejsce – Maciej Krukar – ZSP w Posadzie Górnej;
2 miejsce – Julia Szczepanik – ZSP w
Posadzie Górnej; 3 miejsce – Zuzanna
Jurasz – ZSP w Posadzie Górnej oraz
Emilia Drybała i Aleksandra Moskal
– ZSP w Sieniawie.
W kategorii piosenka nagród nie
przyznano. Nagrodę Publiczności zdobył
Maciej Krukar z ZSP w Posadzie Górnej.
Klasy 4-6
W kategorii wiersz nagrody otrzymali: 1 miejsce – Martyna Jasina – ZSP w
Posadzie Górnej; 2 miejsce – Weronika
Roth – ZSP w Sieniawie; 3 miejsce –
Julia Hanus – ZSP w Posadzie Górnej
oraz Julia Czupka – ZSP w Sieniawie;
wyróżnienia – Oliwia Nykiel – MZSzOI
w Krośnie oraz Otylia Landsman – ZSP
w Rymanowie.
W kategorii piosenka nagrody zdobyli: 1 miejsce – Wiktoria Sadowska –
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SP w Bziance; 2 miejsce – Oliwia Staroń
– ZSP w Posadzie Górnej oraz Maria
Jarosz – ZSP w Sieniawie; 3 miejsce –
Karolina Kobal i Paulina Jurczak – SP
w Łężanach.
Nagrodę Publiczności zdobył Krystian
Wołczański – uczeń ZSP w Rymanowie.
Gimnazjum
W kategorii wiersz jury przyznało
następujące nagrody: 1 miejsce – Zuzanna Tomków – ZSP w Sieniawie; 2 miejsce – Emilia Chmiel – ZSP w Posadzie
Górnej oraz Wiktoria Suwała – ZSP w
Sieniawie; 3 miejsce – Noemi Rusnok
– ZSP w Sieniawie oraz Aleksandra
Mierosławska – Publiczne Gimnazjum w
Miejscu Piastowym; wyróżnienie – Dominika Woźniak – MZSzOI w Krośnie.
W kategorii piosenka nagrody zdobyli: 1 miejsce – Natalia Jabłońska
– ZSP we Wróbliku Szlacheckim oraz
Izabela Chrobak – Zespół Szkół w Starej

Wsi; 2 miejsce – Aleksandra Sołtysik
– ZSP w Sieniawie oraz Oliwia Czekaj
– Gimnazjum nr 4 w Krośnie; 3 miejsce
– Emilia Szarota – Gimnazjum nr 4 w
Krośnie; Magdalena Borek – MZSzOI
w Krośnie oraz Paulina Krupa – ZSP w
Posadzie Górnej; wyróżnienie – Szymon
Lenart – Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej. Nagrodę Publiczności otrzymał
Jakub Mercik z Michalickiego Gimnazjum w Miejscu Piastowym.
Pragniemy poinformować, iż podczas
tegorocznej edycji konkursu doszło do
precedensu: przyznana została po raz
pierwszy nagroda Grand Prix dla najlepszego z najlepszych, którym okazał
się uczeń Gimnazjum nr 4 w Krośnie
Michał Stryczniewicz, który oczarował
wykonaniem słynnego przeboju Erica
Claptona „Tears In Heaven”. Serdecznie
gratulujemy Michałowi, ale i wszystkim
pozostałym uczestnikom, którzy jak co
roku dostarczyli nam wielu pozytywnych
emocji. Potwierdzają to członkowie jury
w składzie: pani Anita Rozenbajgier –
germanistka Zespołu Szkół Publicznych
w Rymanowie, pan Bogusław Malinowski – nauczyciel muzyki z Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej oraz pan
Frantisek Geisler – rodowity Anglik,
przyjaciel naszej szkoły. Serdeczne po-

dziękowania należą się całej trójce, ponieważ praca w jury w naszym konkursie
to z roku na rok coraz większe wyzwanie.
Potwierdza to fakt, iż obrady trzeciego
dnia zmagań konkursowych trwały niezwykle długo. Kolejne podziękowania
kierujemy w stronę nauczycieli, którzy
również czują odpowiedzialność za młode
talenty, wkładając ogromny trud w przygotowanie swoich uczniów do udziału w
Poliglocie. Efekty mówią same za siebie!
Dziękujemy też uczniom rymanowskiego
liceum, którzy poprowadzili imprezę
oraz wszystkim, którzy dołożyli starań,
aby ósma edycja Poligloty przebiegała
sprawnie i bez zakłóceń. Nie pozostaje
nam nic innego jak zaprosić już dziś na
kolejną, dziewiątą edycję Poligloty za rok.
Do zobaczenia!
W imieniu nauczycieli języków obcych
ZSP w Rymanowie
Magdalena Garncarczyk

Informacja
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje,
że od 3 marca 2014 zamierza rozpocząć roboty budowlane przy realizacji zadania pod nazwą:
Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr. 887 Brzozów –
Rymanów - Daliowa w km 12+127
Roboty budowlano – montażowe wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu mostu i skierowaniu ruchu na objazd tymczasowy.
Prace wykonywane na obiekcie spowodują lokalne utrudnienia w ruchu
drogowym w obrębie przebudowywanego mostu.
W związku z powyższym droga
wojewódzka Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa będzie nieprzejezdna w Bziance między marcem
a październikiem 2014 roku.
Przepraszamy kierowców za
utrudnienia w ruchu i prosimy o
ostrożną jazdę dostosowaną do ustawionego oznakowania.

Kwiecień 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz „Wesołego Alleluja”
życzą Państwu
						
		
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Gminy
Wojciech Farbaniec

Jan Materniak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Smolik

Akcja ,,CZYSTA WIOSNA”
W dniach 13 -14 marca 2014 r. uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Rymanów wzięli udział we wspólnej akcji zbierania
śmieci pod hasłem: ,,CZYSTA WIOSNA”. Organizatorem akcji był Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Do projektu
zaangażowały się następujące Szkoły: ZSP w Rymanowie, Posadzie Górnej, Wróbliku Szlacheckim, Milczy, Króliku Polskim,
Klimkówce, Sieniawie, Szkoła Podstawowa Fundacji ,,Elementarz” w Głębokiem, Szkoła Podstawowa w Bziance, a także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju prowadzące szkołę podstawową w Rymanowie-Zdroju - Desznie.
Uczniowie powyższych szkół z dużym zaangażowaniem przystąpili do prac porządkowych na terenie gminy. Zbiórka śmieci,
zalegających zwłaszcza w pobliżu przydrożnych rowów, rzek, na poboczach dróg, a także w rejonie szkół i innych miejsc użyteczności publicznej w sposób znaczny przyczyniła się do polepszenia jakości środowiska i estetyki poszczególnych miejscowości.
Oprócz poprawy walorów przyrodniczych i estetycznych akcja miała na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludzi młodych, poprzez zwrócenie uwagi na problem utrzymania czystości w naszej gminie i wyrobienia
nawyków prawidłowego gospodarowania odpadami.
Tegoroczna akcja zakończyła się dużym sukcesem. Ogólny bilans zebranych odpadów przez poszczególne szkoły (w odniesieniu
do liczby zebranych worków) ukształtował się następująco:
1) ZSP w Posadzie Górnej – 116 worków
2) ZSP we Wróbliku Szlacheckim - 44 worki,
3) ZSP w Sieniawie – 32 worki,
4) ZSP w Rymanowie – 30 worków
5) ZSP w Milczy – 25 worków,
6) ZSP w Króliku Polskim – 25 worków,
7) ZSP w Klimkówce – 21 worków,
8) Szkoła Podstawowa Fundacji ,,Elementarz” w Głębokiem - 16 worków,
9) Szkoła Podstawowa w Bziance - 15 worków,
10) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju – 10 worków,
Razem zostało zebranych 6,68 ton odpadów z terenu naszej Gminy.
Wszystkie szkoły, które zaangażowały się w akcję ,,CZYSTA WIOSNA”, otrzymały od Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja zbiórki odpadów zapoczątkuje w latach
następnych jeszcze większe zaangażowanie wśród młodzieży oraz przyczyni się do uświadomienia mieszkańcom, że zaśmiecanie
środowiska nie jest ekologiczne.
Wszystkim uczestnikom akcji, zwłaszcza dzieciom i młodzieży serdecznie dziękujemy.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
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,,DZIEŃ ZIEMI”- 6 edycja zbiórki makulatury
W dniu 25 kwietnia 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie we współpracy z Nadleśnictwem Rymanów już
po raz szósty organizuje akcję zbiórki makulatury na terenie szkół naszej gminy związaną z obchodami Dnia Ziemi. Akcja w
latach ubiegłych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów poszczególnych szkół, jak i pozostałych
mieszkańców naszej gminy, którzy w sposób czynny angażowali się w ten projekt.
Podobnie jak w latach ubiegłych wszyscy zainteresowani, którzy dostarczą 10 kg papieru, otrzymają 1 drzewko ufundowane
przez Nadleśnictwo w Rymanowie. Dodatkowo dla szkoły, która uzbiera największą ilość makulatury (w przeliczeniu na jednego
ucznia) przewidziana jest dodatkowa nagroda. Miejscem dostarczenia makulatury dla mieszkańców Rymanowa będzie baza
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Mieszkańcy pozostałych miejscowości (wzorem lat ubiegłych) mogą dostarczyć makulaturę do szkół w wyznaczonym powyższej terminie.
Akcja zbiórki makulatury ma na celu propagowanie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy poprzez segregację odpadów,
a także możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, a co za tym idzie poprawę jakości ekosystemu na terenach
naszej gminy. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału.
Dyrektor ZGK w Rymanowie
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KOMISARIATU POLICJI W RYMANOWIE
Komisariat Policji w Rymanowie zasięgiem działania obejmuje teren dwóch gmin tj. gminy Rymanów oraz gminy Iwonicz-Zdrój. W Iwoniczu-Zdroju zlokalizowany jest Posterunek Policji, który obsługuje mieszkańców z terenu Iwonicza-Zdroju. W
strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji w Rymanowie funkcjonują:
1. Zespół Dzielnicowych, w którym służbę pełni 3 dzielnicowych :
• Rejon I – asp. Jerzy Gdula –obsługuje miejscowości Rymanów, Łazy, Sieniawa
• Rejon II – asp. Tomasz Chajec – obsługuje miejscowości Rymanów-Zdrój , Posada Górna, Królik Polski, Bałucianka,
Puławy, Rudawka Rymanowska, Wisłoczek
• Rejon III – asp. Tomasz Misiewicz – obsługuje miejscowości Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Bzianka,
Zmysłówka, Klimkówka, Ladzin
2. Zespół Prewencji, w którym służbę pełni 4 funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych oraz asystent ds.prewencji.
Do zadań Zespołu Dzielnicowych należy obsługa interesantów z terenu gminy Rymanów , prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz czynności sprawdzających, prowadzenie nadzoru nad rodzinami w przypadkach stwierdzonej przemocy
rodzinie. W tym zakresie dzielnicowi oraz asystent ds. prewencji współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie uczestnicząc w grupach roboczych Zespołu. Ponadto dzielnicowi pełnią służbę patrolowo-interwencyjną oraz
uczestniczą w obsługiwaniu zdarzeń zaistniałych w podległych im rejonach służbowych.
Do zadań Zespołu Prewencji należy m.in. wykonywanie służb patrolowo interwencyjnych na terenie działania KP czyli gminy
Rymanów i gminy Iwonicz-Zdrój, obsługa zdarzeń drogowych, obsługa interwencji w miejscach publicznych oraz interwencji
domowych doprowadzanie osób na żądanie uprawnionych organów. Asystent ds. prewencji wykonuje zadania związane z inicjowaniem i realizacją programów prewencyjnych oraz nadzorowaniem i koordynowaniem pracy dzielnicowych i policjantów służb
patrolowych. Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rymanowie przyjmują interesantów osobiście codziennie w godzinach służby w
Komisariacie Policji w Rymanowie lub telefoniczne pod nr 13 435 50 07.
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI w 2013 r.
CZĘŚĆ I - Inwestycje kubaturowe.
Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę
gimnastyczną z częścią dydaktyczną - zadanie w trakcie realizacji.
Dane techniczne budynku:
- powierzchnia użytkowa
				
865,08 m²
w tym: powierzchnia użytkowa Sali sportowej z zapleczem:
611,46 m²
powierzchnia części dydaktycznej z komunikacją ogólną: 		
253,62 m²
- powierzchnia zabudowy
				
963,20 m²
- kubatura 				
7.355,00 m³
Wydatki z budżetu gminy w 2013 r. - 400 000,00 zł
Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 956.744,64 zł. Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 426 000,00zł, Całkowity koszt realizacji zadania - 2 036 927,06 zł.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów - zadanie w trakcie realizacji.
Obiekty objęte termomodernizacją:
- Dom Ludowy w Bziance
- Dom Ludowy w Milczy
- Dom Ludowy w Sieniawie
- Remiza OSP w Sieniawie
- Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce
- Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Wydatki z budżetu gminy w 2013 r. - 755 136,86 zł.
Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 248 807,02 zł,
Całkowity koszt realizacji zadania
- 1 671 700,14 zł.
Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - zadanie w trakcie realizacji.
W 2013 r. rozpoczęto roboty rozbiórkowe i budowlane, wykonano fundamenty i częściowo ściany parteru oraz podbudowę pod
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posadzki. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 5 166 000,00 zł.
Dane techniczne budynku urzędu:
- powierzchnia użytkowa
1687,32 m²
- powierzchnia zabudowy
873,80 m²
- kubatura
6550,00 m³
Dane techniczne budynku gospodarczo-garażowego:
- powierzchnia użytkowa
101,23 m²
- powierzchnia zabudowy
125,05 m²
- kubatura
515,00 m³
CZĘŚĆ II - Inwestycje sieciowe.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap
Zakres rzeczowy:
- remont stacji odwadniania osadu z wymianą urządzeń, zagęszczaczy grawitacyjnych osadu, budynku stacji transformatorowej,
- montaż systemu zasilania rezerwowego,
- budowa silosu na wapno i instalacji do wapnowania osadu odwodnionego,
- wykonanie zadaszonego placu składowego osadu odwodnionego oraz drogi dojazdowej.
Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w kwocie 776 365,00 zł. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania 2 116 665,14 zł .W 2013 r wydatkowano kwotę 873 231,76 zł.
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju - etap II.
Zakres rzeczowy: rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej długości 390 m. Zadanie zakończone Całkowity koszt
realizacji zadania 117 217,09 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska w Rymanowie.
Zakres rzeczowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na długości 996 m. Zadanie zakończone.
Całkowity koszt realizacji zadania 248 364,14 zł
CZĘŚĆ III - Inne zadania zrealizowane w 2013 r.
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego - zadanie w trakcie realizacji
Zadanie obejmuje urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Puławy, organizację imprez, spotkań i szkoleń
i realizowane jest w partnerstwie z Obec Kračunovce - Słowacja.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie - 46 783,96 EUR oraz ze
środków budżetu państwa w kwocie – 5 503,99 EUR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 – 2013 Całkowity koszt realizacji zadania - 55 039,96 EUR
Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju.
W wyniku realizacji operacji zostało wybudowane wielofunkcyjne boisko rekreacyjne. Zadanie zrealizowane przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 w planowanej kwocie - 161 147,00 zł
Całkowity koszt realizacji zadania - 317 447,70 zł.
Przebudowa instalacji wewnętrznych sanitarnych i kotłowni gazowej w przedszkolu w Rymanowie Zdroju . Wykonano
nowe instalacje w budynku, wykonano nową kotłownie gazową oraz wyremontowano łazienki. Zadanie zakończone. Całkowity
koszt realizacji zadania - 194.296,43 zł.
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie - Zdroju.
Zostały wykonane prace polegające na remoncie i modernizacji pomieszczeń świetlicy, wykonaniu instalacji wod-kan i instalacji
elektrycznej. Zakupiono wyposażenie (szafy biurowe, regał, laptop, rzutnik/projektor, ekran, dyktafon. Zadanie zakończone. Zadanie
zrealizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w kwocie 16 294,29 zł oraz z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 337,11 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania - 28 631,40 zł.
Remont pomieszczeń Domu Ludowego i szatni sportowej w Klimkówce.
Wyremontowano zaplecze Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Karpaty Klimkówka oraz pomieszczenia w Domu Ludowym
w Klimkówce. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016 w kwocie 10 000,00zł oraz z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 512,46 zł. Całkowity
koszt realizacji zadania 21 512,46 zł.
Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego sali do domu ludowego w Klimkówce.
W ramach zadania zakupiono: zmywarkę, młynek koloidalny, bateria prysznicową, napełniacz z wylewką, basen jednokomorowy,
piec konwekcyjno - parowy, wózek kelnerski oraz stoły robocze ze stali nierdzewnej z półką 2 szt. Zadanie zakończone. Całkowity
koszt realizacji zadania 39 500,00 zł
Modernizacja kotłowni c.o. w budynku SP Głębokie oraz modernizacja i przebudowa układu c.o w budynku SP w Bziance.
SP Głębokie – demontaż urządzeń kotłowni, montażem nowego pieca oraz nowej armatury koszt realizacji zadania 20 644,00 zł.
SP Bzianka – demontaż istniejących odbiorników ciepła oraz montaż nowych źródeł oraz przebudową miejsc ich usytuowania
koszt realizacji zadania 17 837,38 zł.
Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Posada Dolna.
Zakres prac obejmował: demontaż istniejącego pokrycia dachowego i orynnowania, montaż nowego pokrycia dachowego oraz
remont kominów. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania - 12 988,80 zł
Dokończenie przebudowy remizy OSP Posada Górna Zakres prac obejmował: remont elewacji budynku. Całkowity koszt
realizacji zadania 10 053,00 zł
Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie - zadanie zakończone W ramach zadania zakupiono: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy,
rozpieracz cylindryczny, dodatkowy osprzęt. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 20.000,00 zł oraz ZWZSP RP - 10.000,00 KSR-G - 29000,00, KGPST - 10000,00,
OSP Rymanów - 844,00, Gmina Rymanów - 5.000 Całkowity koszt realizacji zadania - 74 844,00 zł
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