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Listopadowe refleksje

S

zare, ponure i mgliste listopadowe
dni skłaniają nas często do zadumy
i refleksji nad przemijaniem, które
w tajemniczej atmosferze listopadowych
zaduszek i scenerii grobów naszych najbliższych budzi w nas głębokie przemyślenia na temat życia i śmierci. Zaś pejzaż
cmentarny wywołuje smutek i zmusza do
refleksji o sensie istnienia. Spoglądając
na groby, widzimy w nich więcej niż
tylko milczące kamienne mogiły, gdyż
każdy cmentarz jest swoistą księgą, której
kartami są poszczególne groby jako świadectwa ludzkich dokonań i dowód pamięci
żyjących. W księdze cmentarza zapisane
są sprawy ludzkiego życia i śmierci. Zaś
napisy nagrobne często zawierają zwięzłe
informacje na temat życia zmarłej osoby.
Smutne są groby bezimienne, zwłaszcza groby tych, którzy oddali życie za
Ojczyznę. Groby ich są rozsiane nie tylko
po całej Polsce, ale też wpisane w obce
krajobrazy. Rozproszone po całym świecie, często zatrzymują wzrok polskiego
wędrowca, przypominając mu trudne
chwile z historii naszej Ojczyzny. Tak
o tym pisze Jan Dworzecki:
„Mnie obca ręka suchy grób uściele,
Nieczuła ziemia przysypie źrenicę
I łza nie wniknie w pogrzebną ciemnicę –
Bo nie dopłynie przez krajów tak wiele…”

fot. Maciej Łabuda

Trudny los spotkał większość polskich
grobów na Syberii, szczególnie grobów
polskich żołnierzy, zesłańców syberyjskich. Były to groby ubogie, wznoszone
rękami współwygnanych kolegów. Adam
Szymański (1852 – 1916), zesłaniec,
tak opisuje jeden z polskich pogrzebów
odbywających się przy trzydziestopięcio
– stopniowym syberyjskim mrozie:
„włożono skamieniałe zwłoki do
trumny, postawiono na małe jednokonne sanki jakuckie i gdy krawcowa
W., pełniąca w danym razie, jako praktyk
religijnych świadoma, obowiązki księdza,
zaintonowała donośnie Witaj Królowo
nieba w smutku i radości, podtrzymując
ją urywanymi głosami, ruszyliśmy ku
cmentarzowi. Szliśmy prędko, mróz krzepł
i zachęcał do pośpiechu. Jesteśmy nareszcie na cmentarzu, rzucamy po grudce
zmarzłej ziemi na trumnę, kilkanaście
wprawnych uderzeń rydlem… i po chwili
tylko mała, świeżo usypana kupka ziemi
świadczy o niedawnym jeszcze istnieniu…
Świadczyć jednak będzie niedługo, kilka
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miesięcy zaledwie, nadejdzie wiosna, ogrzana słońcem kupka mogilna roztaje, zrówna się z ziemią,
naszego cmentarza
porośnie trawą i zielskiem. Po
roku, dwóch wymrą lub rozjadą Schylona postać klęczącej dziewczyny
się po świecie szerokim świadko- Kibić powabna.
wie pogrzebu i choćby cię matka Czyżby do modlitwy,
rodzona szukała, nie znajdzie już Zadumy, żalu pozę tę przybrała?
nigdzie na ziemi…”
Dłonie złożone trzyma na kolanach,
Jak widzimy, te anonimowe Ale to piękno w kamieniu zaklęte
groby szybko uległy całkowitemu Przemawia do nas z nagrobka pośmiertnie.
zniszczeniu, ale zesłani Polacy Ile nam opowiedzieć każdy pomnik zdoła?
troszczyli się zawsze, jak długo Tu smukła postać skrzydlata anioła,
to było możliwe, o groby swoich Który przytula smutne dziecię małe
rodaków. Maria Sobiecka, która I głaszcząc mu główkę zastępuje mamę.
na zesłaniu w Majkainie straciła Po lewej stronie, tuż za pierwszą bramą
w 1944 roku 33-letnią matkę, tak Małe anioły wdziękiem urzekają ,
po latach pisała:
Postacie dzieci wzruszają głęboko„Majkaiński cmentarz nie Dzieweczka wieniec podnosi wysoko,
był ogrodzony. Bydło pasące się
Inna usiadła smutna, zamyślona
w stepie dość często pasło się także
Ubrane w skrzydła dziecinne ramiona
na cmentarzu i uszkadzało groby,
Przytula do stóp nagrobnego krzyża.
dlatego okładano je kamieniami.
Grób naszej mamy obłożyliśmy Urodzaj krzyży cmentarnych zadziwia;
kamieniami i wypalonym żwirem. Jeden szeroki, niby pień rzeźbiony
Postawiliśmy krzyż i umieścili- I winnym gronem wkoło opleciony,
śmy na nim tabliczkę. Większość Ten w skale kuty – ale prosty, skromny,
grobów na tym cmentarzu to były Ten z wizerunkiem i bogaty w formy.
groby Polaków (od 1940 do 1946 Tam cokół wielki, góruje i wzruszaroku). W Majkainie były epidemie Głowa w cierniowej koronie Chrystusa.
Czerwonki, tyfusu oraz malarii, Gdzie indziej niski, w swej wymowie wdzięczny
niezależnie od śmierci z głodu, Jezus w Ogrojcu pochylony klęczy
zimna lub starości”.
Przejęty trwogą, modli się po cichu
Gdy zesłanym do Kazach- Przy wypełnionym goryczą kielichu.
stanu Polakom udawało się wracać do kraju, często zabierali Co rok gdzieś pięknem błyśnie odnowionym
z grobów swoich najbliższych, Niejeden stary, zapomniany pomnik
które pozostawały na obcej ziemi, I oczy serca przyciąga ten teraz
symboliczne pamiątki – nagrobne Co go niedawno ząb czasu pożerał,
tabliczki, a czasem zdjęcia dzieci, Co był sczerniały, zblakły, uszkodzonyktóre przed wyjazdem żegnały Znów blask odzyskał zda się utracony.
grób matki z przekonaniem, że A to pamiątki, czasów zaborów i wojen
mogiła ta ulegnie nieuchronnemu Przywracające tamtych dni historię,
zniszczeniu. Tragizmem napawają Dłutem tutejszych rzeźbiarzy pisane kroniki
również groby, które pojawiały się Kwestując - możemy sprawić, by stare pomniki
w parkach, ogrodach, na skwerach Mogły nam i potomnym służyć mową swoją .
czy na podwórkach w czasie II Niektóre lat sto dwadzieścia, sto trzydzieści stoją
wojny światowej, gdy w powstań- I niszczeją zwyczajnie przez czasu działanie
czej Warszawie śmierć zbierała Niechaj i one mają swoje „zmartwychwstanie”
tragiczne żniwo.
(Listopad 2012)
Symbolem żołnierskiej śmierMaria Przybylska
ci anonimowej i zapomnianej jest
warszawski Grób Nieznanego
Żołnierza, który jest dowodem pamięci która do dzisiaj nie została zabliźniona.
o każdym bezimiennym bohaterze pole- Ale 10 kwietnia 2010 roku Polska znów
głym w obronie Ojczyzny, a takich nie bra- została zraniona, a las katyński zapłonął od
kowało na przestrzeni naszych ojczystych biało-czerwonych sztandarów. Zginęło 96
dziejów. Tak pisał o nich poeta legionowy najlepszych Polaków. W polskich sercach
Rajmund Bergel:
krwawi więc oprócz katyńskiej, nowa
„Smutne groby bez nazwiska,
rana smoleńska. Smutne są te refleksje,
Nad którymi krzyż połyska,
ale musimy pamiętać, że tylko pamięć
Z białej brzozy uciosany,
o przeszłości może uchronić naród przed
Próchniejący, zapomniany
staczaniem się w nicość.
Ludzka refleksja nad przemijaniem
Krzyż”.
Snując listopadowe, zaduszkowe re- i umieraniem towarzyszy nam w ciągu
fleksje, nie wolno nam również zapomnieć całego życia, a szczególnie w czasie
o tragedii katyńsko – smoleńskiej, która tych szarych, listopadowych dni, kiebudzi w sercach Polaków ból, cierpienie, dy kierujemy nasze kroki w stronę
bunt i wreszcie wszystko to, czego nie grobów osób bliskich, by zapalić na
można wyrazić słowami. Katyń to miejsce nich znicze, pomodlić się i położyć
prawdy ukrywanej przez wiele lat. Katyń kwiaty- symbole pamięci i miłości.
stał się bolesną raną polskiej historii, raną
Zofia Gierlach

Mowa kamieni

Wydarzyło się w listopadzie
13.XI.354 – ur. w pn. Afryce św. Augustyn, jeden z najsłynniejszych teologów. Zanim przyjął
święcenia w 391 r, przez 13 lat żył bez ślubu z
kobietą, która urodziła mu syna. Po 5.latach
kapłaństwa zostaje biskupem. Zm. w 430 r.
zdobywając po śmierci tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności.
14.XI.1814 – 200 lat temu ur. w Gaboniu
k. Gostynia Edmund Bojanowski. Jako dziecko,
uzdrowiony z ciężkiej choroby w niewytłumaczalny przez medycynę sposób. Po studiach
w Włoszech, idąc za głosem bożym, zaczął służyć ludziom. Zorganizował pierwszą ochronkę
dla dzieci wiejskich. Założyciel w 1850 r.
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.
(W Rymanowie od 1902 r.)
6.XI.1914 – zm. polski malarz wsi Józef Chełmoński. Gdy studiował w Monachium szokował swoim strojem – czerwone rajtuzy, granatowa ułańska kurtka i czapka konduktorska.
Autor m.in. dzieł „Babie lato” i „Bociany”.
24.XI.1944 – najtragiczniejsza w dziejach Polski katastrofa kolejowa. W Marwałdzie pociąg
Zakopane – Kraków, skierowany na okrężną
trasę z powodu uszkodzenia torów przez partyzantów, zderzył się ze składem towarowym.
Zginęło 130 osób.
20.XI.1954 – utworzono w Warszawie Akademię Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
30.XI.1954 – w Sylacaunga (USA) doszło do
pierwszego przypadku uderzenia meteorytu
w człowieka. Przebijając dach meteoryt wielkości pomarańczy uderzył w głowę 31-letnią
Ann Hodges w czasie drzemki na kanapie,
nabijając jej sporego guza.
3.XI.1984 – w Warszawie odbył się pogrzeb
ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez
służby bezpieczeństwa. W pogrzebie uczestniczyło setki tysięcy ludzi. Lech Wałęsa powiedział „Solidarność żyje, bo Ty oddałeś za nią
swoje życie”.
16.XI.1984 – sprzedano na aukcji najstarszą
butelkę wina. Tokay Cesarski z 1646 roku,
kupili go dwaj Amerykanie.
18.XI.1994 – podczas wyborów samorządowych w Pradze z jednego okręgu wystartowało
1187 kandydatów. Lista miała wymiary 101 cm
x 72 cm. Ponad milion uprawnionych wybrało
55 radnych.
21.XI.1994 – przedstawiono publicznie nowe
wzory monet i banknotów, wprowadzone
w ramach denominacji złotego 1.I.1995. Jedna
nowa złotówka = 10 000 starych zł. Autorem
wzorów był Andrzej Heidrich, który już wcześniej projektował banknoty i wiele znaczków.
24.XI.1994 – W czasie koncertu grupy Golden Life w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł
tragiczny pożar. 7 osób zginęło a 300 zostało
poparzonych.
30.XI.2004 – wstrząsy o sile 3,5 – 4,7 stopni
w skali Richtera zanotowano na Podhalu (między Nowym Targiem a Czarnym Dunajcem).
Wacław Łabuda
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Ordynator oprowadza młodego
lekarza psychiatrę
po oddziale:
- Tu jest sala Napoleonów, tu sala
Piłsudskich,
a tutaj mechaników samochodowych.
- Nie widzę ich,
gdzie są ci me-

chanicy?
- Leżą pod łóżkami i naprawiają…
* * * * *
Poimprezowy facet chce wysiąść z taksówki, kierowca informuje:
- Należy się 40 złotych.
- O! tyle to nie mam, niech się pan cofnie
parę kilometrów!
* * * * *
Jasio budzi się w nocy i płacze.
- Dlaczego synku płaczesz?
- Bo śniło mi się, że nasza szkoła się spaliła!
- Nie płacz Jasiu! Przecież to tylko sen…
- Właśnie dlatego płaczę….
* * * * *
- Słucham pana – dyrektor podnosi wzrok
zza biurka.
- panie dyrektorze, pracuję za trzech, a nie
mogę doczekać się podwyżki.
- Niestety, nie mogę podnieść panu pensję,
ale proszę mi podać nazwiska tych dwóch,
za których pan pracuje, a natychmiast ich
zwolnię!
* * * * *
Wędkarz szeroko opowiada kolegom
o swoim ostatnim sukcesie wędkarskim,
w pewnym momencie przerywa i mówi:
- Zresztą, co wam będę opowiadał – kiedy
wyciągnąłem tego suma to woda w stawie
obniżyła się o pół metra !
* * * * *
- Co u ciebie słychać?
- U mnie po staremu, ale żona postanowiła
się odchudzić i każdą wolna chwilę poświęca na jazdę konną.
- I jaki jest tego rezultat?
- W ciągu miesiąca koń schudł 20 kg.
* * * * *
Pacjent budzi się po operacji. Chirurg informuje go:
- Zabieg przebiegł pomyślnie, ma pan
organizm bardzo silny, ale nie wiem, dlaczego przed operacją wyrywał się pan pielęgniarkom ?
- Bo ja przyszedłem zreperować kaloryfery!
* * * * *
- Czemu tak się cieszysz?
- Bo udało mi się ułożyć puzzle w ciągu
czterech miesięcy.
- Ale sukces…
- Jasne, że sukces, na pudełku przecież
pisało – 3do 5 lat!
Humor z zeszytów szkolnych
- Działalność polityczna ks. Robaka polegała na tym, że często odwiedzał karczmy.
- Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty.
- Słowacki był wątły, bo odziedziczył po
ojcu płuca.
- Fredro pisał rzeczy więcej wesołe, a Mickiewicz o dziadach.
Wybrał (wła)
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Wieści z regionu…

270 mln zł będzie potrzebne
w ciągu najbliższych trzech lat, aby
dostosować trzy rzeszowskie szpitale do
kształcenia studentów medycyny. Wzrosną także koszty po stronie Uniwersytetu
Rzeszowskiego, o mniej więcej 2,5 mln
zł rocznie.
 W Muzeum Historycznym w Sanoku można obejrzeć zdjęcia wykonane
przez Zdzisława Beksińskiego, kiedy był
jeszcze chłopcem. Przedstawiają Sanok
za okupacji niemieckiej.

19 osób, wśród nich dwóch pograniczników i dwóch celników, zatrzymali funkcjonariusze biura spraw
wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Kilkadziesiąt masztów stanie
wkrótce w Rzeszowie, pięć największych już jest. Ten na rondzie Dmowskiego nazywany jest przez urzędników czule „szpileczką” i będzie sercem
sztucznej inteligencji, która wkrótce
przejmie władanie nad ruchem w mieście. Według niektórych mieszkańców
ten maszt okropnie szpeci jednak centrum miasta.

Brzozowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych
o uprawę konopi. Obaj mieli pielęgnować 39 roślin. Grozi im kara grzywny,
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 Basen o powierzchni 355 m kw.,
plażę na 400 m kw., zjeżdżalnie wodne,
masaże i wiele innych atrakcji zaoferuje
już w przyszłym sezonie Boguchwała.
Inwestycja jest warta ponad pięć milionów złotych.
Zabytkowe polichromie z XVIII

oraz XIX w. odkryto w kościele w Sieniawie oraz w kaplicy w Prałkowcach. Ich
odkrycie było niespodzianką dla konserwatorów, którzy sądzili, że w tych budowlach nie zachowały się żadne malowidła.

Bieszczadzka Wytwórnia Piwa
Ursa Maior wypuszcza na rynek piwo
zainspirowane „Watahą” - najnowszym
serialem produkcji HBO. Producenci
serialu będą wykorzystywać je w czasie
promocji filmu.
 Miało być pociągiem 160 km/godz.
do Krakowa, 120 km/godz. do Przemyśla. Okazuje się, że jeszcze poczekamy.
Modernizacja się opóźnia i zakończy się
prawdopodobnie w 2016 r.

Dziewięcioro studentów filologii
angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie rozpoczęło w Chinach,
w ramach współpracy między uczelniami, bezpłatną naukę języka chińskiego.
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 Tysiąc żywych pijawek zatrzymali
na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Służby
Celnej. Będące pod ochroną zwierzęta
próbował przewieźć bez specjalnych zezwoleń 44-letni obywatel Ukrainy.

Dobę trwało betonowanie stopy
pylonu mostu, który powstaje w Rzeszowie. Pylon będzie miał 108,5 metra
i będzie jednym z najwyższych w Polsce. 26 października na budowie pojawi
się Bronisław Komorowski, prezydent
RP.
 Liga Obrony Kraju zbuduje nad
Jeziorem Tarnobrzeskim bazę nurkową. Nad jednym z najgłębszym jezior
w Polsce powstanie profesjonalna baza
nurkowa. Zgodę na sprzedaż działki
z takim przeznaczeniem wyrazili na
ostatniej sesji tarnobrzescy radni. Za inwestycję będzie odpowiadać Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju.

200 gimnazjalistów z 15 rzeszowskich szkół, którzy mają problem
z otyłością, weźmie udział w programie
„Szkoła, ruch, zdrowie”. W każdym
z 15 rzeszowskich gimnazjów zorganizowana zostanie 12 – 15-osobowa grupa,
która trzy razy w tygodniu po 45 minut
będzie brała udział w specjalnych zajęciach ruchowych. Program realizowany
będzie przez pracowników Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
 Ponad tysiąc osób przewinęło się
w sobotę, 11 października, przez
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,
w którym trwało X Podkarpackie
Święto Miodu. Na imprezie swoje stoiska wystawili czołowi pszczelarze z regionu. W konkursie na najlepszą pasiekę Podkarpacia zwyciężyli Władysława
i Tadeusz Główka z Wólki Terebuskiej
przed Janem Pomykałą z Łukowego
i Zdzisławem Kilonem z Przemyśla.
W kategorii pasieki amatorskie wygrał
Józef Leja z Grodziska Dolnego przed
Jerzym Krużelem z Przemyśla i Grzegorzem Szczygłem z Wyżnego.
 W strefie Dworzysko inwestorom
udostępniono ponad 59 hektarów
uzbrojonych terenów. Już w 2015 roku
w Parku Naukowo-Technologicznym
Rzeszów-Dworzysko zainwestuje 9 firm
polskich i zagranicznych. Pracę na początek znajdzie tam 1000 osób, a łącznie
w kolejnych latach zostanie zatrudnionych nawet 3 tys. osób.
 17 października na tarnobrzeskim
rynku z okazji Światowego Dnia Żywności ugotowano i rozdano 1000 porcji
kapuśniaka lasowiackiego. Na gigantyczne danie zużyto około 100 kg kapusty białej i kiszonej, 20 kg marchwi, 20
kg pietruszki, 15 kg cebuli, 30 kg ziemniaków oraz kilka boczków, 10 kg kiełbasy i skrzynkę żeberek. Całość przyprawiono: solą, pieprzem, majerankiem.

 Cena, za jaką można było kupić
Autosan to 50 mln zł. Kolejna, trzecia
próba sprzedaży fabryki odbędzie się 13
stycznia 2015 roku. Sanocki Autosan nadal bez właściciela. W drugim przetargu
nie udało się sprzedać będącej w upadłości legendarnej fabryki autobusów.
Wprawdzie do Sądu Gospodarczego
w Krośnie wpłynęła jedna oferta, ale została odrzucona, bo oferent nie wpłacił
wadium.

Do przemyskiej Izby Celnej trafią dwa z sześciu czworonogów specjalizujących się w wykrywaniu papierosów. Pod koniec ubiegłego tygodnia na
przejściu granicznym w Korczowej pod
okiem eksperta Ośrodka Szkoleniowego
w Kamionie odbyło się szkolenie tych
psów. Psy ćwiczyły wyszukiwanie papierosów w samochodach osobowych
i ciężarowych.

Roczne darmowe studia podyplomowe dla nauczycieli szkół zawodowych związanych z lotnictwem
zamierza
uruchomić
Politechnika
Rzeszowska. Niewykluczone, że studia ruszą już od semestru zimowego.

Z powiatu…
 Blisko dwie godziny trwała wczoraj
(03.10) blokada ronda w Miejscu Piastowym na skrzyżowaniu dróg krajowych 19
i 28. Około 30 osób protestowało przeciw
lokowaniu i planowaniu budowy farm
wiatrowych na Podkarpaciu oraz w całej
Polsce. Był to element ogólnopolskiej
akcji, której organizatorem jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi Polskiej.
 Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, zdobył tytuł
Mistrza Mowy Polskiej. 29 września,
w Teatrze Miejskim w Gdyni, odbył się
finał XIV edycji programu. Podczas gali
osoby nominowane do nagrody wygłaszały monologi. Spośród 12 kandydatów
ubiegających się o laury jury przyznało
równorzędne tytuły Mistrza Mowy Polskiej aż czterem osobom. Oprócz Edwarda Marszałka tytuł również przyznano
aktorom: Zofii Kucównie i Szymonowi
Sędrowskiemu oraz Waleremu Tankiewiczowi, wiceprezesowi zarządu portu
w Gdyni.
 Ponad dwie godziny trwały utrudnienia w Miejscu Piastowym po zderzenie trzech samochodów. Do zdarzenia
doszło 7.10 na drodze krajowej nr 19
w Miejscu Piastowym na ul. Dukielskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że kierujący
citroenem C3 najechał na tył audi A3.
audi z kolei uderzyło w volkswagena
golfa. Jedna poszkodowana osoba podróżująca audi została przewieziona do
szpitala. Droga krajowa nr 19 była przez
kilkanaście minut całkowicie zablokowana, później ruch odbywał się wahadłowo.

 200 osób z Gminy Dukla otrzyma
wkrótce bezpłatnie zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu.
Wszystko w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Dukla.
 W iście letniej aurze motocykliści
z Podkarpacia i całej Polski pożegnali
w niedzielę sezon. Przynajmniej formalnie. Tradycyjnie fani dwóch kółek spotkali się w miejscu szczególnym, na Pustelni
św. Jana z Dukli w Trzcianie (Gmina
Dukla). Za udany i bezpieczny rok miłośnicy jednośladów podziękowali na mszy
świętej. Po niej wszyscy zjedli ciepły posiłek, a później był czas rozmowy i plany
na przyszły rok. Organizatorzy szacują,
że w zakończeniu sezonu wzięło ponad
1200 osób w tym ponad 800 motocykli.
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie rozpoczęła (7.10) nowy
rok akademicki – szesnasty w swojej
historii. Progi krośnieńskiej uczelni
przekroczyło po raz pierwszy ponad 700
studentów. Od początku przyszłego roku
w Krośnie działał będzie Terapeutyczny
Punkt Przedszkolny „Guziczek”, w którym pomoc znajdą dzieci z autyzmem
oraz ich rodzice.

15 X br. przed południem
w krośnieńskim szpitalu młoda kobieta
porwała kilkudniowego noworodka.
Zatrzymał ją policjant z Jasła, który był
po służbie. Dziecku nic się nie stało.
Porywaczka trafiła na obserwację do
szpitala psychiatrycznego.

Przez najbliższe trzy miesiące
w krośnieńskim Centrum Dziedzictwa
Szkła czynna będzie wystawa artystycznych szklanych obiektów autorstwa
Stanisława Borowskiego oraz jego synów
– Pawła i Stanisława Jana. Ich wspólne
nazwisko jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych spośród twórców, dla których
materią stało się szkło.

Z gminy …

W piątek 3 października około
godziny 14:30 w Rymanowie na ul. Sanockiej doszło do wypadku drogowego,
w którym poszkodowana została jedna
osoba. Jak wynika ze wstępnych ustaleń
na miejscu zdarzenia, mężczyzna kierujący samochodem marki volkswagen passat, jadący od strony Rymanowa, prawdopodobnie na łuku drogi wpadł w poślizg
i stracił panowanie nad pojazdem, co
spowodowało obrócenie się samochodu
i zatrzymaniem na dachu w przydrożnym
rowie. Do zdarzenia drogowego mogły
przyczynić się niesprzyjające warunki
atmosferyczne panujące na drodze. Jedyną osobą poszkodowaną był kierowca
samochodu. Ruch na tym odcinku drogi
odbywał się wahadłowo.

 Koniec utrudnień w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa. Zakończyły się
prace związane z budową mostu
w Bziance. W dniu 06.10.2014
ruch na moście w Bziance został
przywrócony. Nowy most jest
obiektem szerszym i dłuższym.
Został wyposażony w 7 metrową
jezdnię, obustronne chodniki
o szerokości 1,5 metra każdy oraz
urządzenia bezpieczeństwa ruchu
– balustrady i bariery. Brzegi i dno
rzeki zostały odcinkowo umocnione. Nowa przeprawa posiada
najwyższą klasę nośności, co
oznacza, że przystosowana będzie
do przenoszenia obciążenia do 50
ton. Do tej pory możliwy był tutaj
ruch pojazdów o masie całkowitej
do 30 ton.

Podobnie jak w Biegu
Na Piątkę, w Maratonie Rzeszowskim także zwyciężył Kenijczyk. W tym ostatnim Too
Silas Kiprono dotarł do mety
w rekordowym czasie 2 godzin
17 minut i 43 sekund. W sumie
w tych dwóch imprezach biegowych uczestniczyło prawie 1000
osób. Rymanów reprezentował
Piotr Cisek, dyrektor ZSP Posada
i członek Sekcji Biegowej „Finisz
Rymanów”.
 Silna grupa z gminy Rymanów uczestniczyła w Pucharze
Województwa Podkarpackiego
Nordic Walking w Polańczyku.
Zawody rozegrano na dwóch
dystansach - 5 i 10 km. Na5 km
I miejsce open i w swojej kategorii
zajął Jerzy Skwirut, jego syn Maksymilian był II w kategorii do 13
lat. Iwona Królicka była pierwsza
w kategorii 45-49 lat. Na dystansie 10 km Mateusz Wajda był II
( kat. 30-39), Dariusz Królicki I
( kat.40-49), Kazimierz Cetnarski
II ( kat.60-69) a Elżbieta Puchalska z Klimkówki III (kat.40-49).

Może kiedyś
Ktoś za mną kiedyś zgasi światło
Pęknięty puchar zdejmie z płotu
Kiedy życiowych sił zabrakło
Do rozplątania życia splotów.
Może nam kiedyś znicz zapalą
Przechodnie idąc z transparentem
Życiem pisanym z pochwałą
Żeśmy tu byli z swym zastępem.
Zmęczony złocień kwiat upuszcza
Wiedząc, że nie doczeka rana
Nad grobem stanie durna tłuszcza
Myśląc, że ona jest wybrana.
W znicza płomieniu czeka dusza
Co jeszcze błądzi po niebiosach
Jak nocny motyl skrzydłem rusza
Skręcając pukle zwiewnych włosów.
Kiedy lampiony wszystkie zgasną
Spłoszone kruki wiatr przegoni
Zamglonym oczom barwę jasną
Czas-wieczny malarz nam odsłoni.
Wiatry przegonią zeschłe liście
Co nam, zmąciły błogą ciszę
Cień będzie kroczył zamaszyście
A ty mu powiesz – już nie słyszę.
W życia teatrze bileterzy
Powiedzą, że już miejsca nie ma.
Trudno nam będzie w to uwierzyć
Będzie to nasz ostatni przemarsz.
Kiedy Gorgony śmiech ucichnie
A Gromowładny strzały schowa
Może ktoś za nas łzę wyciśnie
I dla potomnych ją zachowa.
Dzwony co nam głosiły chwałę
Umilkną, pękając ze śmiechu.
Bo przeminiemy niosąc czarę
Pełną goryczy i pośpiechu.
Józef Szałankiewicz

zebrał deka

Odeszli do wieczności
(15.IX – 15.X.2014)

18.IX – Wiernusz Helena z d. Zemlańska l.89 – Królik Polski
19.IX – Kędzior Roman Stanisław l. 77 – Rymanów
19.IX – Wojtanowska Antonina z d. Piwko l. 84 – Głębokie
20.IX – Materniak Janina z d. Urbanik l. 81 – Zmysłówka
22.IX – Piwowar Janina z d. Szwarc l.89 – Posada Górna
22.IX – Jakubik Adam Stanisław l. 66 – Rymanów
02.X – Rajchel Maria z d. Hanus l. 80 – Posada Górna
08.X – Krukar Kazimiera z d. Jakubowicz l. 68 – Klimkówka
11.X – Bolanowska Kazimiera Helena z d. Ruchalska l.74 – Posada Górna
13.X – Wacławski Janusz Stanisław l. 47- Sieniawa
(wła)
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To już 10 lat

olejny rok za nami, szybko upływający czas skłania nas do cofania się pamięcią do minionych
dni, tygodni, lat. Wspomnienia dotyczą
najczęściej pierwszej kwesty, kiedy to
zbieraliśmy pieniądze na odbudowę
wieży kościelnej. To właśnie wtedy wiele osób namawiało nas, kwestujących
członków Stowarzyszenia, by wzorem
Warszawy, Krakowa zabrać się za odnowę naszych pomników nagrobnych.
Muszę przyznać, że dosyć sceptycznie
podchodziliśmy do tej kwestii, nie wierzyliśmy w skuteczność tej akcji. Okazało się, że mocno myliliśmy się – udało
się nam wszystkim.
W tym roku, już po raz kolejny,
piszemy o tym, co zostało zrobione na
rymanowskim cmentarzu. Efekty tych
działań przedstawiamy na naszych
okładkach. Mamy za sobą 10 lat wspólnego działania, celowo użyłam słowa
„mamy”, bo w te działania zaangażowana była ogromna rzesza ludzi:

1. tysiące Rymanowiaków, którzy
szczodrze wspomagali naszą kwestę,
2. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, którzy wytrwale stali pod bramami cmentarza,
3. burmistrzowie i radni Gminy Rymanów, którzy zgodzili się finansowe
wsparcie naszej akcji przez gminę,
4. osoby bezpośrednio zaangażowane
w odnowę zabytkowych rzeźb, czyli właściciel i pracownicy firmy opiekującej się
cmentarzem, właściciele sklepu zabezpieczającego materiały do remontu,
5. i na końcu sam główny wykonawca
prac przy naszych pomnikach.
Poniżej przedstawiamy zestawienie danych za okres kwesty od 2004r. do 2013r.
Ile dni

Zebrana kwota w złp

Ile osób
kwestowało

Ile
odnowiono
pomników

31X i 1XI 2004

11 055,56

14

wieża

1XI 2005

3 104,68 +200,00

16

2

1XI 2006

4 108,60

Brak danych
-16?

4

1XI 2007

4 675,08 +20USD

18

4

1 i 2XI 2008

6 055 +20,00

Brak danych
-18?

4

1XI 2009

5 418,71
+2euro

19

2

31X i 1XI 2010

5 597,26

37

2

26

4

24

6

30X i 1XI 2011
1XI 2012

6

Wykaz osób (w kolejności alfabetycznej), które kwestowały w okresie 20042013
1. Biel Andrzej – 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11,
2. Dobrowolski Bronisław – 10, 11, 13
3. Dziamba Marian – 10, 11, 12, 13,
4. Fałatowicz Piotr – 10, 11, 13,
5. Feszczuk Jolanta - 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12,
6. Feszczuk Marcin– 11, 12,
7. Filar Kazimierz– 05, 06, 07, 09, 10,
11, 12, 13,
8. Gajda Barbara– 09, 10, 11, 12, 13,
9. Głowacki Roman – 04, 05, 06, 07,
08, 09,10,
10. Haduch Barbara – 12, 13,
11. Hanus Janusz – 12, 13,
12. Janowski Janusz – 09, 10, 11, 12,
13. Kasperkiewicz Ryszard– 11, 13,
14. Kijowski Krzysztof– 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11,
15. Kilar Maria – 10, 13,
16. Kilar Szymon – 13,
17. Kopecka Maria - 12, 13,
18. Królicki Dariusz – 04, 05, 06, 07,08,
09, 10, 11, 12, 13,
19. Krukar Jadwiga – 10, 12, 13,
20. Krukar Jerzy – 10, 11, 13,
21. Łabuda Jan – 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13,
22. Łabuda Wacław– 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13,
23. Łabuda Władysława – 13,
24. Małek Danuta – 12, 13,
25. Maślana Elżbieta – 13,
26. Maśnik Marian – 04, 05, 06, 07, 08,
10, 11, 13,
27. Materniak Lesław– 09, 10, 11,
28. Matkowska Maria – 09,
29. Nadziakiewicz Paweł – 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13,
30. Niemczyk Leszek – 05, 06, 07, 08,
09, 11, 12, 13,

6 706,30
+2euro
5 672,16
+20USD

1i 3XI 2013

6 982,41

36

4

Razem 15 dni

Ok. 49 tys.+ 11 055,56

224 osób

32
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31. Oberc Barbara – 10, 12,
32. Oberc Jan – 10, 12,
33. Pelczar Zygmunt – 10, 11, 12, 13
34. Penar Jan - 09, 10, 11, 12, 13,
35. Penar – Smerecka Anna– 04, 07, 10,
36. Prorok Małgorzata– 04
37. Pruś Barbara – 13,
38. Przybylska Maria – 10, 13,
39. Puchta Ignacy – 12, 13,
40. Puchta Maria – 09,
41. Pulnar Alina - 05, 06, 07, 09, 10, 11,
42. Rogoż Jadwiga – 10,
43. Rozenbajger Katarzyna – 13
44. Rygiel Jozefa – 10, 12, 13,
45. Skolarczyk Grażyna - 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12,13,
46. Sołtysik Lidia – 04, 07,10,
47. Sołtysik Marcin – 13,
48. Szajna Czesław – 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13,
49. Szajna Robert – 10, 11, 13,
50. Wajda Alicja– 09,
51. Wiernusz Andrzej – 10, 13,
52. Wiernusz Urszula – 10,
53. Wołczański Grzegorz – 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10,
54. Wołczańska Małgorzata – 10, 11,
55. Zając Teresa – 12, 13,
56. Zmarz Maria– 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 13.
Autorka sprawozdania przeprasza,
jeżeli kogoś pominęła na liście, ponieważ brak jest danych osobowych za dwa
lata.
Do zobaczenia 1 i 2 listopada.
Grażyna Skolarczyk

Wyśpiewać
co w duszy gra

M

ichał Kondyjowski to uczeń
klasy trzeciej gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych
w Sieniawie. Lubiany zarówno przez kolegów jak i nauczycieli, ceniony za koleżeńskość oraz dobry humor. Obdarzony wspaniałym głosem laureat licznych
konkursów wokalnych.
Zuzanna Tomków – Cześć Michał. Jak wiesz, tematem naszej rozmowy ma być muzyka będąca twoją
prawdziwą pasją. Powiedz proszę, kiedy pierwszy raz wystąpiłeś na scenie?
MK -Moja kariera rozpoczęła się już
w zerówce, wtedy to po raz pierwszy
wystąpiłem na scenie, biorąc udział
w konkursie ,, Aleją gwiazd’’.
ZT – Kto odkrył Twój talent?
MK – Już kiedy byłem dzieckiem
mama mówiła wszystkim, że ładnie
śpiewam. Zachęcała mnie do występów.
Zresztą sam to uwielbiałem; muszę się
przyznać, że jeszcze kiedy mieszkaliśmy
w Rymanowie wychodziłem na schody
przed domem i śpiewałem „Alleluja”
oraz kolędy.
ZT -Jaki rodzaj muzyki wykonujesz?
MK -Gustuję w spokojnych utworach
i właśnie takie wykonuję. Gdy śpiewam,
dużą uwagę przywiązuję do tekstu piosenki, staram się odkryć w niej wszystkie emocje jakie mam w sobie.
ZT -Co cię inspiruje? Który wokalista jest dla Ciebie wzorem?
MK - Moją inspiracją jest Marta Bijan, która tworzy wzruszającą muzykę
z pouczającymi tekstami.
ZT - Jak się czujesz na scenie?
MK -Kiedy słyszę głos osoby zapowiadającej moje imię i nazwisko czuję lekką
tremę, ale znika ona tuż po wejściu na
scenę. Staram się opanować i dać z siebie wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony
ZT -Jaki konkurs najchętniej wspominasz ?
MK -Wszystkie wspominam bardzo
miło, lecz szczególnie pamiętam konkurs
w Rzeszowie, gdzie mogłem słuchać rad
i pochwał od zasiadającego w jury samego Macieja Miecznikowskiego.
ZT – Może pochwalisz się swoimi dokonaniami w dziedzinie muzyki
w ubiegłym roku.
MK – Muszę powiedzieć, że rok
szkolny 2013/2014 był niezwykle owocny. Udało mi się wyśpiewać:
- III miejsce w „IV Podkarpackim
Konkursie
Poezji
Współczesnej”
w
Rzeszowie;
- II miejsce w kategorii solista etapu wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mania
Działania - Odjechani Muzofani” organizowanego przez WDK w Rzeszowie;
- II miejsce w VII Międzynarodowym Konkursie ,,Piosenka Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”;

- I miejsce w ,,VI Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej” w Dukli;
- II miejsce podczas „I Powiatowego Konkursu Piosenki Znanej i Lubianej” w Dukli;
- II miejsce w powiatowym konkursie
,,Piosenki Patriotycznej” w Miejscu Piastowym;
- wyróżnienie w ”Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza”.
ZT –Naprawdę wspaniałe osiągnięcia. A czy możesz powiedzieć jakie
są Twoje plany na przyszłość związane
z muzyką?
MK – W chwili obecnej po ukończeniu gimnazjum planuję starać się o przyjęcie do szkoły muzycznej. Z pewnością
śpiewać nie przestanę nigdy, gdyż muzyka to moja pasja. Ale czy zostanę profesjonalnym piosenkarzem? Tego jeszcze
nie wiem.
ZT - Życzę Ci dalszych sukcesów oraz spełnienia planów. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
MK - Dziękuję.
Wywiad z Michałem Kondyjowskim przeprowadziła Zuzanna Tomków.
Michał śpiewa dla społeczności
szkolnej oraz lokalnej razem z chórem,
zespołem, a także solo - to jego specjalność. Swoje utwory wykonuje dźwięcznym, mocnym tenorem o koloraturze,
perfekcyjnej intonacji oraz dykcji.
W śpiew wkłada wszystkie swoje emo-

cje, co sprawia, że słuchacza przejmuje
dreszczyk emocji. „ Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną…” / śpiewał na
akademii 11 listopada/ - trudno nie mieć
nadziei, kiedy Michał śpiewa nam całą
duszą, z jakże charakterystyczną dla niego interpretacją, przekonującym i pełnym emocji głosem. Podczas występów
w szkole, cała sala milknie zachwycona
ekspresją oraz zdecydowaniem brzmiącym w jego głosie.
Jest dość wybrednym uczniem, jeśli chodzi o dobór repertuaru. Nie da się
namówić na piosenki nieodpowiadające
mu pod względem stylu, np. disco czy
hip hop. Tak sprecyzowany gust wyróżniający spokojne, liryczne pieśni, czy też
poezję śpiewaną to ewenement u nastolatków. Taki jest właśnie Michał, śpiewa tylko to „co mu w duszy gra”. Kiedy
jednak zdecyduje się wykonać piosenkę
dla publiczności, zrobi to perfekcyjnie
i „od serca”.
W poprzednim roku szkolnym siedmiokrotnie był laureatem konkursów
piosenek. Mam nadzieję, że obecny rok
również będzie pełny sukcesów, czego
życzę mu z całego serca.
Joanna Konderla – Ozimina
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Grażyna SKOLARCZYK

Rozmowa z Czesławem Szajną
(kandydatem na radnego Rady Miejskiej)

Radna Rady Powiatu
Krośnieńskiego
w kadencji 2010-2014

Kandydat do Rady
Powiatu Krośnieńskiego
w kadencji 2014-2018
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, emerytowany nauczyciel,
mieszkam stale w Rymanowie, bezpartyjna. Członek Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, członek LGD „Dorzecze Wisłoka”,
Przewodnicząca Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych
Powiatu Krośnieńskiego (III kadencja), Przewodnicząca Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Rymanów
(II kadencja).
Szanowni Państwo!
Mija moja kadencja radnej powiatowej 2010-2014, nastał czas sprawozdań za miniony okres. W ulotce wyborczej
z 2010r. deklarowałam reprezentowanie interesów organizacji
pozarządowych na forum powiatu. Pełniąc już funkcje radnej,
prezentowałam potrzeby środowiska organizacji na forum
Rady Powiatu, zabiegałam o właściwą ocenę pracy działaczy
społecznych i stowarzyszeń. Udało nam się wprowadzić na stałe
do kalendarza powiatowego przyznawanie nagród finansowych
dla działających stowarzyszeń i wyróżniających się działaczy
społecznych w powiecie krośnieńskim. Niestety stworzenie
funduszu pożyczkowego przy gminie i powiecie, pomimo starań,
nie doszło do skutku. Jak zwykle zabrakło odrobiny dobrej woli
i pieniędzy w kasach gminnych i powiatowych.
W czasie kadencji starałam się dobrze wypełniać obowiązki
radnej. Zawsze brałam udział w sesjach powiatowych i uczestniczyłam w sesjach gminnych. Udział w sesjach gminnych
naświetlał szczegółowo problemy mieszkańców naszej gminy
i te, które były w gestii powiatu zgłaszałam na bieżąco w czasie
sesji powiatowych.
Brałam regularnie udział w pracach trzech komisji, których
byłam członkiem, tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia,
Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego, jako radna
starałam się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez
Starostwo Powiatowe i instytucje Gminy Rymanów. Uczestniczyłam w ważnych, decydujących spotkaniach społecznych
mieszkańców naszej gminy, dzieliłam się doświadczeniem
w pracy społecznej.
Nie zaniedbałam także pracy społecznej w stowarzyszeniu i bliskiej memu sercu Sekcji Kultury i Tradycji, której
pracę i piękne stroje znają mieszkańcy nie tylko Rymanowa.
Cieszą mnie także spotkania z emerytowanymi nauczycielami, o pracy w tej sekcji informowałam na bieżąco w naszym
miesięczniku.
Z poważaniem
Grażyna Skolarczyk

„Erasmus +” w Zespole Szkół
Publicznych w Rymanowie

P

od koniec września do naszej szkoły dotarła informacja o przyjęciu
do realizacji projektu napisanego w ramach europejskiego programu
Erasmus plus, sektor edukacji szkolnej,
partnerstwa strategiczne – współpraca
szkół w roku 2014. Projekt nosi tytuł:
„ UNITAS – Pupils for integration und
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Rozmawiam z prezesem Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
p. Czesławem Szajną, kandydatem
w wyborach do Miejskiej Rady
w Rymanowie.
Co skłoniło Pana do podjęcia
decyzji o kandydowaniu?
Cz. Szajna – Nasze stowarzyszenie działa już 14 lat, jestem
jego założycielem i od początku
prezesem zarządu. Nie wyobrażam
sobie, aby stowarzyszenie mające
nazwę Nasz Rymanów, nie wystawiło swojego kandydata
w wyborach samorządowych. To nasza powinność a nawet
obowiązek, by mieć swojego przedstawiciela w radzie. Liczące
80 członków wytypowało mnie jako swojego kandydata, a ja
nie mogłem odmówić.
Wiem, że stowarzyszenie jest inicjatorem i realizatorem
wielu ważnych inicjatyw dla Rymanowa.
O tak, wierni czytelnicy naszego miesięcznika na pewno
znają dorobek stowarzyszenia na rzecz naszego miasta i jego
mieszkańców. Zawsze staramy się być obecni tam, gdzie być
powinniśmy i godnie reprezentować nasze stowarzyszenie.
Wytypowano Pana jako sprawdzonego w działaniach
na rzecz środowiska, w ramach samorządu osiedlowego
i stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Rymanów jest miejscem mego urodzenia, tu spędziłem
całe moje dotychczasowe życie, byłem i jestem mu oddany.
Od okresu przemian ustrojowych aktywnie działam na rzecz
miasta. Przez pierwsze dwie kadencje byłem członkiem zarządu Rady Miejskiej, a przez cały ten okres, do chwili obecnej,
działam w samorządzie miasta Rymanowa. Przez wszystkie te
lata udało mi się załatwić wiele spraw, dokładnie znam dalsze
potrzeby środowiska, znam mieszkańców, a oni mnie znają
i mogą liczyć na moją pomoc.
Gdy zostanie Pan radnym, co według Pana jest najpilniejsze do załatwienia w Rymanowie ?
Jest wiele potrzeb, które chciałoby się załatwić dla ułatwienia życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ale jak to zwykle
bywa, barierą jest brak pieniędzy. Przykładem może być obiecywana od 40 lat obwodnica Rymanowa. Prze ten czas ilość
pojazdów zwiększyła się kilkakrotnie, przybywać ich będzie
w dalszym ciągu i konieczne jest zamontowanie świateł lub
budowa przejścia podziemnego pod ulicą Bieleckiego. Jestem
po rozmowie z fachowcem z tej branży, który zapewniał mnie,
że jest to do zrobienia. Kiedyś należy zacząć.
Wiele jest głosów sprzeciwu dla parkingu na rynku, doświadczenia wielu miast na Podkarpaciu pokazują jak można
ten problem rozwiązać, by rynek był centralnym miejscem
miasta dla ludzi a nie dla samochodów, a miejsce na parkingi
znajdzie się w Rymanowie. To tylko kilka przykładów spraw
do załatwienia, mam jeszcze inne realne pomysły, których
realizacja może poprawić komfort i bezpieczeństwo życia
mieszkańców.
Rozmawiała Barbara Pruś

inclusion in the spirit of european citizenship - Współpraca i zaangażowanie
młodzieży na rzecz innych w duchu integracji europejskiej.” Realizacja projektu
przewidziana jest na dwa lata. Projekt
ten będzie realizowany we współpracy
z następującymi partnerami:
Hans
Baldung
Gymnasium
in Schwäbisch Gmünd – Niemcy, koordynator projektu www.hans-baldung-gymnasium.de
- Bundesrealgymnasium in Gmunden –

Austria, szkoła partnerska www.gymgmunden.at
- Batthyány Kázmér Gimnázium – Węgry, szkoła partnerska www.bkgsz.hu
Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami w zakresie pomocy charytatywnej i pracy
społecznej szkoły oraz zaangażowanie
uczniów do przyjęcia aktywnej postawy
na rzecz pomocy innym. Językami projektu i komunikacji pomiędzy szkołami
będzie język niemiecki i język angielski.

kandydatem na radnego
Rady Miejskiej w Rymanowie
Redakcja: Kandyduje Pan na radnego Rady Miejskiej w Rymanowie na
kolejną kadencję?
Dariusz Królicki: Tak, będę kandydował z trzech powodów. Po pierwsze nie
wszystkie moje postulaty z poprzedniej
kadencji zostały zrealizowane, chciałbym
powalczyć o ich spełnienie. Po drugie
uważam, że taka organizacja jak Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”, która zrobiła
wiele dobrego dla mieszkańców naszego
miasta powinna mieć swoje przedstawicielstwo w Radzie Miejskiej. Po trzecie
wreszcie, chciałbym nadal reprezentować
i bronić środowisko oświatowe, a ubiegła
kadencja pokazała, że jest to potrzebne.
Red.: A pojawiające się postulaty
o potrzebie zmian na stanowiskach radnych i Burmistrza?
DK: Zmiany są potrzebne pod warunkiem, że wynikają z merytorycznych przesłanek. Ale liczy się również doświadczenie i ogólna postawa kandydatów. Mając
za sobą poprzednią kadencję dobrze
poruszam się w prawie samorządowym,
Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na
lata 2012-2020 itp. Nie mając jeszcze
50-lat i będąc nauczycielem uważam, że
znam i rozumiem również młodsze pokolenie mieszkańców Rymanowa.
Red: Mówił Pan, że nie udało się
zrealizować wszystkich postulatów
z poprzedniej kadencji?
DK: Tak, większą cześć zrealizowaliśmy, ale np. utworzenie skateparku i (lub)
parku linowego w parku podworskim
w Rymanowie musi jeszcze poczekać na
wykonanie. Tym nie mniej wspomniany
park został pięknie odnowiony, wyremontowano zabytkowy mur, położono nową
nawierzchnię asfaltową, zakupiono ławki,
wreszcie park przestał być bezimienny,

Tak jak w czasie ciepłym po deszczowej pogodzie
lasy zapełniają się różnorodnymi grzybami,
czy to podpinki, kozaki, muchomory lub maślaki,
lecz w rymanowskiej gminie wyrosły wiatraki.
Grzyby są małe czasem kilogramowe,
w gminie Rymanów wyrosły 30 metrowe i wielotonowe.
Grzyba do koszyka umieścić jest dość łatwo
lecz takiego kolosa dźwigać jest nie warto.
Jak grzyby zapachu oraz smaku do potrawy dodają,
tak wiatraki z Gminą się nie utożsamiają.
Pora na grzyby przychodzi i mija,
a na wiatraki jak przyszła tak już nie przemija.
Z grzybami jest problem taki gdyż mają robaki,
a co w takim razie może zjeść wiatraki ?
Paweł Zychowicz

nadano mu nazwę Anny i Stanisława Potockich. Cieszy mnie, że moja inicjatywa
służy wielu mieszkańcom Rymanowa
i Gminy.
Red: Gdyby miał Pan podsumować
dokonania inwestycyjne upływającej
kadencji?
DK: Z większych należy wymienić
dokończenie budowy hali sportowej
w Sieniawie, budowę dwóch sal gimnastycznych przy szkołach w Króliku
i Milczy. Z inwestycji drogowych to niewątpliwie budowa przejścia podziemnego
w Rymanowie, budowa chodnika na ul.
Mitkowskiego w Rymanowie oraz trzech
mostów – w Rymanowie Zdroju, Bziance
i Pastwiskach. Nie mniej oczekiwanym
jest nowy budynek Urzędu Gminy, który
znacznie poprawi wizerunek, komfort
pracy i obsługę mieszkańców.
Red.: A co się zmieniło w samym
Rymanowie i Pana najbliższym sąsiedztwie?
DK: Inwestycje na które miałem
wpływ i które wynikały bezpośrednio
z mojej inicjatywy i dobrej współpracy
z Zarządem Osiedla nr 1 w Rymanowie,
to wspomniana już przeze mnie rewitalizacja parku im. Anny i Stanisława
Potockich, budowa sieci kanalizacyjnej
w obrębie ulic Dworskiej i Paderewskiego, doposażenie placu zabaw i wykonanie siłowni na wolnym powietrzu
w Rymanowie (inicjatywa Pana Cz.
Szajny). Ponadto dzięki współpracy całej
Rady i Burmistrza w samym Rymanowie
wykonano jeszcze remont i modernizację nawierzchni Rynku, wykonano II
etap przebudowy budynku szkolnego z
przeznaczeniem na internat, rozpoczęto
rozbudowę oczyszczalni ścieków, zakupiono samochód i sprzęt ratowniczy dla
jednostek OSP.

www.facebook.com/naszrymanow

Rozmowa z Dariuszem
Królickim

Jak grzyby po deszczu
Nasz Rymanów
na Facebooku

Realizacja projektu wiąże się z szeregiem działań podejmowanych w każdej
ze szkół, współpraca z instytucjami charytatywnymi oraz ośrodkami pomocy
oraz wspólne przedsięwzięcia podczas
wyjazdów i spotkań zagranicznych, które są bardzo ważną częścią projektu.
Udział naszej szkoły w tym projekcie jest rezultatem trwającej od kilku
lat współpracy i przyjaźni ze szkołami
w Niemczech i Austrii, które zaproponowały nam wspólną pracę nad tym projektem, natomiast szkoła na Węgrzech to
nasz nowy partner do współpracy. Mamy
nadzieję, że realizacja tego projektu pomoże nam zdobyć wiele cennych doświadczeń oraz przyniesie wiele korzyści uczniom, nauczycielom i środowisku
lokalnemu.
Magdalena Piotrowska

Red.: Jak widać dużo się działo przez
te 4 lata.
DK: Tak, sporo udało się zrobić.
Radni Miejscy dobrze współpracowali
pomiędzy sobą i Burmistrzem oraz sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów.
Każdy radny na bieżąco zgłaszał różne
wnioski i interpelacje, Rada odbyła
w sumie 57 sesji i 107 posiedzeń 4 Komisji stałych. Ja również starałem się
sumiennie wykonywać swoje obowiązki
i być do dyspozycji mieszkańców Rymanowa. W tym miejscu dziękuję za
zaufanie jakim mnie obdarzyli i proszę o
poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach samorządowych.

Przemyślenia
Jana Niemczyka
Darł się na cały głos uważając,
że tym wyrobi sobie pozycję.
*
Miłość to przerywnik
między kłótnią
okłamywaniem siebie.
*
Lubił mokrą robotę,
bo widział w niej
czysty interes.
*
Zawsze potakiwał,
ale dyrektorom.
*
Często nawet prawda
bywa zdradziecka.
*
Nawet geniusz
przeżywa kryzysy.
NASZ RYMANÓW
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Anna z Działyńskich
Potocka (cz. VIII)

Działalność charytatywna
wśród ubogich
i ziołolecznictwo

D

ziałalność charytatywną wśród
ubogich i chorych Anna rozpoczęła jeszcze jako dziecko w Poznaniu. Jej matka Celestyna Działyńska
należała do Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, którego członków obowiązkiem było tworzenie ochronek dla ubogich dzieci i pielęgnowanie ubogich chorych w ich domach. Mamie zwykle najuboższych polecano, a tych poznawszy
mama mnie do nich posyłała z panną
Sankey. … Potrzeby moich chorych
zaprzątały cały mój umysł.
Anna, jako młodziutka panienka,
mocno przezywała problemy swych
podopiecznych, zwłaszcza brak żywności, a ponieważ nie dysponowała swoimi
pieniędzmi, wymyślała różne podstępy
na to jak zdobyć dla nich jedzenie. Dostawałam zawsze na śniadanie mleko
i dwie bułki, szłam do poczciwej, skąpej Brolki i zaręczałam jej, że ja się
tymi bułkami najeść nie mogę: tak, że
ona mi dawała do śniadania kawałek
chleba…. Ten kawałek chleba stanowił przez długi czas moje śniadanie,
a bułki i mleko w butelkach nosiłam
do chorych. Oprócz wynoszenia z domu
po kryjomu jedzenia, praktykowała
Anna również szycie nocą ubranek dla
małych dzieci. Cóż to za radość była
dla mnie ubrać dzieci czyściutko!...
Ojciec był pijak a matka chorowała ciągle. Pracowałam pilnie w czasie postu
i w sam dzień Wielkiej Nocy poszłam
je ubrać… w sukienki perkalowe brązowe, w różowe fartuszki… .
Anna wychowana w duchu pracy
charytatywnej wśród ubogich nie zarzuca jej i w wieku dorosłym. Tuż po
ślubie, gdy w okolicach Kórnika wybucha epidemia cholery, nie waha się stanąć do walki z nią, wspiera ją wytrwale
w tym niebezpiecznym dziele jej mąż
Stanisław. … ratowaliśmy biedaków,
jak mogli, … . Po drogach ludzie leżeli, pochwyceni z nagła przez chorobę.
Jedną taką podnieśliśmy oboje i do
domu zanieśli, wyzdrowiała na cholerę, ale zmarła na tyfus. Ten krotki opis
sytuacji w czasie panowania cholery
ukazuje beznadziejność niesienia pomocy, która prawie zawsze kończyła się niepowodzeniem. Nie załamuje to jednak
młodej Anny i nadal z uporem walczy
z epidemią niosąc lekarstwa i żywność
do ludzi potrzebujących.
Po przyjeździe do Oleszyc Anna natychmiast rozpoczyna swą działalność
wśród chorych. Początkowo ludność ruska, która głównie zamieszkiwała tamte
tereny, nieufnie podchodzi do dziedziczki „Laszki”. Z czasem jednak spokój,

10

NASZ RYMANÓW

cierpliwość, wyrozumiałość i zainteresowanie sprawami ludzi ze wsi powoduje, że coraz więcej chłopów korzysta
z pomocy medycznej Hrabiny. Od rana
przed domem gromadzą się ludzie.
Mnóstwo ludu. Nieufna początkowo
ludność miejscowa nabiera stopniowo
ufności. Przychodzą po poradę lekarską, przynoszą lub przyprowadzają
dzieci. Anna, z pomocą służącej, którą
przeszkoliła na pielęgniarkę, spełnia
swe codzienne, lekarskie zajęcia. Chorzy nie idą do lekarza, bo to przecież
kosztuje, zresztą doktor Rybotycki
w ciągłych rozjazdach do ciężko chorych… .
Obok działalności medycznej wśród
ludu oleszyckiego częstym zadaniem
dworu Potockich było wspieranie wsi
w czasie głodu. Klęski głodu nękające
ludność wiejską związane były z suszą,
gradem i plagą myszy, które nawiedziły
Oleszyce i okolice w latach 1870-1873.
Najtrudniejsze chwile przeżywali pod
koniec zimy, na tzw. przednówku. Doszło do tego, że ludzie puchli i marli
z głodu. U nas nie było ni grosza, ni
ziarna w spichrzu, a tu trzeba było
patrzeć na głodową śmierć ludzi! Napisałam do Matki i Sióstr, przysłano
paręset złotych i duże słoje ekstraktu
Liebiga. Zaczęliśmy wśród zimy gotować pożywną zupę dla najbiedniejszych i tak ciągnęliśmy do Wielkanocy.
Tu już zapasy się wyczerpały, wreszcie
był już w polu zarobek, więc jednego
dnia oświadczyłam przez kucharkę,
że już koniec z obiadem, żeby już nie
wracali. Całe to bractwo zleciało się
na dziedziniec, pięścią mi się wygrażać
i wołać: A szczo to takowo, sztoby nam
nasz poludynok widbyraty! – „Kto dawał za darmo, ten i odebrać może, jak
mu już nie staje co dawać”. – Dopiero
się pokazało, że oni są przekonani, że
nam cesarz przysłał pieniądze na tę
zupę! Z całą zimną krwią im poradziłam, żeby do cesarza skargę napisali,
że im nawet marki i papier na to dam.
To im jakoś zaimponowało i odeszli … .
Mimo braku wdzięczności za udzielaną pomoc Anna także w Rymanowie
daje poznać się jako zielarka opiekunka
ubogich.
Zaraz po przybyciu do majątku rymanowskiego zakłada szpitalik dla chorych. Ani na chwilę nie przerywa leczenia ludności wiejskiej, prowadziła wciąż
malutki swój szpitalik koło dworu, odwiedzała chaty chłopskie od Klimkówki na północy do Deszna na południu,
jeździła wzywana do chorych w dalszej
okolicy. Z tych wyjazdów wracała z torbami pełnymi zebranych ziół, które suszyła fachowo, oznaczała polskimi i łacińskimi nazwami, sporządzała proszki
i wywary.
W dokumentach dotyczących Anny
mało jest jednak informacji na temat
działalności szpitaliku. Szeroko opisana
jest epidemia cholery, która nawiedziła

okolice w roku 1874. Wiosna 1874 roku
dwór w Rymanowie stał się jakby punktem aptecznym, rozdzielającym leki
wśród chorych. …Anna Potocka odwiedzała osobiście chorych, niosła porady,
lekarstwa, dozorowała nacierania ciał
chorych, co miało umęczonym cholerykom przynieść ulgę… . Jak pisze Anna
w swym pamiętniku, choroba ta przyszła
z Węgier, a przywieźli ją żydzi. Przywozili oni swych zmarłych do Rymanowa,
by pochować ich w pobliżu cadyka co
miało im zapewnić szczęście po śmierci. Razem ze zwłokami zmarłych, które były transportowane w workach
kilka dni, pojawiła się cholera. Anna
po raz drugi staje do walki z tą chorobą.
Wykorzystuje w tej walce swoją wiedze medyczną i zielarską i odnosi sukces. Opracowuje plan i sposób leczenia,
sama przygotowuje lekarstwa i mikstury
do nacierań. Obok lekarstw podawanych
w określonych odstępach czasu, pilnuje
również posiłków przyrządzanych dla
chorych, na które przywozi produkty
z dworu. Zdaje sobie sprawę z tego, że
nie tylko lekarstwo ale i pożywny posiłek jest jej sprzymierzeńcem w walce
z epidemią. W pierwszym okresie dawaliśmy Cuprum, Veratrum i Ipecacuanha, na przemian co kilka minut.
W drugim Hydrocyani acid. i Cantarides wtedy, jak już mocz był zatrzymany i tężec wyprężał ciało. Pamiętam chorego chłopca w Rudawce …
co kwadrans wracałam zadawać mu
lekarstwa z największą trudnością, bo
zęby miał zbite, śliczne i tak zaciśnięte, że je blaszaną łyżką rozważaliśmy
dla wlania tych kilku kropel. No i wyszedł! Jeszcze raz w swoim życiu Anna
będzie walczyć z cholerą – w 1893 roku.
Po tej epidemii napisze broszurkę o leczeniu tej strasznej choroby.
Równocześnie z działalnością medyczną, opartą na kupowanych przez nią
lekach, Anna zaczęła eksperymentować
z ziołami. Szuka informacji o ziołach
zarówno w naukowych książkach jak
i praktykach ludowych. Gromadzi przepisy na różne mikstury i wykorzystuje je
w leczeniu ubogich. Ziołolecznictwo ma
jedną najważniejszą cechę – jest tanie
i łatwo dostępne. Zbiera więc zioła na
łąkach, w lasach, zakłada przydomowy
ogródek z ziołami. Sama te zioła zbiera,
suszy, segreguje i miesza. Całą, wiele lat
gromadzoną, wiedzę w ostatnich latach
swego życia przelewa na papier. Pisze
poradniki o ziołach i ich zastosowaniu
przy różnych dolegliwościach. …cdn.
Justus von Liebig (1803-1873) niemiecki chemik wynalazł m.in. proszek do
pieczenia i ekstraktu mięsnego w postaci
gęstego sosu. Produkt ten od 1852 roku
sprzedawany był w niewielkich ilościach
w Monachijskich aptekach i zgodnie z
zamysłem twórcy przeznaczony był dla
ubogich, by wzbogacić ich skąpe w białko posiłki. Ekstrakt z mięsa okazał się
bardzo popularnym dodatkiem do zup

i potraw. Był prekursorem dzisiejszych
popularnych przypraw, takich jak Maggi
i kostka rosołowa.
Cholera
Czynnikiem chorobotwórczym jest
bakteria (Vibrio cholerae), kształtem
przypominająca przecinek. Choroba występuje zwykle w postaci epidemii, najczęściej w krajach o niskim standardzie
sanitarnym, nękanych wojnami i klęskami żywiołowymi, zwykle w rejonach subtropikalnych. Zachorowania sporadyczne występują jednak na całym świecie,
co związane jest z migracją ludności.
Pałeczka wydziela enterotoksynę, uszkadzającą gospodarkę wodno-elektrolitową w jelicie cienkim, odpowiedzialną
za główne objawy chorobowe. Źródłem

bakterii są chorzy na cholerę objawową
i nosiciele. Bakteria może przebywać poza
ustrojem człowieka na powierzchni skorupiaków, alg i innych zwierząt morskich.
Zakażenie rozprzestrzenia się przez
brudne ręce i muchy, ale głównie przez
wodę powierzchniową skażoną kałem.
Istotną rolę odgrywają produkty spożywcze, mające kontakt z zakażoną wodą
(np. owoce), oraz „owoce morza” (kraby, krewetki, małże). Możliwe jest również zarażenie przez przedmioty należące do chorego.
Objawy. Zachorowanie następuje
nie później niż w ciągu 5 dni od spożycia zakażonego pokarmu lub wody.
Większość infekcji przebiega łagodnie.
W ostrej postaci choroba zaczyna się

biegunką, bez bólów brzucha i parcia
na stolec. Stolce szybko tracą charakter
kałowy i stają się wodnisto-ryżowe, wydalane w ogromnych ilościach. Biegunce
towarzyszą intensywne wymioty. Przebieg jest bezgorączkowy. Bardzo szybko dochodzi do znacznego odwodnienia
organizmu i zaburzeń elektrolitowych,
a w końcu do śmierci. Dobowa utrata
wody może niekiedy przekraczać 20 litrów. Śmiertelność w postaci nie leczonej
wynosi 30%.

możemy ich wyeliminować całkowicie,
ale możemy zadbać o to, aby nam nie
zagrażały. Jest na to prosty sposób mycie
rąk. Warto jednak poświęcić tej czynności
nieco więcej uwagi. Przede wszystkim
dłonie myjemy przez co najmniej 30
sekund, pod bieżącą, ciepłą wodą z użyciem mydła – samo opłukanie w zimnej
wodzie tylko pozornie „wyczyści” nasze
ręce, jednak nie usunie z nich bakterii.
Mycie rąk wodą z mydłem przez
15 sekund redukuje liczbę bakterii
o ok. 90%, a kolejne 15 sekund usuwa
pozostałe drobnoustroje, które mogą
być przyczyną wielu groźnych chorób. Należy również pamiętać o tym,
by starannie umyć wierzchy dłoni,
przestrzenie między palcami oraz pod
paznokciami, nadgarstki i kciuki. 30
sekund to naprawdę niewiele – mniej
więcej tyle zajmie zrobienie zdjęcia
potrawy zaserwowanej nam w restauracji i opublikowanie jej w social media.
Dlaczego więc nie każdy myje ręce, np.
przed jedzeniem.
Lepiej zapobiegać, niż leczyć
Dokładne mycie rąk pozwala ustrzec
się przed wieloma chorobami. Należy
o tym pamiętać szczególnie w okresie
jesienno-zimowym, kiedy wirus grypy
zbiera największe żniwo. Wystarczy, że
podamy rękę chorej osobie lub dotkniemy
przedmiotu, którego dotykała, a groźny
wirus już przeniesie się na nasze ręce.
Myjąc dłonie mydłem antybakteryjnym

Carex możemy zwalczyć chorobotwórcze drobnoustroje. Tym samym możemy nie tylko sami ustrzec się grypy
i jej powikłań, ale także ochronić przed
chorobą swoich domowników. Szczególnie skuteczne w walce z bakteriami
są mydła antybakteryjne marki Carex,
które dzięki odpowiednio dobranemu
pH zapobiegają rozprzestrzenianiu się
bakterii. Zastosowano w nich delikatne
i równocześnie efektywne substancje
myjące oraz kwas mlekowy - naturalny
składnik o właściwościach antybakteryjnych, który zapewnia skórze dodatkowy
płaszcz ochronny, tworząc niekorzystne
środowisko do rozwoju bakterii. Gdy nie
mamy możliwości umycia rąk z użyciem
mydła i ciepłej wody, warto sięgnąć po
antybakteryjny żel do rak lub chusteczki
Carex.
Dzieci myją ręce!
Aby wyrobić właściwe nawyki związane z higieną rąk, warto zacząć edukację
w tym zakresie już u najmłodszych dzieci,
zwłaszcza dając przykład własnym zachowaniem. Marka Carex już po raz piąty
organizuje akcję edukacyjną „Akademia
Czystych Rąk Carex”, w trakcie której
uczy najmłodszych jak prawidłowo myć
ręce. Do tej pory w programie wzięło
udział ponad 126 000 uczniów w całej
Polski.

Grażyna Skolarczyk

Światowy Dzień Mycia Rąk

Ś

– zdrowie w Twoich
(czystych) rękach!

wiatowy Dzień Mycia Rąk
(6 października) został ustanowiony przez Unicef w 2008 roku.
Coroczna, globalna akcja ma na celu
zwrócenie uwagi na to, jak istotne jest
prawidłowe mycie rąk. Ta z pozoru
błaha czynność może uchronić nas
przed wieloma poważnymi chorobami,
więc im wcześniej wyrobimy w sobie
nawyk poprawnego dbania o higienę
rąk, tym lepiej!

Czy tu jest brudno?
Mamy zakodowaną w pamięci całą
listę potencjalnie brudnych i niehigienicznych miejsc. Od osławionej toalety, aż po
zwierzęta i wszystko co jest widocznie
brudne. Zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, że bakterie i wirusy są w miejscach
często używanych przez wiele osób.
Nasze ukochane telefony komórkowe,
bankomaty, wózki sklepowe czy autobusy, to ogromne skupiska groźnych drobnoustrojów. Tym ostatnim przyjrzeli się
naukowcy z London School of Hygiene
and Tropical Medicine. Z ich badań wynika, że co czwarta osoba dojeżdżająca
do pracy komunikacją miejską ma na
rękach bakterie kałowe.
Nie lepiej wyglądają firmowe biurka. Według badań profesora Charlesa
Gerby, mikrobiologa z Uniwersytetu w
Arizonie można na nich znaleźć ponad
3 tys. różnych bakterii na cm2. Wymazy
pobierane z telefonów, blatów, myszy
komputerowych, klawiatur, długopisów,
dna i uchwytów szuflad wykazały, że
przeciętne biurko zawiera 400 razy
więcej bakterii niż deska klozetowa
w toalecie. Większość z nich nie należała
do bakterii chorobotwórczych, ale niech
nam to uświadomi skalę.
30 sekund dla zdrowia
Nie wpadajmy w panikę. Bakterie
i drobnoustroje do nasza codzienność. Nie

Więcej informacji na: www.carex.pl
i http://www.facebook.com/CarexPolska.
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„A ty siej,
a nuż coś wyrośnie”
„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.”
(Konfucjusz)

C

o roku 14 października - w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej- zgodnie z zapisem
w Karcie Nauczyciela przypada Dzień
Edukacji Narodowej - święto wszystkich
pracowników oświaty. Tego dnia uroczyście obchodzony jest Gminny Dzień
Nauczyciela. Tym razem zaszczyt organizacji święta przypadł Zespołowi Szkół
Publicznych w Wróbliku Szlacheckim.
Pięknie prezentował się zaledwie kilkuletni budynek szkoły i sala gimnastyczna.
Zwracało uwagę i skłaniało do refleksji
hasło przewodnie umieszczone na dekoracjach - słowa z piosenki Jacka Kaczmarskiego „A ty siej, a nuż coś wyrośnie”.
Dyrektor Urszula Deptuch uroczyście
witała przybyłych gości, wśród nich władze samorządowe gminy z przewodniczącym Rady Miasta Henrykiem Smolikiem,
burmistrzem Wojciechem Farbańcem
i jego zastępcą Janem Materniakiem na
czele, pracowników gminy związanych
z oświatą, radnych i sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych publicznych
i niepublicznych z terenu gminy oraz
nauczycieli. „Dzień 14 października – powiedziała Urszula Deptuch – jest wielkim
świętem polskiej szkoły, ale też wspaniałą
okazją do podjęcia refleksji o bezcennej
misji, jaka dokonuje się każdego dnia w
polskich szkołach. To czas wdzięczności
i dzielenia się wyrazami szacunku za
codzienną pracę i zaangażowanie nauczycieli w pomnażanie dobra wśród młodych
Polaków.”
Uroczystości rozpoczął montaż słowno – muzyczny zatytułowany „A ty siej,
a nuż coś wyrośnie” w wykonaniu dzieci
i młodzieży ZSP w Wróbliku. Występy
prezentujące liczne talenty artystyczne
młodzieży nagradzane były rzęsistymi
brawami.
Tradycją już stało się honorowanie
w tym dniu wyróżniających się nauczycieli Nagrodą Burmistrza Gminy.
Otrzymali ją w tym roku dyrektorzy szkół
z naszej gminy oraz 10 nauczycieli. Laudacje odczytał burmistrz Jan Materniak.
W imieniu nagrodzonych przemówiła
dyrektor ZSP w Rymanowie Elżbieta
Nadziakiewicz, dziękując za wyróżnienie
i dobrą współpracę przez całą kończącą
się już kadencję burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi. Do szczególnie podniosłych momentów uroczystości należało
ślubowanie połączone z aktem nadania
stopnia nauczyciela mianowanego dwóch
młodych i ambitnych nauczycielek.
W okolicznościowym przemówieniu
burmistrz podkreślał, że oświata zajmuje
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bardzo ważne miejsce w działalności
samorządu gminy Rymanów, buduje
się szkoły, sale gimnastyczne, boiska
sportowe. Powstała szkoła muzyczna
I stopnia. W imieniu władz samorządowych
W. Farbaniec złożył podziękowania dyrektorom oraz nauczycielom za zaangażowanie
w pracę na rzecz gminnej oświaty.
„ Dziękuję – mówił - za życzliwość
i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów, za to także, że jesteście
twórczy i kreatywni, pełni pomysłów
i ciekawych inicjatyw, dziękuję wam
też osobiście za to, że zawsze, w każdej
dobrej i złej chwili mogłem liczyć na
Państwa pomoc i wsparcie.”
Życzenia składała też gospodyni
uroczystości, która między innymi powiedziała: - „ z okazji dzisiejszego święta pragnę wszystkim najgoręcej podziękować
za ich osobisty trud i wkład w budowanie
takich szkół, które będą spełnieniem
naszych marzeń oraz odpowiedzią na
wyzwania współczesnego świata, życzę
wszystkim, by codziennie na nowo odkrywali wartość i głęboki sens pracy edukacyjno-wychowawczej, która dokonuje
się w szkolnych murach. Życzę wsparcia
i akceptacji ze strony rodziców, uznania
ze strony wychowanków i zadowolenia
z każdej chwili bycia nauczycielem.”

zawód o spokojną pracę. Takie pytania
zadałam gospodarzowi gminy kandydującemu na następną kadencję.
Nasz Rymanów: Chciałam zapytać
o plany dotyczące oświaty. Wiemy, że
sytuacja w szkolnictwie nie jest łatwa,
jest niż demograficzny, dzieci jest mnie,
wielu nauczycieli – przy okazji święta
– martwi.
W. Farbaniec: Globalnie u nas w gminie nie ma drastycznego spadku urodzeń,
generalnie co rok mamy więcej dzieci
z powodu utworzenia szkoły muzycznej
i dużego naboru do liceum ogólnokształcącego, w tym roku szkolnym mamy
4 oddziały kl. I. Brakuje miejsc w internacie, bierzemy pod uwagę propozycję
p. dyrektor dotyczącą adaptacji poddaszy na sale dla szkoły muzycznej. Jeżeli
chodzi o bazę oświatową to na najbliższy
czas 4-letniej kadencji trzeba dokończyć
szkołę w Milczy, mam na myśli zrobienie
odwodnienia, termomodernizację szkoły,
wykonanie placów przy szkole, ogrodzenia. Chcielibyśmy zrobić termomodernizację w Króliku Polskim, w przedszkolu
w Rymanowie Zdroju. Czeka nas duże
zadanie – budowa szkoły w Sieniawie,
gdzie uczniowie uczą się w byłym hotelu robotniczym, ta szkoła nie spełnia
żadnych wymogów. Planujemy szkołę na

W dniu święta edukacji nie mogło
jednak zabraknąć refleksji o kondycji
gminnych szkół, przekształceniach ich
statusu, działalności stowarzyszeń i obaw
nauczycieli wykonujących tak trudny
i odpowiedzialny, a nie zawsze doceniany

miarę potrzeb, nie za dużą na działce przy
hali sportowej. To są zadania dotyczące
infrastruktury szkół. Od 24 lat buduje
się obiekty oświatowe w naszej gminie
i w dalszym ciągu trzeba to kontynuować.

Czy planowane są zmiany w sieci
szkół?
Nie mam takich zamiarów, generalnie
we wszystkich szkołach jest ponad 100
uczniów w tej chwili, jest nadzieja, że
status quo zostanie utrzymane, przynajmniej na najbliższy czas. Mam świadomość tego, że szkoła jest w środowisku
bardzo ważna. Nigdy nie podejmowało się

Rymanowskie LO
w programie „Klasy
patronackie WSiZ”

K

lasy Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie znalazły
się wśród 109 klas z 51 szkół
ponadgimnazjalnych, które otrzymały
status „klasy patronackiej WSIiZ”.
16 października 2014 roku w murach
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisano umowy
o współpracy. Uczniowie zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki, m.in.
w nowoczesnych laboratoriach WSIiZ.
Dzięki uczestnictwu w programie klas
patronackich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zbierać doświadczenia,
współpracując ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – mówi dr Andrzej
Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania,

Kapitan Adam Trygar

R

obiąc porządek w od lat nieruszanej starej komodzie Józef Biernat spostrzegł, że ze szpargałów
wypadła pożółkła strona starej gazety.
Rozłożył ja i zaczął czytać. Z ogromnym
zdziwieniem stwierdził, że jest to prawdopodobnie tekst o jego wujku. Zapytał matki – potwierdziła trafność przypuszczenia.
Wgłębiając się w tekst polonijnej
gazety przekonał się jak często niewielka
jest znajomość dziejów swoich bliskich,
którzy walczyli o zręby niepodległości
naszego kraju.
Pokonywali własnym sumptem
ogromne odległości, ryzykowali nie tylko
zdrowie, ale też życie, nie pytali też – za
ile, za jakie stanowiska i etaty. Na sygnał
ruszali do przyszłej ojczyzny by walczyć
o jej granice. A dzisiaj?
Zacytujmy lepiej gazetę:
Ś.p. Adam Trygar z Rymanowa
Z szeregów Polonii amerykańskiej
ubył bardzo szlachetny, skromny szermierz ś.p. Adam Trygar, kapitan wojsk
polskich z okresu walk o niepodległość
Rzeczpospolitej Polskiej przed przeszło
30. laty.
Swego czasu, podczas I wojny światowej, nie było wprost Polaka w Ameryce, który by nie znał tego nazwiska.

pochopnie żadnych decyzji, jeśli chodzi
o sieć szkolną, zawsze się konsultowało,
a podejmowane działania były ewolucyjne. Zawsze też staraliśmy się zabezpieczyć interesy tych nauczycieli, którzy
pozostają. Trzeba powiedzieć, że od 1999
r. nie zwolniliśmy nauczycieli w szkołach,
jedynie przekazanie 2 szkół w Bziance
i Głębokiem i braku woli przyjęcia no-

wych warunków spowodowało to, że oni
przeszli do innych szkół albo szukali sobie
innej pracy. W szkołach, które prowadzi
gmina nie zwalnialiśmy nauczycieli, staraliśmy się, aby każdy miał zatrudnienie,
może nie na pełny etat, ale choć na połowę
lub więcej.

który reprezentował uczelnię podczas uroczystości podpisania umów o współpracy.
Uczelnia gwarantuje także szkołom doradztwo w zakresie programu nauczania
klas partnerskich.
Dzięki podpisanym umowom
o współpracy, korzyści odnoszą nie tylko
uczniowie klas patronackich, ale też
wszyscy uczniowie szkoły. Program klas
patronackich przewiduje prowadzenie
części zajęć w ich macierzystej szkole zaś
zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji
Międzynarodowej w Kielnarowej. Szkoły
zapraszane są do udziału w konferencjach
i sympozjach naukowych oraz eventach
organizowanych przez WSIiZ. Mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni.
Dodatkowo uczniowie mogą współpracować z kołami naukowymi WSIiZ.
Klasy patronackie otrzymują także dostęp
do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie
udostępniono 30 kursów pogrupowanych
w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne,

nauki medyczne i nauki o zdrowiu).
Dla uczniów z klas patronackich będziemy organizowali konkursy, w których do
wygrania będą stypendia w wysokości
100% i 50% czesnego na pierwszy semestr studiów.
Dzięki współpracy WSIiZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi uczniowie mogą
poznawać specyfikę uczelni już na etapie
szkoły ponadgimnazjalnej, co pomoże
w wybraniu właściwego kierunku rozwoju w przyszłości. Program klas patronackich WSIiZ powstał w 2013 roku.
Początkowo korzystało z niego 17 szkół,
a współpraca dotyczyła kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna oraz Informatyka. W roku 2014
lista klas patronackich została rozszerzona
do 109 z 51 szkół, a współpraca obejmuje
dodatkowo kierunki studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Filologia,
Ekonomia, Fizjoterapia, Kosmetologia
i Logistyka.

W dziejach Polonii amerykańskiej stał się
postacią historyczną. Kpt. Trygar na czele
małej garstki Sokołów przedarł się drogą
północną do Polski na pierwszą wieść
o powstałych możliwościach stworzenia
„armii polskiej” po stronie rosyjskiej.
Dotarł do Puław i przyczynił się w dużej
mierze do wyszkolenia kadry i sformowanie tak zwanego „Legionu Puławskiego”,
znanego także jako „Legion Gorczyńskiego”. Za nim miały pospieszyć wojskowe
drużyny sokole. Do tego nie doszło, gdyż
stanowisko ówczesnego rządu rosyjskiego przedstawiało zbyt duże ryzyko odnośnie polskiej akcji niepodległościowej.
Kapitan Trygar pozostał tam jednak
dalej w roli łącznika i oficera bojowego.
Przeszedł ciężkie walki na froncie i po
zdziesiątkowaniu Legionu przez armię
niemiecką, znalazł się na tyłach frontu rosyjskiego, następnie w korpusie Dowbora
– Muśnickiego a w końcu na polskim
froncie przeciwko bolszewikom. Oswobodzona Polska odznacza go krzyżem
Virtuti Militari za bohaterstwo na polach
bitewnych.
Po powrocie na wolną ziemię Washingtona ś.p. Adam Trygar brał zawsze
do ostatnich czasów, do dni swej ciężkiej
choroby, czynny udział we wszystkich
patriotycznych poczynaniach Polonii
chicagowskiej, występując jako weteran
polski, jako związkowiec lub jako sokół,

będąc członkiem Placówki 5-tej SWAP,
Grupy 523 ZNP i Gniazda 2-ego SPA.
W organizacjach tych piastował różne
urzędy, bądź był niestrudzonym w pracy
narodowej i społecznej szeregowcem.
Kapitan Trygar był kontraktowym
budowlanym. Umiał zawsze zarobić na
swoje utrzymanie i na swoją ofiarność.
Fortuny materialnej po sobie nie zostawił.
Pozostawił coś więcej, co może człowiek
pozostawić po sobie, niezliczone dowody
wiernie spełnionego w swym życiu obowiązku i wdzięczną, jak najlepszą pamięć.
Przez jego zgon Polonia amerykańska straciła jednego z najwierniejszych
i najdzielniejszych swoich synów, cichych
i oddanych całą duszą pracowników.
Jego życie może być dla wielu wzorem
jak należy postępować na niwie pracy
narodowej, społecznej i obywatelskiej dla
sprawy Polski, dla potęgi Stanów o dla
dobrego imienia polsko-amerykańskiego
w tym kraju.
Jesteśmy pewni, że Polonia nasza zachowa Go w swej wdzięczności i pamięci
na długo, a w historii Czynu Zbrojnego
Wychodźstwa Polskiego, wdzięczna
pamięć o kapitanie Adamie Trygarze
pozostanie na zawsze!

Maria Zmarz

Elżbieta Nadziakiewicz

Józef Biernat
Antoni Szajna
NASZ RYMANÓW
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Wyniki II Turnieju
Oldbojów w Piłce
Nożnej
o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów

N

a obiektach Kompleksu Boisk
Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół
Publicznych w Klimkówce 20 września
2014 roku odbył się II Turniej Oldbojów
w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów. Organizatorem turnieju
byli: Burmistrz Gminy Rymanów, Zespół
Szkół Publicznych w Klimkówce i UKS
„Karpaty” Klimkówka.
Cztery zgłoszone drużyny w sobotnie
popołudnie z wielkim zaangażowaniem
i sercem walczyły o zwycięstwo. Turniej
rozegrano systemem: każdy z każdym
uzyskując następujące wyniki :
Wymiatacze Posada Górna – Karpaty
Klimkówka 2 : 13
UKS Oldboy Klimkówka - Sołectwo
Milcza 0 : 4
Wymiatacze Posada Górna - UKS Oldboy
Klimkówka 1 : 3
Sołectwo Milcza – Karpaty Klimkówka
0:5
Sołectwo Milcza – Wymiatacze Posada
Górna 6 : 1
Karpaty Klimkówka – UKS Oldboy
Klimkówka 10 : 3
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
I miejsce - KARPATY KLIMKÓWKA
II miejsce - SOŁECTWO MILCZA
III miejsce - UKS OLDBOY KLIMKÓWKA
IV miejsce - WYMIATACZE POSADA
GÓRNA
Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczali drużynom i zawodnikom
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec
Rymanów oraz Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Klimkówce Marian Penar.
Wręczono statuetki w kategoriach:
- „Najlepszy Strzelec Turnieju”: Sylwester Litwin (KARPATY KLIMKÓWKA)
- „Najlepszy Bramkarz Turnieju”: Wojciech Hanus (SOŁECTWO MILCZA)
Na zakończenie turnieju Burmistrz
Gminy podziękował piłkarzom za pokaz
dobrej i solidnej piłki, organizatorom
za sprawne prowadzenie zawodów
oraz przybyłym gościom i wszystkim
kibicom za doping. Zaprosił także wszystkich uczestników turnieju na kolejny
w przyszłym roku.
Michał Nycz
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Wielkie wyprawy SEZON 2014 – 2015
Zapraszamy na szóstą edycję cyklu spotkań z podróżnikami „Wielkie Wyprawy”- wieczory dla lubiących przygody i podróże... Spotkania odbywać się
będą raz w miesiącu, zawsze w środy – godz. 18.30 . Sezon podróżniczy w „Jasiu
Wędrowniczku” rozpoczął się już 22 października, gościem była Alina Markiewicz „Z Nepalu do Polesic przenieść Everest”
Zapraszam w podróż, w której oprócz najwyższych gór świata wybierzemy się
na trekking pod Mount Everest i odwiedzimy szkołę w Namche Bazar. Poczujemy
zapach przypraw i poznamy zwyczaje tybetańskich mnichów. Opowiem Państwu
o Nepalu, który odwiedziłam kilka razy i jestem od pobytów tam uzależniona.
W Himalajach zrealizowałam kilka marzeń i filmów, które pozwalały mi łączyć pracę dziennikarza z pasją i pracą z kamerą. Fascynację dalekimi podróżami zaczęłam od Pakistanu gdzie dotarłam z grupą trekową dołączoną do zimowej wyprawy na Nanga Parbat z Andrzejem Zawadą. Od tamtej pory wracałam
w góry wysokie kilkakrotnie. Pierwsze reportaże w Himalajach zrealizowałam dla
TVP3, o południowej ścianie Lhotse i treku pod Everest. „Z hałdy w Himalaje”
czy „Bieg Kukuczki” stworzyliśmy z Darkiem Załuskim i z AWF-em. To były spore
przedsięwzięcia, podobnie jak film o wejściu Wojtka Kukuczki na Everest. Kilka
podróży do Nepalu nie dało mi jednak takiej adrenaliny jak życiowa przygoda
na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, o której nie zapomnę podczas naszego
spotkania. Ten pokaz slajdów i urywki filmów to także opowieść o tym jak ważni są ludzie, którzy towarzyszą nam na różnych etapach. Czego nauczyły mnie
w codziennym życiu najwyższe góry świata, jakie cele pozwoliły zrealizować
i jakie wpływ na całe życie może mieć przypadek – mówiła AlinaMarkiewicz zapraszając na spotkanie.
* * * *
Zapraszamy na kolejne spotkania:
19.11.2014 – środa, godz. 18.30
JAN DARECKI „JANO” - BIESZCZADY - LUDZIE, PIĘKNO
I MISTYCYZM
*****
17.12.2014 – środa, godz. 18.30
BARBARA GRAD, PIOTR KOWALCZYK - MOTOCYKLEM PRZEZ
KIRGISTAN I TADŻYKISTAN
Wstęp na spotkania: dorośli – 10 zł, dzieci i młodzież bezpłatnie.
Szczegóły kolejnych spotkań – już wkrótce. Zakończenie projektu 18 marca 2015 roku.
Hotel ** Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
ul.Bieleckiego 8, Rymanów
tel.: 13-43-567-33, 603-364-444

Sukcesy
biathlonistów
„Sokoła”

26

– 27 września w Zakopanem
odbyły się Ogólnopolskie Zawody Młodzieży
w biathlonie letnim. Na
tych zawodach zawodnicy PTG „Sokół” Rymanów zdobyli 4 medale w kategorii młodzika:
- złoty medal w biegu
Stoją od lewej: trener PTG „Sokół” Rymanów Kazimierz
krótkim - Maśnik Ma- Cetnarski, trener kadry Polski juniorek Adam Jakieła, Mateusz
Maśnik, Patryk Skiba, Hubert Maślany, Krystian Maścibrzuch,
teusz
Artur Wojtasik, wiceprezes PZB w Katowicach major Józef
- srebrny medal w biegu
Staszel, spiker zawodów Czesław Fluder
długim - Maścibrzuch
Krystian
- srebrny medal w biegu krótkim i brązowy medal w biegu długim - Wojtasik Artur.
W kategorii młodzików - chłopców PTG „Sokół” Rymanów zajął I miejsce,
a w ogólnej punktacji młodzików i młodziczek II miejsce.
K.C.

Związki destrukcyjne

T

ym razem po przeczytaniu zaledwie kilku wersów dotyczących
trwania w układach złych, nie
spełniających ani marzeń ani nie dających żadnych korzyści, spojrzałam
z dystansem na moje własne podwórko,
nieco poanalizowałam, pogłówkowałam
i wyciągnęłam wnioski. Na pytanie dlaczego „dzielnie” trwamy w związkach
smutnych, niespełnionych, pełnych zawiści i kłótni o nic - odpowiedzi raczej
jednoznacznej brak. A i nic nie wskazuje
by cokolwiek w owej materii zmianom
uległo i olśnienie nastąpiło.
Specjaliści radzą, tłumaczą, dywagują. Niestety te pobożne życzenia nijak
się mają do realiów, bo jak już onegdaj
pisałam, każdy z nas to absolutnie odmienna „jednostka chorobowa”. Subiektywne odczuwanie, indywidualne
myślenie, nie mówiąc o temperamencie,
charakterze czy zwyczajnie caluśkim neseserku cech z jakim pojawiamy się na
tym dość pokomplikowanym (na własne
życzenie) padole życia.
Badacze badają i próbując rozwikłać twierdzą, że znosimy te nasze wcześniejsze wybory, aby zbyt głośno i natarczywie nie docierała do nas świadomość,
że wszak to my sami taki zgotowaliśmy
sobie los, a ta myśl zawstydza i poraża
z lekka. Skoro kiedyś tam zdecydowaliśmy się na takie a nie inne życie, z tym
a nie innym partnerem, mamy obowiązek trwać „na posterunku” do końca.
Oglądamy się nieustannie na społeczne
akceptacje, presje rodziny czy przyjaciół. I cierpimy.
Onegdaj córka mojej znajomej przez
lat kilka pozostawała w związku, który
nie tylko stawał się destrukcyjny ale
ona sama traciła w nim godność i szacunek zarówno dla siebie, bo nie potrafiła
odejść, jak i dla partnera bo wychwytując
wszystko, co w zaufaniu mu zawierzała, kierował przeciwko niej z lubością
zadając ból. Krytykował, wyśmiewał
kompleksy (kto ich nie ma), obrażał się
lub ją. Stroił fochy, wpadał w złość bo
ona „spojrzała” według jego obserwacji
np. z niesmakiem. Ta cała gra pozorów,
złości i nienawiści prowadziła prosto
w przepaść .Wybuchające awantury potwierdzały wyłącznie przypuszczenie,
że cały świat jest zły, partnerowi się nie
ufa, poczucie bezpieczeństwa przy nim
nie istnieje, a on sam ma być nielojalny
i przykry.
Mój własny układ z osobą bliską,
także oparty na bardzo określonych zasadach typu mistrz-uczeń, wreszcie się
rozpadł. Uczeń się zbuntował, podziękował, a gorycz dziesiątków lat rozpadła
się na małe szklane kamyczki. Mądry
mistrz z zasady uczy, wskazuje drogę
i puszcza ucznia w jego własną drogę,
w jego rozdroża i życiowe koleiny. Mój
mistrz trzymał z całych sił w jednym, nie
rozwojowym miejscu, dróg nie wskazywał, przekonując, że mistrz jest tylko
jeden i nikt mu nie dorówna a uczeń ma

słuchać poleceń. Szara eminencja, bez
poczucia własnej wartości latami żyła
w przekonaniu, że nic nie potrafi, nic nie
umie, przy okazji wykonując wszystkie
możliwe obowiązki.
Zapewne nikt z nas nie zna dwojga partnerów (niezależnie od płci oraz
charakteru związku, niezależnie od faktu czy będą to toksyczne relacje rodzic-dziecko czy mąż –żona), którzy byliby
w pełni usatysfakcjonowani własnymi
stosunkami panującymi w ich domowo-rodzinnych pieleszach. Brak dobrej
woli czy zwyczajnie dobrych intencji
jest nagminny, a wykorzystywanie maleńkiej nawet dominacji notoryczne.
Mimo faktu, że każdy z nas oczekuje
samych wspaniałych cech u osobnika
z którym los go zetknął i lista zalet jakie
powinien posiadać potencjalny partner
nie ma końca, sami pod tym względem
jesteśmy bardzo dalecy od ideału. Zazwyczaj nasze wyobrażenia o związku
i oczekiwania bywają zupełnie inne niż
te, których doświadczamy i wtedy narzekamy, labiedzimy co jeszcze bardziej
pogrąża w przygnębieniu. W przekonaniu, że nic nas dobrego nie spotka,
tkwimy w tym co mamy „pod ręką”.
Panicznie boimy się samotności więc
zostajemy w tej „beznadziei” bo jak
u Pawlaków „wróg ale swój”. Wiadomo
czego możemy się spodziewać, niczym
nie zaskoczy, znamy jego wszystkie złe
strony po co więc wchodzić w nowe
układy z kimś „obcym” i tworzyć, pracować, starać się. Zwyczajnie wszystko
od początku. Samotność przeraża. Nawet
jeżeli nigdy nie doświadczyliśmy tejże,
zapasowo boimy się jakiejś niepewności,
braku intymności czy pozornego bezpieczeństwa, które wydaje nam się, że mamy
w bardzo złym, destrukcyjnym związku.
Kiedy po wielu latach dotarło do
mnie, że marnowałam czas poświęcając
go w pełni nie sobie, nie mojemu rozwojowi będąc dyspozycyjną w imię źle
pojmowanego obowiązku - spasowałam.
Mając świadomość, że sama tak wybrałam, tak chciałam, nie szukałam winy
w innych ale wyłącznie w sobie. Musiałam mieć siłę przeanalizować życie całe,
cofnąć czas i zobaczyć gdzie na własne
życzenie dałam się wmanipulować i jak
z takiego stanu rzeczy wybrnąć .Wiadomo bowiem, że koń przyzwyczajony do
kieratu z nagłą wolnością nijak sobie poradzić nie umie. Można szukać pomocy
u lekarzy dusz, którzy potrafią uświadomić, że zawsze mamy siłę pokonać
to poczucie winy, obarczania się całym
złem tego świata, że wybory będące
onegdaj niewyobrażalnie boskie zamieniły się w piekło na ziemi. Jak zazwyczaj
bywa, podstawą do jakichkolwiek zmian
jest albo przelanie się czary goryczy
albo samouświadomienie sobie , że to co
nazywamy związkiem jest przyzwyczajeniem, jest nieustanną walką na słowa,
oskarżaniem się wzajemnym i niekończącą się bitwą, gdzie próżno szukać
zwycięzcy.
Coraz częściej spotykam się ze
związkami, które jakby nie mają ani po-

czątku ani końca. Młodzi ludzie /jeszcze
młodzi/ zapomnieli już zupełnie w jakich
okolicznościach i kiedy się poznali ,spotkali i co ich właściwie połączyło. Nie
legalizują 10-12 letnich związków. Mężczyźni mimo wieku „stosownego” do
założenia rodziny ,są niedojrzali, ciągle
nie gotowi a każdą rozmowę w temacie
„rodzina i dziecko” szybko kończą lub
…zrywają związek gwoli przywołania
swojej 30-letniej kobiety do porządku.
Za miesiąc wracając po „przetrzymaniu” jej ,bo zazwyczaj ona nadal czeka.
Z przyzwyczajenia !. Modne nie legalizowanie związków uwolniło panów od
odpowiedzialności wszelkiej .Kobieta
spotykająca się z mężczyzną lat 5-12
dociera powoli do wieku w którym urodzenie pierwszego dziecka staje się dość
ryzykowne. Biorąc zaś pod uwagę ,że do
tej pory regularnie zatruwała swój młody organizm antykoncepcją ,bo on był
i jest nie gotowy na rodzinę, na dziecko –szanse na bycie matką maleją kilkakrotnie. Bardzo częste awantury ,kłótnie
i …chwilowe rozstania dotyczą właśnie
braku pewności ,stabilizacji ,olbrzymiej
niewiadomej, którą każdy Piotruś Pan
funduje swojej niby to dziewczynie/bo
nie wiedzieć ,kiedy ona stała się kobietą?/, niby partnerce a może? przyszłej
żonie w bliżej nieokreślonym terminie
czasowym. Przekładanie dat ślubów jak
słyszę od znajomych ,stało się dzięki
/zazwyczaj/ mało chętnym do obrączek ,
chętniejszym do alkowy panom bardzo
na topie. Rzekłabym trendy.
Nie tak dawno dostałam zaproszenie na ślub w rodzinie. Przygotowując
wyjazd ,sukienkę i prezent zostałam
doinformowana ,że ślubu nie będzie …
bo Pan Młody poczuł się „niepewnie”
w roli kandydata na męża tudzież na ojca
,co nie daj Boże. Tkwimy więc w związkach wszelakich jakby za wszelką cenę,
jakby za karę .Nie umiemy ,nie potrafimy a najbardziej nie chcemy dostrzec
tego co dzieje się w naszym związku
często zakłamanym, pełnym pozorów
nade wszystko destrukcyjnym. Kiedy
wreszcie „niedojrzały” Grześ ucieka,
gdzie pieprz rośnie ,zarzucamy się same
winami wszelkimi .Człowiek potrzebuje
nie kłamstw ,nie obłudy a czułości ,bliskości i akceptacji. Potrzebuje akceptacji
własnej osoby i zainteresowania .”Naprawiajmy” siebie ,przestańmy ulegać
złudzeniom ,że partner się zmieni ,że
zawalczy ,że to 10-letnie „bycie razem”
coś znaczy. Bo w ostateczności ludzie
odchodzą od siebie po 20 latach małżeństwa i nikt i nic takiego obrotu spraw nie
przewidzi. Nam po 10 latach straconych
złudzeń może się odechcieć skutecznie wszystkiego a mając na uwadze ,że
mimo wszystko na świecie żyją „osobnicy stadni” nie dręczmy siebie i partnera permanentnie „goniącego za szczęściem” lecz przewartościujmy swoje
stanowisko i własne podejście do „bycia
razem” otwierając się na nowe życie
i znajomości.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Wykład otwarty
i spotkanie z Księdzem
Profesorem M. Hellerem

D

zięki wieloletniej współpracy
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, już w listopadzie, wszyscy zainteresowani będą
mieli wyjątkową okazję wziąć udział w
wykładzie otwartym Księdza Profesora
Michała Hellera, pt. „Od Wielkiego
Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?”.
Ks. prof. Michał Heller to uczony, kosmolog, filozof i teolog, który
w matematycznych równaniach teorii
naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki,
a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Sam w swoich licznych książkach
i artykułach naukowych z powodzeniem
odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-uczonego. Jest laureatem
(2008) prestiżowej Nagrody Templetona, odznaczonym Orderem Orła Białego
(2014), wykładowcą wielu prestiżowych
uniwersytetów amerykańskich i angielskich, jednym z największych Autorytetów moralnych, fundatorem i dyrektorem
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, powszechnie szanowanym
i uznanym w całym świecie nauki.
Twórczość księdza profesora Hellera od wielu lat fascynuje i intryguje.

Jego dorobek naukowy
i działalność publicystyczna są nie tylko
najlepszym dowodem
na to, że nauka i religia wcale nie muszą
się wykluczać, ani
ze sobą konkurować.
Potwierdzają również, że wybitny fizyk
i matematyk może być
wielkim artystą.
Wykład pt. „Od
Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak
usprawiedliwić historię Wszechświata?”, odbędzie się 18 listopada 2014
roku, o godz. 17:00, w Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Udział w wykładzie jest bezpłatny. Ze
względu jednak na duże zainteresowanie
wykładem, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie
www.wsiz.rzeszow.pl/heller.
Podczas wykładu będzie możliwość
nabycia książek Wydawnictwa Copernicus Center Press, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania oraz Fundacja Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Są
wśród nich takie bestsellery, jak „Filozofia
Kosmologii” i „Granice nauki” ks. prof.
Michała Hellera, „Filozofia ekonomii”
dra Marcina Gorazdy, „Game Theory in
Jurisprudence” Wojcjecha Załuskiego
czy „Świat matematyki i jej materialnych
cieni” biskupa prof. Józefa Życińskiego.

Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
zaprasza na Mikołajkowy Koncert:

Recital kabaretowy
ARTURA ANDRUSA
4 grudnia 2014 (czwartek) godz. 1830
Artur Andrus, to dziennikarz, artysta kabaretowy, poeta, autor tekstów piosenek, pisarz, piosenkarz, laureat konkursu „Mistrz Mowy Polskiej”. Na co dzień
redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, znany i lubiany konferansjer różnych
spotkań kabaretowych, komentator „Szkła kontaktowego”. W swoim programie
kabaretowym zaprezentuje felietony, oraz piosenki (również z ostatniej płyty „Myśliwiecka”, która otrzymała już status podwójnej platany) oraz wiersze.
A wszystko to napisane ze swoistą finezją i szczyptą pobłażliwej ironii – oczywiście, jak najpiękniejszą polszczyzną
Artyście towarzyszyć będą muzycy:
* WOJCIECH STEC - fortepian, gitara
* ŁUKASZ BOROWIECKI - kontrabas, akordeon
BILETY W CENIE: 65 zł/osoba
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc.
KONTAKT – RECEPCJA:
Tel.: 13-43-567-33, 603-364-444
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl
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Uczestnicy wykładu Księdza Profesora Michała Hellera będą mieli okazje
nabyć publikacje Wydawnictwa Copernicus Center Press z 10% rabatem.

Modlitwa
Święty, coś z naszej wyszedł ziemi
Coś pieszo przebył Tatry i Beskid,
Wpław przeszedł Wisłok, znał Rymanów
Módl się za nami.
Któryś kajakiem pływał chętnie,
Z młodzieżą Mazury poznawał,
Bieszczady odkrył i Rudawkę
Módl się za nami.
Coś szukał młodych- potem przyszli,
Coś dzieci małe błogosławił,
Starym dał radość i nadzieję
Módl się za nami.
Tobie nie obce Podkarpacie
Dukla i Krosno i Łężany
Solina i maleńki Bandrów
Módl się za nami.
Coś do odnowy wzywał ziemię
Przez Ducha świętego zstąpienie,
Coś błogosławił Solidarność
Módl się za nami.
Coś zmieniał trasy swych pielgrzymek,
by choć na chwilę w stare kąty
zajrzeć i wspomnieć z łezką w oku
Módl się za nami.
Który odszedłeś w Ojca progi
by stamtąd widzieć ukochane
góry i morze, i jeziora
Módl się za nami.
Na Polskę popatrz Ojcze z góry,
otocz opieką swą i troską
by zawsze była niepodległa
Módl się wraz z nami.
O święty Janie Pawle Drugi
Spójrz na wschód, tam gdzie Ukraina,
gdzie brat do brata kulą mierzy,
Módl się za nimi.
Emilia Chmiel
(wiersz wyróżniony w V Powiatowym
Konkursie iterackim o Świętym Janie
Pawle II)

O bezpiecznym
zawieraniu umów

K

ażdego dnia zawieramy wiele umów
cywilnych; najpowszechniejszą
wydaje się umowa sprzedaży, gdyż
zawieramy ją począwszy od zakupu bułki na
śniadanie w sklepie, po kupno wymarzonego
mieszkania. Częstotliwość zawierania umów
w życiu codziennym sprawa, iż nie przywiązujemy do nich znacznej uwagi i możemy
tracić czujność wobec podmiotów będących
drugą stroną umowy. Poniżej o jednym
z aspektów bezpieczeństwa przy zawieraniu
umów, czyli o możliwościach sprawdzenia
wiarygodności drugiej strony przed zawarciem umowy.
Oczywistym jest, iż najlepiej jest
współpracować ze znanymi i sprawdzonymi kontrahentami, których darzymy
zaufaniem i możemy się spodziewać
dotrzymania postanowień umowy z ich
strony. Niestety w rzeczywistości nie zawsze mamy możliwość nieskrępowanego
wyboru kontrahenta i zmuszeni jesteśmy
zawrzeć umowę z nowo poznanymi osobami lub spółką o której nie mamy żadnej
konkretnej wiedzy. A jak wiadomo, to od
naszego klienta, który np. nabywa od nas
towary i płaci za nie odpowiednią cenę,
zależy w dużej części powodzenie całej
umowy. Podobnie, to od rzetelności sprzedającego zależy czy zostanie uwzględniona nasza reklamacja w razie wad rzeczy
lub zostanie dokonana naprawa w ramach
gwarancji.
Stąd też chcąc uniknąć sytuacji nieprzyjemnych dla nas, kiedy to np. nasz
kontrahent nie respektuje postanowień
umownych i nagle okazuje się, że „nie istnieje” taka firma, bądź też nie ma żadnych
środków finansowych na uregulowanie
zobowiązań, należy przed zawarciem
umowy pozyskać na jego temat możliwie
największą liczbę informacji.
Przed zawarciem umowy zawsze
warto skorzystać z wyszukiwarek internetowych i sprawdzić opinie o danej osobie
prowadzącej działalność gospodarczą czy
też o spółce z którą zamierzamy zawrzeć
umowę. Jednakże należy mieć świadomość, iż dostępne na różnych portalach
w Internecie opinie co do danego kontrahenta mogą być niemiarodajne lub nie
polegać na prawdzie. Dlatego też lepiej
korzystać z oficjalnych wyszukiwarek
danych o osobach prowadzących działalność gospodarczą jak i o spółkach.
Podstawowymi rzetelnymi narzędziami
mającymi na celu zweryfikowanie naszego kontrahenta są: Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej,
w skrócie CEiDG (www.ceidg.gov.pl) oraz
Krajowy Rejestr Sądowy (www.ms.gov.
pl). Poniżej o tym jakie dane wynikają
z obu rejestrów i które mogą mieć dla nas
znaczenie przy ostatecznej ocenie przy
wyborze kontrahenta.
W Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej wpisani są
przedsiębiorcy, którzy, jako osoby fizycz-

ne, prowadzą działalność gospodarczą.
Ewidencja działalności gospodarczej
CEiDG od 2011 r. prowadzona jest
w sposób scentralizowany przez ministra
właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Wcześniej
rejestr działalności gospodarczej był
prowadzony przez poszczególne gminy
i dostęp do niego nie był ograniczony,
gdyż aby uzyskać informację o działalności gospodarczej, należało wpierw
złożyć wniosek, który podlegał opłacie.
Obecny rejestr jest natomiast jawny
i każdy posiada możliwość skorzystania
z niego bez bez jakichkolwiek opłat. Po
wpisaniu do wyszukiwarki internetowej
adresu www.ceidg.gov.pl, a następnie
wyborze na stronie dalszej opcji „znajdź
przedsiębiorcę” oraz uzupełnieniu jednego z kryteriów wyszukiwania, jak
NIP, REGON czy też imię i nazwisko
przedsiębiorcy, w łatwy i szybki sposób
uzyskamy interesujące nas wiadomości.
Z informacji zawartych w rejestrze wynikać będzie przede wszystkim, czy dana
osoba faktycznie prowadzi działalność
gospodarczą i czy dane, którymi się
posługuje są zgodne z tymi z rejestru.
Ponadto ze szczegółów umieszczonych
w rejestrze CEIDG wynikać będzie od
kiedy dana osoba prowadzi działalność
gospodarczą (co może mieć dalej wpływ
na ocenę jej prosperowania na rynku
i doświadczenie zawodowe), jak również
czy działalność gospodarcza kontrahenta nie została zawieszona, co mogłoby
wskazywać, że podmiot ten może mieć
problemy finansowe lub aktualnie nie
posiada środków na jej prowadzenie.
Z kolei, jeżeli drugą stroną umowy
jest spółka prawa handlowego (m.in.
spółka jawna; spółka partnerska; spółka
komandytowa; spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością), właściwym narzędziem weryfikacji wiarygodności
przyszłego kontrahenta jest Krajowy
Rejestr Sądowy. Dostęp do zasobów
tego rejestru także jest nieograniczony
i w pełni nieodpłatny. Wystarczy odwiedzić stronę www.ms.gov.pl, po czym wybrać zakładkę „Rejestry i ewidencje”, i kolejno zakładkę „Krajowy Rejestr Sądowy”
oraz na końcu „Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym”.
W Krajowym Rejestrze Sądowym mieszczą się dane każdego przedsiębiorcy podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru,
w tym stowarzyszeń czy też fundacji.
Rejestr przedsiębiorców składa się
z sześciu działów, a każdy z nich zawiera
informacje, które mogą być bardzo cenne
przy dokonywaniu wyboru naszego kontrahenta. Pierwsze działy oznaczone numerami od 1 do 3, zawierają podstawowe
wiadomości identyfikujące podmiot, jak
np. nazwę, adres siedziby. Ponadto odszukamy tam informacje dotyczące osób
uprawnionych do reprezentacji danego
podmiotu na zewnątrz, czyli m.in. do
zawierania umów w imieniu spółki. Taka
wiedza jest bardzo istotna dla określenia

czy osoba, która chce z nami zawrzeć
umowę rzeczywiście działa w imieniu
określonego podmiotu. Kolejny dział
rejestru, tj. 4., uświadomi nas w kwestii
stanu majątkowego danego podmiotu.
Jeżeli rubryki umieszczone w tym dziale
zostały wypełnione, oznacza to, że dany
podmiot posiada niespłacone zadłużenie
i powinna się nam zapalić czerwona
lampka ostrzegawcza przed zawieraniem
umowy z takim kontrahentem. W dziale
5. KRS uwidocznione są informacje
dotyczące ustanowienia kuratora do
prowadzenia spraw danego podmiotu, co
oznacza, iż brak jest osób uprawnionych
do jego reprezentacji. Ostatni, niemniej
jednak równie ważny dział 6., uwidacznia dane, które dotyczą np. ogłoszenia
upadłości czy postępowania likwidacyjnego podmiotu. Jeżeli rubryki tego działu
nie zawierają jakichkolwiek wpisów,
możemy dojść do wniosku, że podmiot
prawidłowo funkcjonuje na rynku i jego
kondycja finansowa nie graniczy ze stanem niewypłacalności.
Warto podkreślić, iż czynności
weryfikujące przyszłego kontrahenta we
wskazany powyżej sposób, nie zawsze
powodować będą satysfakcjonujące
zawieranie umów, jednak z pewnością
poprzez takie rozeznanie zminimalizujemy ryzyko zawarcia chybionej transakcji. Jeżeli rozważamy sfinalizowanie
poważnej umowy, wiążącej się z dużym
obciążeniem finansowym, można również
dokonać sprawdzenia drugiej strony w
Urzędzie Skarbowym (czy nie posiada
zaległości skarbowych) lub też skierować wniosek do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych lub Biura Informacji
Gospodarczych, gdzie udostępnia się informacje o wypłacalności potencjalnych
kontrahentów. Jednakże taka forma weryfikacji wymaga po pierwsze opłacenia
wniosków (od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych) oraz względnej cierpliwości,
gdyż uzyskanie odpowiedzi może prwać
kilka (czasem kilkanaście) dni.
Podsumowując, w pierwszej kolejności przed zawarciem umowy warto skorzystać przede wszystkim z bezpłatnych
i ogólnodostępnych rejestrów takich jak
CEIDG oraz KRS. Mając chociażby już
te informacje nierzadko możemy uniknąć
przykrych konsekwencji narażających nas
na straty finansowe, a będących efektem
błędnego wyboru partnera umownego.
Jak wynika z powyższych rozważań,
ustalenie wiarygodności osoby lub firmy,
jest bardzo proste i zajmuje zaledwie kilka
minut, stąd też dbając o swoje interesy
warto jest przezornie zasięgać tych informacji każdorazowo. Dodatkowo należy
mieć świadomość, iż dokładne ustalenie
„tożsamości” naszego kontrahenta ma
również istotne znaczenie w razie ewentualnego powstania sporu sądowego,
gdyż chcąc prawidłowo sformułować
powództwo, należy precyzyjnie ustalić
dane dotyczące pozwanego.
Anna Szajna – Olszowy
Adwokat
NASZ RYMANÓW
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Najmłodszy żołnierz
Żubryda (III)
W pierwszym odcinku wspomnień Julian Kilar opisał swoje dzieciństwo, życie w otoczeniu żywiołu żydowskiego oraz
wybuch wojny i jej okropności.
W drugim pokazuje pierwsze lata życia w nowym ustroju
i braku jego akceptacji przez większość mieszkańców Rymanowa
i okolic. Aktywizują się oddziały
konspiracyjne AK.

U

ciekając spod aresztu NKWD
z Marianem Czajkowskim, szczęśliwie udało się nam doprowadzić
go do domu matki, która bardzo się
o niego niepokoiła - wspomina Julian Kilar. - Maniek w domu długo nie zabawił.
Przywitał się z mamą, zabrał do plecaka
jakieś rzeczy i sobie znaną ścieżką ruszył przez góry do Iwonicza-Zdroju.
Jego matka bardzo nam podziękowała
za uwolnienie syna i my szybko ulotniliśmy się z jej domu. Wiedzieliśmy,
że NKWD będzie ścigać Mariana. Nie
pomyliliśmy się. Jeszcze tej nocy „bojcy” otoczyli dom Mariana i wtargnęli do
środka. Nie zastawszy go chcieli zabrać
jego brata, który ciężko chory leżał w
łóżku. W jego obronie stanął kwaterujący
w domu Mariana radziecki oficer, który
ani słowem nie pisnął, że Marian i kilku
jego kolegów byli niedawno w domu.
Wyzwał „bojców” od swołoczy i nie
pozwolił go zabrać. NKWD jednak nie
odpuściło. Rano kilku enkawudzistów
przyszło i zabrało matkę Mariana.
Trzymali ją przez kilka tygodni i wtedy
mieliśmy stracha. Znała nas wszystkich
i w chwili załamania mogła nas wsypać.
Ta dzielna kobieta wytrzymała śledztwo
i nikogo nie wydała.
Na przesłuchaniach pytali ją zaś
w kółko - gdzie jest pani syn? - i kto
pomógł mu w ucieczce? Gdyby się
załamała, o co trudno mieć do niej
pretensje, wszyscy pojechalibyśmy „na
białe niedźwiedzie”. Po rozwiązaniu AK
nasza „grupa rymanowska” dalej istniała.
Wszystkich jej członków zacząłem znać z
widzenia. Przychodzili oni do restauracji,
prowadzonej przez mojego brata. Zaraz
po wyzwoleniu brat na podstawie koncesji
ojca na sprzedaż alkoholu i papierosów
otworzył restaurację, stanowiącą główne
źródło utrzymania naszej rodziny. Stała
się ona także nieformalnym punktem kontaktowym „grupy rymanowskiej”, której
członkowie oficjalnie przychodzili coś
zjeść, albo na wódkę. Gdy popołudniami
po szkole przychodziłem do restauracji,
by pomóc bratu, to docierały do nas
strzępy rozmów jego kolegów. „Grupa rymanowska” miała początkowo charakter
nieformalny. Jej członkowie nie zaprzątali
sobie głowy sprawami ideologicznymi.
Większość zaprzątała sobie głowy problemem, z czego żyć i za co prowadzić
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działalność konspiracyjną. Niektórzy
zgłaszali propozycje, żeby nałożyć kontrybucję na osoby kolaborujące w czasie
wojny z Niemcami i które dorobiły się na
tym znaczących majątków. Takie osoby
niewątpliwie były w Rymanowie.
Opłacali się Niemcom, przy czym
nie chodziło tu o konfidentów gestapo, ale
o osoby prowadzące za aprobatą Niemców różnorakie interesy, głownie sklepy
i restauracje. Ich powodzenie zależało od
życzliwości Niemców. W znacznej mierze
funkcjonowały one poza stworzonym
przez Niemców systemem kartkowym.
Przez całą okupację jeden z restauratorów prowadził lokal, w którym można
było zjeść i wypić bez oddawania kartek
żywnościowych. Częstymi gośćmi byli w
nim Niemcy. Restaurator ten z pewnością
opłacał się Niemcom, niewykluczone , że
przekazywał im też informacje zebrane
wśród gości knajpy, którym po pijanemu rozwiązywały się języki. Byli też
w Rymanowie sklepikarze, działający na
podobnych zasadach. Kilku chłopaków
z „grupy rymanowskiej” postanowiło
oskubać tych kolaborantów i odebrać im
część pieniędzy zgromadzonych dzięki
dobrym stosunkom z okupantem. Napisali
do nich listy, w których powiadomili ich,
że w tym a tym dniu mają przygotować
określoną kwotę, po którą zgłosi się posłaniec. Ostrzegli też swych adresatów, że jeżeli nie zastosują się do ich poleceń, to dostaną kulę w łeb. Sprawa nie wypaliła, bo
nie dopuścił do jej sfinalizowania Adam
Zmarz. W ostatnim momencie zawrócił
chłopaków spod furtki domu osoby, do
której m.in. wysłali oni ten list. Zrugał
ich strasznie - Co to wyciągacie rękę po
złodziejskie pieniądze! - wrzasnął na nich,
przywołując do porządku. Był to człowiek
bardzo uczciwy, któremu w głowie nigdy
by nie powstało, by ci, którzy walczyli
o niepodległość ojczyzny, mogli czerpać
środki z bandyckiej działalności. Wkrótce dowództwo nad grupą objął Edmund
Sawczyn , który używał też nazwiska
Sawczyszyn, a pseudonimów „Mundek”
i „Puma”. Czy było to prawdziwe nazwisko, nie wiadomo. Wiedzieliśmy tylko, że
pochodził z Kresów.
Strasznie nienawidził Sowietów
i komunistów, których obwiniał za utratę rodzimych stron. Przybył w okolice
Rymanowa latem1945 r. Tu ożenił się
z Michaliną Stiach. W samym Rymanowie znalazł się on po jednej z akcji
w Mrzygłodzie, podczas której został
przypadkowo ranny. Wzięto podczas
niej do niewoli jakiegoś ubowca. Jeden
z żołnierzy „Mundka” przyprowadził go
do niego na przesłuchanie. W trakcie przesłuchania Stanisław Dębiec pseudonim
„Osioł” uderzył go kolbą automatu, żeby
rozwiązać mu język. Automat wystrzelił
i ranił „Mundka” w rękę. „Osioł” widząc,
co zrobił, zastrzelił ubowca. „Mundka”
przywieźli podwładni do Rymanowa.
Wśród nich byli m.in. mój kuzyn Bolesław Kilar i Zdzisław Ryglewicz. Rana

„Mundka” okazała się groźniejsza niż się
wydawało. Musiał zostać przetransportowany do szpitala w Krośnie. Tu operował
go lekarz Adam Skoczyński, który jak
później się dowiedzieliśmy też należał do
konspiracji. Po operacji przywieziono go
na kwaterę do Rymanowa. W tym czasie
na Sanocczyźnie panował duży bałagan.
Zaczęły działać na niej różne grupy
zbrojne, wśród których trudno było się
rozeznać. Tworzyli je dezerterzy z wojska,
milicji, UB, a także mieszkańcy polskich
wsi, zagrożonych przez działalność band
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ukraińcy
stanowili prawie połowę mieszkańców
powiatu. Sanok w czasie II wojny światowej, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, był w Generalnym Gubernatorstwie
jednym z głównych centrów ukraińskiego
ruchu nacjonalistycznego.
Bandy wzmogły działalność. Gdy
w 1939 r. Niemcy wkraczali do Sanoka, to
Ukraińcy witali ich bramami powitalnymi
i ogromną owacją na ulicach. Niemcy powołali w Sanoku ukraiński zarząd miejski.
Ukraińcy objęli też urzędnicze stanowiska
w administracji okupacyjnej. Okupanci
zgodzili się nawet na stworzenie reprezentacji ukraińskich interesów narodowych,
które nazywało się Ukrainischer Volksrat.
W pamięci mieszkańców Sanocczyzny
krwawo zapisała się też wspomagająca
hitlerowców ukraińska policja, której
dowódcą był Wasyl Mizerny, późniejszy
herszt UPA na tym terenie o pseudonimie
„Ren”. Stosowała ona bezwzględny terror
wobec ludności polskiej. Po przejściu
frontu bandy banderowskie wzmogły
swoją działalność w powiecie sanockim.
Niemal codziennie słyszeliśmy o napadach i zabójstwach milicjantów, sołtysów, żołnierzy i ludności polskiej. W tej
sytuacji w polskich wsiach tworzyły się
oddziały samoobrony, a do milicji, czy
nawet Urzędów Bezpieczeństwa wstępowali członkowie Armii Krajowej, by
móc skutecznie bronić ludności polskiej
przed Ukraińcami. Taka była według mnie
ich główna motywacja. Także oddziały
zbrojne trwające w podziemiu stawiały
sobie obronę ludności polskiej przed
Ukraińcami za jeden ze swych głównych
celów. W północnej części powiatu sanockiego działała tzw. „grupa mrzygłodzka”,
która zaczęła współpracować z „rymanowską”. Wkrótce dołączyła do nich kolejna grupa, dowodzona przez Antoniego
Żubryda, który objął kierownictwo nad
całością. Od tej pory w świadomości społecznej nasza „grupa rymanowska” stała
się częścią oddziału Antoniego Żubryda.
Wizyta Żubryda. Był to zawadiaka
nie lada. Pierwszy raz przyjechał do Rymanowa mundurze oficerskim na koniu
w towarzystwie Mariana Skiby, który we
Wróbliku Szlacheckim stworzył grupę
podobną do tej, jaką w Rymanowie miał
Sawczyn. On tez podporządkował ją
Żubrydowi. Przyjechali do „Mundka” na
jakieś rozmowy. Uczynili to w biały dzień
nie bardzo się przejmując, że w mieście

była sowiecka wojenna komendantura i stacjonowali Sowieci. „Mundka”
w Rymanowie Żubryd nie zastał. W trybie alarmowym poderwał całą grupę, bo
otrzymał meldunek, że ukraińska banda
podchodzi pod Rymanów Zdrój i może
go zaatakować. Nie zastawszy nikogo,
Żubryd ze Skibą przywiązali konie przy
słupie na Rynku i poszli do restauracji
na rogu Rynku, prowadzonej przez Franciszka Ziajkę. Szybko okazało się jednak,
że w Rymanowie jest więcej szpicli niż
obywateli. Ktoś doniósł sowieckiej komendanturze, że w mieście jest Żubryd.
Wkrótce do restauracji Ziajki przybiegł
sam sowiecki komendant Cićwierikow,
którego imienia niestety nie pamiętam.
Rymanowianie dobrze go zapamiętali, bo
puszył się strasznie.
Chodząc po mieście zachowywał
się jak udzielny książę. Nie wiadomo
czemu przybiegł aresztować Żubryda
sam. Może nie miał nikogo pod ręką, albo
tylko sobie chciał przypisać zasługę ujęcia
groźnego bandyty. Wprost od drzwi ruszył
do stolika, przy którym siedzieli Żubryd
ze Skibą. Od razu zapytał - kak wasza
familia? - Żubryd, który doskonale znał
rosyjski zapytał go - szto wam nada? - Ten
zaś dalej indagował - kak wasza familia?
- Żubryd wyjął wtedy z kabury pistolet,
położył na stoliku i powiedział - eto moja
familia. - Cićwierikow zaczął wtedy uciekać. Żubryd strzelił za nim raz, czy dwa
i nie wiadomo, czy nie chciał go trafić, czy
też źle wycelował, w każdym bądź razie
tylko drasnął tego Cićwierikowa gdzieś
w ramię. Ten wyskoczył na Rynek i darł
się jak opętany. W miasteczku podniósł
się alarm, ale zanim Ćićwerikow ściągnął
posiłki, to Żubryd ze Skibą wsiedli na
konie i odjechali. Na drugi dzień Sowieci
zrobili w Rymanowie obławę, ale nikogo
nie złapali.
Żubryd przyjechał potem jeszcze
raz do Rymanowa. Nie lazł w oczy władzy, tylko zatrzymał się u mojego kuzyna
Bolesława Kilara. Chłopaki zaraz się tam
zgromadzili. Żubryd bowiem przyciągał
jak magnes. Ja także od razu w tym domu
się zjawiłem. Kuzyn Bolesław chciał
mnie przegonić, ale Żubryd nie pozwolił.
Zapytał mnie, czy umiem czyścić broń.
Wyciągnął z kabury pistolet i spytał
się, czy z tym sobie poradzę. Odpowiedziałem wówczas, że tak. Wyjął wtedy
magazynek i dał broń. Nie pamiętam już,
jaki to był pistolet. Jeśli się nie mylę, to
niemieckie parabellum, ale głowy za to
nie dam. Czyścić go za dużo nie trzeba
było, bo pistolet był dobrze utrzymany.
Duma mnie oczywiście rozpierała, że
sam Żubryd powierzył mi wyczyszczenie
swojej spluwy. Gdy mu ją oddawałem,
uśmiechnął się, pozostawił w magazynku tylko trzy naboje, wręczył mi paczkę
po papierosach i kazał wypróbować, jak
strzela wyczyszczona broń. Wyszedłem
do ogrodu, ustawiłem paczkę papierosów
na płocie i wystrzeliłem te trzy naboje.
Nie pamiętam, czy trafiłem do tej pacz-

ki po papierosach, ale
byłem bardzo podekscytowany, gdy zwracałem Żubrydowi pistolet.
Wtedy nie zdawałem
sobie nawet sprawy, że
z tej broni zginęło wielu
ludzi. Żubryd bardzo
często sam wykonywał
wyroki… Wspominając te powojenne czasy
w Rymanowie sądzę, że
trzeba powiedzieć, jaką
rolę w naszym środowisku odgrywał Zdzisław
Ryglewicz. Zdzisiu pełnił rolę jego duszy. Na
spotkaniach towarzyskich u mojego kuzyna
Bolesława Kilara grał
zawsze pierwsze skrzypce. Przychodzili na nie
Adaś Zmarz, mój brat
Dominik, Kaziu Oberc,
ja, zawsze uczestniczyły
w nich także moje dwie
kuzynki i wielu innych.
Zdzisiu Ryglewicz, jak
byśmy dzisiaj powiedzieli, zapewniał na tych
spotkaniach program
artystyczny. Nie znaczy to, że się na nich
popisywał.
Deklamował wiersze, śpiewał piosenki itp. Najczęściej wykonywał własne
utwory, dotyczące aktualnej sytuacji. Nie
była to może twórczość najwyższych
lotów, ale też nie tzw. rymy częstochowskie. Pamiętam taką pieśń, którą często
śpiewał:
„Nad nasza ojczyną zawisła niewola
Myśmy poszli w lasy ciężka nasza dola
Lecz łez nie ronimy, chociaż serce płacze.
Po lasach błądzimy my polscy tułacze.
Las naszą kryjówką, las jest domem naszym.
Pociesza szumiący, muzyka - śpiew ptaszyn
Lecz na wszystkie strony jesteśmy szarpani
Ciężka nasza dola, myśmy partyzanci
Las naszą kryjówką, las jest domem naszym.
Ni kuchni nie mamy, ni stołu ni ławy,
Za łoża nam służą źdźbła tej leśnej trawy,
Lecz nie narzekamy na te niewygody,
Znosimy cierpliwie dla polskiej swobody.”
Takich wierszy Zdzisiu napisał wiele.
Na każde spotkanie miał przygotowany
nowy. Pamiętam, że raz nagrodziliśmy
go rzęsistymi brawami, gdy wykonywał
on kuplecik, podsumowujący aktualną sytuację. Jego fragment jeszcze pamiętam.
Brzmiał on mniej więcej tak:
„Za niemieckich czasów ludzie narzekali,
Że Niemcy kryminały nami ładowali,
Niemcy byli wrodzy, więc to nic dziwnego
Przyszli sojusznicy i tego samego.
Niosą nam oświatę, niosą nam kulturę.
Po dziesięć wszy włazi w każdą jedną
dziurę.
Nasi sojusznicy jak psy wściekłe chodzą,

Kradną i rabują, z wszystkiego nas oswobodzą.
Są tu tylko od kilku tygodni,
A już wiemy, jak w obejściu są modni.
Na każdym ogrodzie sterczą jak kureczki,
Błyszczą się do słońca rosyjskie dupeczki.”
Zdzisiu po mistrzowsku oddał też
sytuację nowej władzy w Rymanowie.
„Oto posłuchajcie, z tej kandydatury
Chcę ja wam przedstawić trzy ważne
figury.
Siedzą trzej garbusy przy flaszce likieru
Całe gospodarstwo partii Pepeeru,
Widzisz tam kulawych, widzisz tam garbatych,
Ślepych, zezowatych, krzywych i niemrawych
I jak na to patrzę, to aż śmiech mnie bierze,
Bo gdzie jaka kaleka, wszystko w Pepeerze.”
Śmiechu przy słuchaniu tego kupletu
było co nie miara, bo był to prawdziwy
strzał w dziesiątkę. Już jak mówiłem,
wszyscy działacze PPR byli ułomni.
Nikt ich tu specjalnie nie kochał, bo
wykazywali się wielką obłudą. Nawet ten
garbaty I sekretarz Komitetu Miejskiego,
co z towarzyszami przez 20 lat czekał na
Armię Czerwoną, to na 1 maja 1945 r. ze
Sztandarem PPR poszedł na Mszę św. do
kościoła. To samo powtórzyło się podczas
święta 3 maja. To w powszechnym
odbiorze nie licowało jakoś z ideologią
komunistyczną. Ludzie traktowali to jako
oszustwo. (cdn)
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Dziewczynka z bagien

H

istoria, którą opowiadam zdarzyła się 25 lat temu w letnisku
R. położonym na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów w okolicy
leśnej, dzikiej i w tamtym czasie niezaludnionej. Wszystkie drogi z letniska na
południe, a potem na wschód lub zachód
wiodły przez dorodne lasy, wysokie połoniny, zdradliwe rozlewiska potoków
meandrujących w olchowych gąszczach,
przez wymarłe łemkowskie wsie i zdziczałe sady. Całymi dniami włóczyłem
się po górach poddany nieco barbarzyńskiemu urokowi pejzażu, aż wreszcie mi
się to znudziło i przestałem się włóczyć,
tym bardziej, że na letnisko R. spłynęła
dziwna, rzadko w tych stronach spotykana pogoda. Przymglone niebo, na nim
rozwielmożniona tarcza słońca i ten rodzaj lepkiego gorąca, które powoduje, że
ludzie, zwierzęta i przedmioty zastygają
w bezruchu ujęci w kleszcze bezlitosnego upału.
Zobaczyłem ją na tarasie cukierni.
Mogła mieć jedenaście lub dwanaście
lat i przykuwała uwagę niespotykaną
urodą, kobiety raczej już niż dziecka
choć jej smukłe, śniade ciało nie nosiło
w sobie zewnętrznych oznak kobiecości. Jej kobiecość zawierała się w przeczuciu raczej niż fakcie a leniwe ruchy
i omdlewające spojrzenie kocich oczu
nadawało jej delikatny lecz wyczuwalny
ton zepsucia, który młodych mężczyzn
pociąga jak mało co, a ja byłem wtedy
młodym mężczyzną. Miałem 21 lat. Kiwając się nonszalancko na krześle starałem się nie patrzeć na nią, co dawało
skutek odwrotny. Po pół godzinie mniej
więcej dziewczynka objedzona lodami,
opita lemoniadą wstała i wyszła, a ja
w chwilę potem zrobiłem to samo, mówiąc do siebie - mała ladacznica - gdyż
określenie to dziwnie do niej pasowało.
Przy całej poetyczności naznaczał ją delikatny ślad występku.
W dwa lub trzy dni później widziałem ją na niewielkim skwerze, jak tanecznym krokiem okrążała gazon, wieczorem spotkałem ją z opiekunką, która
wyglądała za staro by być jej matką i za
młodo na babkę, i która jakby dla kontrastu zrobiła na mnie wrażenie samej powszedniości. Po raz czwarty zobaczyłem
ją nad rzeką i tam zaczęliśmy z sobą rozmawiać. Towarzyszył mi pies i od tego
się chyba zaczęło.
Rzeka była płytka, kamienista, szeroko rozlana. Idąc w jej górę rozkoszowaliśmy się chłodem wody, spotykając
co chwila jakieś chłopskie zaprzęgi przejeżdżające ją w bród w tę lub tamtą stronę.
Od czasu do czasu przystawaliśmy puszczając po wodzie kaczki lub pławiąc psa,
który zresztą brał udział w tej swawoli
z narastającym obrzydzeniem. Kiedy
znaleźliśmy się pod stromym urwiskiem,
z którego okoliczni wybierali żwir i skąd
widziało się Przełęcz Dukielską, a dalej
Słowację, spoglądając na opalizującą
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w słońcu wodę, powiedziałem:
- Ta rzeka nazywa się Tabor.
- Wiem odpowiedziała dziewczynka a swój początek bierze z Transylwanii.
- Na południu, ale nie w Transylwanii.
- Ta woda płynie z Transylwanii - powiedziała z naciskiem i uśmiechnęła
się drapieżnie. Ten uśmiech mi się nie
spodobał.
W drodze powrotnej już blisko letniska mała zniknęła na kilka minut, po
czym pojawiła się przede mną, jak gdyby, wyszła mi na spotkanie. Na pytanie
co się z nią stało, odpowiedziała, że cały
czas szła obok.
- Nie widziałem cię - mruknąłem skonsternowany.
- To dlatego, że patrzyłam w wodę.
- Bez obaw, niczego tam nie zobaczysz.
Problem polegał na tym, że dziewczynka
nie odbijała się w rzece. Ja się odbijałem,
pies się odbijał, a ona nie.
Wieczorem tego samego dnia zaczęło padać i padało przez dwa następne
dni. Ktoś powiedział, że na śródleśnych
polanach zaroiło się od rydzów. Postanowiłem to sprawdzić. Mgła spłynęła
w dół, kiedy z psem i kobiałką poszedłem w stronę lasów. Między Bogiem
a prawdą nie był to świt, toteż nie zdziwiłem się kiedy dziewczynka zatrzymała
mnie na drewnianym mostku u rozstaju
dróg. Miała na sobie skafander z nieczynnym zamkiem i zielone kalosze. Nie
zdziwiło, że ją spotkałem, ale zdziwiło,
że ma zamiar mi towarzyszyć.
- Mama ci pozwoliła? - zapytałem podejrzliwie.
- Widocznie tak - odparła, sama w to nie
wierząc.
Po godzinie marszu powiedziała mi,
że to nie matka tylko ciotka, która nie
tyle jest ciotką co przyjaciółką matki. Po
dwóch godzinach stwierdziła, że trudno
nazwać ciotką kogoś, kto jest jej starszą
siostrą, a w południe gdy siedzieliśmy na
zrąbanym świerku i jedliśmy cierpkie,
wczesne jabłka, mała próbowała mnie
przekonać, że starsza pani oczywiście
nie może być jej siostrą i wygląda na to,
że mamy do czynienia z jej babką, która
wszakże wygląda młodo. Mgła opadła,
chmury się rozwiały, zaświeciło słońce,
a wraz z nim wrócił upał.
- Umówmy się, że starsza pani jest twoim ojcem i dajmy już temu spokój - odparłem zmęczony. Mam wrażenie, że
zacząłem drzemać oparty o pień drzewa
i jeżeli mnie pamięć nie myli, dziewczynki przy mnie nie było. A może była,
tylko jej nie widziałem, a może nie było
i mnie, i jej. Tak czy owak, kiedy się
ocknąłem nastało wczesne popołudnie,
bolała mnie głowa, czułem się rozbity,
a pies wytarzał się w padlinie. Myszkowaliśmy potem po łąkach na Hrebennej,
ale rydzów nie było, a ściślej były, lecz
myśmy ich nie znajdowali.
Do letniska wracaliśmy od zachodu,
ścieżką zwaną wilczym śladem, mając
słońce za sobą. Trakt był ponury, obrośnięty olchą, ze strumieniem zmieniają-

cym torfową łąkę w istną topiel. Trzeba
się było trzymać skraju lasu. Nie zrobiłem tego i w pewnym momencie wpadłem w grzęzawisko po kolana. Mała pomogła mi się z tego wydostać, rzucając
smycz. Wyraźnie ją to bawiło w przeciwieństwie do mnie. Przeszliśmy kilkaset
metrów, kiedy zorientowałem się, że nie
ma smyczy. Zawróciliśmy. Smycz leżała
dalej od ścieżki niż mogliśmy ją zostawić, jak gdyby ktoś odrzucił ją w głąb
bagna, właściwie po drugiej jego stronie,
kilkanaście metrów od nas. To rodziło problem, by ją odzyskać trzeba było
obejść bagno idąc długo w górę, a potem
drugą stroną w dół, nie mając pewności,
że to jest możliwe.
- Zabiorę ją - powiedziała dziewczynka.
- Nie przefruniesz.
- Ale przejdę! - wrzasnęła i zrobiła to.
Przeszła po powierzchni grzęzawiska
jak po stole, w tę i tamtą stronę, zwinnie,
szybko, lekko, nierealnie i stało się to na
moich oczach. Oddała mi smycz. W milczeniu schodziliśmy w dół. Ja najpierw
na przedzie, dziewczynka kilka kroków
za mną, pies tam i tu.
Cokolwiek by nie rzec byłem świadkiem cudu. Tak w każdym razie to odebrałem. Reakcją na to mógł być lęk,
zaciekawienie lub irytacja. Moim udziałem stało się to trzecie. Młody człowiek
wychowany w atmosferze racjonalizmu
i przekonaniu, że wszystko na tym świecie ma swój porządek, na oczywiste
zaprzeczenie tej prawdzie, zareagował
gniewem. Toteż gdy wczesnym wieczorem znaleźliśmy się w letnisku, poprosiłem dziewczynkę by się zatrzymała.
Uczyniła to z wyrazem zastanawiającej
pokory, patrząc gdzieś w bok.
- Słuchaj mała - powiedziałem nie tłumiąc podniecenia - nie wiem skąd przybyłaś i dokąd masz zamiar wrócić. Nie
wiem jak się nazywasz, ani jak nazywa
się twoja opiekunka i kim ona dla ciebie
w istocie jest. Nie wiem dlaczego uważasz, że rzeka Tabor wypływa z Transylwanii i czemu ci na tym zależy. Dlaczego
znikasz mi z oczu, by się następnie, ni
z tego ni z owego, pokazać. Nie wiem
jak to się dzieje, że przechodzisz grzęzawisko nie musnąwszy błotem butów,
ale jedno wiem, to mianowicie, że mam
21 lat i jestem człowiekiem poważnym.
Dlatego cholernie nie lubię znikania
i pojawiania się, chodzenia po wodzie,
latania w powietrzu i tym podobnych

pieprzonych numerów! Czy to jasne?
- Tak - odpowiedziała cicho, pokornie
i natychmiast.
Była blada, poszarzała, jej ostry nosek zaszklił się potem, a oczy podkreśliły od dołu podkówki szafirowych cieni.
Pomyślałem, wtedy, że to dziecko przeszło kilkanaście kilometrów w letnim
skwarze, że ma prawo być śmiertelnie
zmęczona i że tak chyba jest w istocie,
ale byłem pewnym siebie, nieczułym
młokosem i nie zadałem sobie żadnego
trudu, by wyzwolić się z gniewu. Dziewczynka zgarbiła się, owinęła skafandrem,
powiedziała jakieś nie wiedziałam, jakieś przepraszam i odeszła powoli, przecinając skwer. Tak wyglądała mgiełka
poezji i ślad tajemnicy zderzone z oczywistością. Nigdy jej już nie spotkałem,
ani na letnisku R.., ani w świecie.
Kilka dni później minąłem jej opiekunkę. Zawróciłem, poszedłem za nią,
chciałem zapytać o małą, ale był wieczór
i kobieta rozpłynęła się w mroku. A ja
przeżyłem kilkanaście szarych, nudnych
lat, aż gdzieś u progu czterdziestki ta
dziwna historia wróciła do mnie w postaci opowiadania „Dziewczynka z hotelu
Excelsior”, w którym znużony mężczyzna wchodzący w smugę cienia, spotyka
tajemniczą posłankę z tamtego brzegu
i oczarowany podąża za nią, aż do swego
kresu.
Opowiadanie to, tak inne od poprzednich, nie ocenione najwyżej, stało
mi się jednak najbliższe, gdyż napisałem
je dla siebie samego.
Eustachy Rylski

Czarodziejska polana
Nad Wołtuszową słońce wciąż roztacza swoje czary,
Cudne polany tona wręcz w kwiatów rozkwicie
I szumi tajemniczą nutą las prastary.
Tak, on pamięta, gdy toczyło się tu Łemków życie.
Dziś w tej niezwykłej, uroczystej, świętej niemal ciszy
Daremnie szukasz ech przeszłości nieznajomej:
Głosu modlitwy, śpiewu dziewcząt, płaczu dziecka,
I krzyku tych, co opuszczali tu w pośpiechu domy.
Jeszcze ostatni raz popatrzeć chcieli na cmentarzyk,
Ogarnąć wzrokiem, w sercu schować choć wspomnienie
Domowych progów, sadu w kwiatach, cerkwi krzyża,
By potem iść w nieznane, w poniewierkę, w zatracenie.
Jakże to tak? Choć prawie serce z bólu się rozpękło
Odejść tak nagle, tak bez sensu, tak bez winy
I pozostawić – ziemię, niebo, całe piękno,
Całą swą miłość, swoją przeszłość, swe szlachetne czyny?
Więc choć zniknęli stąd na zawsze ludzie i zwierzęta,
Został ich krzyk, ich płacz, przekleństwa i lamenty,
I w ciszy tej do dziś zostały zaplątane,
W tym miejscu świętym dla nich, pięknym, choć przecież przeklętym.
Więc kiedy czarna noc nad Wołtuszową już zapada,
Z mgieł się wyłania znowu święta cerkiew pod lipami
I dzwon ożywa wzywający do modlitwy,
I łąki w kwiatach całe zapełniają się duchami.
I dziwny taniec odbywają one nad tą ziemią Taniec pamięci o tych, którzy wrócić tu nie mogą
I przywołują tę historię tak tragiczną,
Co dla nas wszystkich winna być nauką i przestrogą.
A gdy nad ranem wiatr w gałęziach świerków zaplątany
Potrąci jakąś nutę tajemną i miękką,
Znikają nagle duchy Łemków z tej polany
I pozostaje tylko jej niezwykłe w słońcu piękno.
[maj 2014]

Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu- tym razem wprowadzimy naszych czytelników
w temat, który był poruszany
przez sąsiadów w naszej obecności. Jak
pamiętamy 12-go października był obchodzony 14-ty Dzień Papieski – w tym
dniu, aby uczcić pamięć naszego świętego Jana Pawła II i spełnić Jego wolę
(żywy pomnik) zbieramy pieniądze,
które przekazane zostają na kształcenie
zdolnej młodzieży z rodzin ubogich.
W naszym kościele również zbiórka
taka była przeprowadzona tylko, że
zbiórkę tą organizowały starsze panie
a często nawet babcie. W innych kościołach czy miastach również zbiórki
takie przeprowadzane były, tylko, że
przez samą młodzież, bo przecież datki
przekazywane są właśnie dla młodzieży. Szkoda, że to sami uczniowie nie
wpadli na ten pomysł, pewnie wszystkie dzieci z naszej szkoły mają zamożnych rodziców i taka pomoc dla innych
ich nie dotyczy. Na apel Owsiaka, potrafią się zorganizować, jak i zbiórkę
na hospicjum. Ta zbiórka jest również
ważna, jak te wspomniane, bo w pewnym sensie zbierają jakby dla siebie.

Halina Niziołek

Franio – może i sami uczniowie powinni wpaść na ten pomysł o przeprowadzeniu tej akcji, ale też młodzieżą często
należy pokierować i podpowiedzieć i od
tego są nauczyciele, a byłoby to bardzo
wychowawcze a nie żeby „babcia” kwestowała dla wnuka.
Stachu – nie dziw się, że nauczyciele mogą o czymś zapomnieć przecież oni
już od piątku żyli Dniem Nauczyciela,
poniedziałek i wtorek – szkoła nieczynna – nie wiadomo, kto przez te dwa dni
miał odpoczywać czy nauczyciele czy
uczniowie? Rodzice pracujący, którzy
mają małe dzieci, w tej sytuacji mają
dodatkowy problem, jak zapewnić im
opiekę? – (dyżury, wszystkiego nie załatwiają).
Franio – nauczyciele raczej nie powinni być przemęczeni, wakacje, ferie,
święta a nawet jak jest któryś przemęczony, ma możliwość pójścia na roczny urlop płatny. To raczej uczniowie
po wielogodzinnych lekcjach każdego
dnia plus zadania do odrobienia w domu
mogą odczuwać zmęczenie.
Stachu – mówi się, szkoła uczy
i wychowuje i jak z tym pierwszym się

zgadzam, natomiast, jeżeli chodzi o wychowanie to jakoś mnie to nie przekonuje, oczywiście tu jest duża rola rodziców,
ale szkoła powinna mieć większy wkład
w kształtowanie osobowości młodego
człowieka, choćby naukę ABC dobrego
zachowania, a że tego młodzieży brakuje daje się to zauważyć na każdym kroku, nie mówiąc już o uszanowaniu ludzi
starszych. Zdaję sobie sprawę, że tak jak
w każdym zawodzie są dobrzy i źli fachowcy, to i tak samo nie można wszystkich nauczycieli oceniać jednakowo,
sami jeszcze z dzieciństwa pamiętamy
niektórych nauczycieli naprawdę oddanych naszej nauce i wychowaniu, a także
pamiętamy takich, którzy nauczycielami
nigdy być nie powinni i z pewnością jest
tak i dzisiaj. Powiem ci, że dotknęliśmy
czułego miejsca nauczycieli, na pewno
tam w pokojach nauczycielskich sprowokuje to odpowiednią dyskusję, no
i dobrze, ale niech sobie uzmysłowią,
że to jest nie tylko nasze zdanie, ale
problem ten poruszany jest w wielu środowiskach i często przez osoby dobrze
wykształcone.
Stacho i Franio
NASZ RYMANÓW
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem kadencji samorządowej 2010 – 2014 składam
podziękowania za owocną współpracę radnym Rady Miejskiej w Rymanowie,
Panu Burmistrzowi, jego Zastępcy, Sekretarzowi Gminy wraz z wszystkimi
pracownikami Urzędu Gminy i Skarbnikowi Gminy. Słowa wdzięczności za
współpracę kieruję również do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Dziękuję sołtysom, radom sołeckim, przewodniczącym i zarządom osiedli.
Dziękuję druhom strażakom wszystkich jednostek OSP, komendantowi Policji
i Straży Miejskiej oraz wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Rymanów życzę wszystkim zdrowia i zadowolenia z dobrze wypełnianych obowiązków,
a kandydującym na nową kadencję życzę sukcesu wyborczego.
Henryk Smolik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie
Rymanów, październik 2014 r.

WAŻNE
Już wkrótce ruszy
Gminny Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014-2017
Rak szyjki macicy (dalej RSM) zaliczany jest do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Choroba ta
wpływa na wszystkie aspekty życia kobiety oraz jej najbliższych. Światowa Organizacja Zdrowia uznała raka szyjki macicy za problem
ogólnoświatowy. W skali całego świata ten rodzaj raka jest trzecim co do ilości powodem zgonów wśród kobiet. W Polsce na raka
szyjki macicy choruje rocznie około 3200 kobiet, z czego umiera blisko 1800 (dane z 2009r. z Krajowego Rejestru Nowotworów).
Każdego roku notuje się około 16,6 przypadków raka szyjki macicy na 100 tysięcy kobiet. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników
umieralności w Europie - około 8,9 przypadków na 100 tysięcy.
W województwie podkarpackim (dane uzyskane z Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie) odnotowano w 2009r. 133
zachorowania (co stanowi 12,3 osób na 100000 badanej populacji), w tym 5 w wieku do 34 lat, 84 w wieku od 35 do 64 lat oraz 44
w wieku powyżej 65 lat. Dla porównania w roku 1999 było 188 zachorowań kobiet ogólnie, w tym 10 w wieku do 34 lat, 129 w wieku
od 35 do 64 lat oraz 49 w wieku powyżej 65 lat.
Rak szyjki macicy jest nowotworem, który rozwija się w obrębie szyjki macicy. Nie jest uwarunkowany genetycznie. Głównym
czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój raka szyjki macicy są onkogenne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV - human papilloma
virus). Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Nie każde zakażenie wirusem HPV prowadzi
do rozwoju raka szyjki macicy. Spośród ponad 100 typów wirusa HPV tylko kilkanaście stwarza takie ryzyko. Do najgroźniejszych należą
typy HPV 16, 18, 31 i 45. Wirus ten jest przenoszony drogą płciową i jest szeroko rozpowszechniony w populacji ludzkiej.
Do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego dochodzi przede wszystkim przez kontakty seksualne. Na tej drodze przekazywanych
jest ponad 90% wszystkich zakażeń. Wirus brodawczaka ludzkiego uwalnia się bowiem ze złuszczonymi komórkami nabłonka.
Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia HPV są ryzykowne zachowania seksualne w tym: wczesne rozpoczęcie współżycia
seksualnego, duża liczba partnerów, niski poziom higieny intymnej a także długotrwała antykoncepcja hormonalna, palenie tytoniu oraz
duża liczba przebytych porodów.
Rak szyjki macicy przez wiele lat rozwija się bezobjawowo. Dlatego kobiety często zbyt późno zjawiają się u lekarza. Rozpoznanie tej choroby jest możliwe dzięki badaniom cytologicznym. Od zakażenia do rozwoju raka mija 5-10 lat. Jest to wystarczająco
długi czas, aby wykryć chorobę w stadium, w którym jest w pełni uleczalna. Jednak w Polsce zbyt rzadko dochodzi do wykrycia zmian
na tym etapie choroby.
W związku z tym, że liczba odnotowanych zachorowań oraz zgonów w województwie podkarpackim jest duża, a wirus stanowi realne ryzyko dla zdrowia kobiety, podjęta została decyzja o wprowadzeniu programu profilaktyki raka szyjki macicy. Program ma
charakter informacyjno-edukacyjny, połączony ze szczepieniami dziewczynek zameldowanych na terenie gminy. Ze względu na
najlepszą skuteczność szczepionki HPV u kobiet, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem, program skierowany jest do dziewczynek
w wieku 13 lat. Wcześniej pomysł powstania i realizacji takiego programu skonsultowany został z rodzicami, kierownikami przychodni
działającymi na terenie gminy oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Krośnie.
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy poprzez prowadzenie
działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie oraz objęcie w każdym roku obowiązywania programu szczepieniami ochronnymi
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trzynastoletnich dziewczynek zameldowanych na terenie gminy (stan na styczeń 2014 r.). Programem objęte zostaną zatem 13-letnie dziewczynki zameldowane na terenie gminy Rymanów wg stanu na 1 stycznia każdego roku objętego programem. Jest to:
w roku 2014 ok. 79 dziewczynek urodzonych w 2001 roku, w roku 2015 ok. 67 dziewczynek urodzonych w 2002 roku, w roku
2016 ok. 68 dziewczynek urodzonych w roku 2003 roku oraz w roku 2017 ok. 86 dziewczynek urodzonych w 2004 roku.
Program będzie zrealizowany w całości ze środków własnych Gminy Rymanów. Na podstawie danych z Ewidencji
Ludności prowadzonej w gminie objętych będzie ok. 300 dziewczynek zameldowanych na terenie gminy Rymanów. Przybliżony koszt
realizacji programu wyniesie ok. 152 900,00 zł (brutto).

Będzie siłownia zewnętrzna w Rymanowie-Zdroju
Jeszcze w tym roku w Rymanowie-Zdroju, obok Pijalni Wód Mineralnych, powstanie ogólnodostępna siłownia zewnętrzna dla
mieszkańców, jak i kuracjuszy. Inwestycja zostanie zrealizowana przez stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid
Niski” z siedzibą w Krośnie. Środki na realizację inwestycji stowarzyszenie pozyskało ze środków szwajcarskich, z programu Alpy-Karpatom (tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu
w Rymanowie-Zdroju).
Całkowita wartość projektu wynosi 25 700 zł, z czego kwota dofinansowania to 21 000 zł. W ramach siłowni na działce nr 409
w Rymanowie-Zdroju zamontowane zostaną trzy podwójne urządzenia fitness. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Rymanów, wśród celów szczególnych wyróżnia się: wydłużenie sezonu turystycznego w uzdrowiskowej
Gminie Rymanów, wzbogacenie lokalnych pakietów turystycznych o nowy produkt w postaci siłowni outdoor , stworzenie ciekawego produktu dla osób dorosłych i młodzieży promującego zdrowy styl życia , wydłużenie i uatrakcyjnienie istniejącej już
w Rymanowie-Zdroju ścieżki zdrowia, wsparcie działalności uzdrowiskowej w Rymanowie-Zdroju, poprzez wykreowanie produktu
do poprawy stanu zdrowia i utrzymania kondycji fizycznej.
To już kolejny projekt realizowany dzięki współpracy Gminy Rymanów ze stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Turystyczna
„Beskid Niski”. Poprzedni to trasa narciarstwa biegowego i nordic walking także w Rymanowie-Zdroju.
Projekt „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”
POKL Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 17
Projekt pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” realizowany jest przez Gminę Rymanów razem z Miastem Krosno,
Miastem Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak oraz Gminą Lubenia. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt EUMIGP z założenia jest projektem, w ramach którego Gmina Rymanów otrzyma zmodernizowany system obiegu
dokumentów, stanowiący główne narzędzie do zarządzania dokumentami na poziomie urzędu, zintegrowany z ePUAP wraz
z e-formularzami. W ramach projektu przewiduje się również modernizację systemów dziedzinowych oraz baz danych
(funkcjonujących po stronie JST) do uruchomienia dwustronnie interaktywnych e-usług.
Celem głównym projektu EUMIGP jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji
pracowników JST objętych projektem w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.
Wśród pozostałych celów projektu wymienić należy:
1. Usprawnienie komunikacji z interesantem zewnętrznym poprzez modernizację dziedzinowych systemów informatycznych,
ukierunkowaną na świadczenie w sposób zautomatyzowany usług publicznych poprzez obsługę elektronicznych formularzy - XML
umieszonych na platformie ePUAP.
2. Zwiększenie efektywności pracy pracowników urzędu gminy dzięki integracji dziedzinowych systemów informatycznych
z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, zapewniającej sprawne wysyłanie korespondencji przy udziale ESP
i harmonizację zbiorów danych.
3. Usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz skrócenie czasu załatwiania określonych spraw poprzez wdrożenie
interaktywnych e-usług podatkowych i uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.
4. Usprawnienie obsługi zarządzania gminą poprzez stworzenie mechanizmów szybkiej wymiany informacji pomiędzy urzędem
gminy, a innymi instytucjami, mieszkańcami i przedsiębiorcami w oparciu o zakupiony sprzęt komputerowy i moduły integrujące,
tworzące centralną warstwę dystrybucji i integracji danych oraz zapewniające skalowalność całego systemu.
Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie administracji publicznej w Gminie Rymanów do postawionych nowych wymogów
prawnych i dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską oraz przygotowanie administracji publicznej i jej mieszkańców do
sprawnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
NASZ RYMANÓW
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