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Pierwsza Komunia
Pierwsza twa Komunia Święta,
Dzień ten długo się pamięta.
Dziś pozwoli dobry Bóg
Byś go lepiej poznać mógł.
Kościół ślicznie przystrojony
A na wieży biją dzwony.
Biją serca też radośnie,
Pachną kwiaty w pełni wiosny.
Zeszła się rodzina cała
W modły dzieci zasłuchała.
Czasem łezka w oku błyśnie,
Tak tu dzisiaj uroczyście.
Oczy wszystkich są zwrócone
Na swe dzieci ustrojone.
A modlitwa z serca płynie
By Bóg wspierał tę dziecinę.
Oto kapłan z Hostią świętą
W swej przemianie niepojętą,
Już za chwilę dobry Bóg
W twego serca wejdzie próg.
Już przyjąłeś Boga dar,
Niechaj spłynie na cię czar
Jego łaski i opieki,
Niczym życiodajnej rzeki.
Zakończyła się Msza święta,
Zaświeciły twe oczęta,
Bo za chwile już życzenia
I całusy i wspomnienia.
Dzisiaj jest to Twoje Święto,
Wszyscy o tym chcą pamiętać.
Wszyscy cieszą się wraz z tobą –
Najważniejszą dziś osobą.

NOC MUZEALNA

			

Dla swojego wnuka napisał

Antoni Komar

Książka mówiona w GBP
w Rymanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w
Rymanowie rozpoczęła współpracę ze
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka
Ruszczyca. Stowarzyszenie powstało w
2003 roku, a od 2007 roku zaangażowało
się w promocję czytelnictwa wśród osób
niewidomych, szczególnie w nowoczesnym standardzie cyfrowym bez użycia
kaset magnetofonowych.
W 2013 roku Stowarzyszenie realizowało projekt : „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla
osób niewidomych i słabowidzących”.
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie
wybrało 80 bibliotek, którym nieodpłatnie wypożyczyło odtwarzacze cyfrowej
książki mówionej oraz własne zbiory dotychczas nagranych książek. Dzięki temu
czytelnicy bibliotek, osoby niewidome
oraz słabowidzące, będą mogły wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i
korzystać z dóbr kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Rymanowie znalazła się w gronie 80
Bibliotek, które otrzymały od Stowarzyszenia odtwarzacz książki mówionej,
tzw. „Czytak” oraz zbiór 789 dotychczas
nagranych przez Stowarzyszenie książek.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszam do GBP w Rymanowie
Więcej informacji można uzyskać
w Bibliotece lub pod numerem telefonu
134355149 - osoba do kontaktu Monika
Rygiel.

Droga Jana Pawła II
do nieba

Nad Watykanem zgasły już zorze,
Tłum wielki stanął na placu,
I pogrążony w cichej modlitwie,
Patrzył na okno pałacu.
Tam w skromnym łóżku w gronie przyjaciół,
Dając świadectwo do końca,
Umierał papież Jan Paweł II,
Ojciec, najsłabszych obrońca.
A gdy ostatnim tchnieniem wyszeptał,
„Niech Twoja wola się stanie”,
To wzniósł się okrzyk „Santo Subito”,
„Świętym, niech świętym zostanie”.
A papież widząc drogę świetlistą,
Modlił się i Boga sławił,
Ostatni już raz na Ziemię spojrzał,
I wszystkich pobłogosławił.
Gdy u wrót nieba stanął pokornie,
Piotr Święty podniósł się z tronu,
I otwierając bramę zapytał:
„Kto wejść chce do Ojca domu?”
„Karol Wojtyła” – papież wyszeptał,
„Pan Bóg niech mnie tu osądzi,
Chciałem być dobry, lecz nawet papież,
Jak każdy człowiek, też błądzi”.
Anioł więc księgę złotą otworzył,
Przeczytał „Jan Paweł II,
Papież narodów, pasterz trzód Boga,
A to są jego zasługi”.
Uczył jak kochać i jak być wierny,
Nieważne co się wydarzy,
I jak cierpienia wszelakie znosić,
Mając wciąż uśmiech na twarzy.
Niósł Ewangelię wszystkim narodom,
Przebaczył zamachowcowi,
Wszędzie gdzie dotarł to nawoływał:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
Modlitwy uczył dużych i małych,
Pomagał ludziom w potrzebie,
Przykładem życia wszystkim pokazał,
Jak znaleźć się tutaj, w niebie.
Piotr Święty brodę swoją pogładził.
Wstał i wyciągnął ramiona,
„Wejdź do światłości Ojca naszego,
Dusza Twa błogosławiona”.
Lidia Kasperkowicz

I kl. gimnazjum, ZSP Posada Górna

Informacja
Szanowni Czytelnicy zauważyli,
że cena egzemplarza naszego miesięcznika wzrosła o 50 groszy. Podwyżkę tą wymusiła na nas sytuacja na
rynku – wszystkie usługi i materiały
drożeją. Porównując cenę miesięcznika do ruchów cenowych na rynku prasowym, widzimy że nasze podwyżki,
na przestrzeni lat, są naprawdę minimalne i niestety konieczne. Tym bardziej, że często wychodzi w powiększonej objętości.
Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”
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Wydarzyło się w maju

hum

Gość z wczapod gruszą
or sów
pyta starszą
4.IV.1194 – w czasie uczty po zwycięskiej kampanii
na
gospodynię:
na wschodzie, nagle umiera Kazimierz Sprawiedliwy.
- Babciu ile
dob
Kronikarz pisze: „wychyliwszy maleńki kubek, na
kilometrów jest
r
y
p
z waszej osady
ziemię się osunął i ducha wyzionął. Nie wiadomo czy ocz
ate
do najbliższego
zgasł tknięty chorobą czy trucizną”. Prawie pewne
k
sklepu?
jest, że książę został otruty.
- Trzy, ale któ12.V.1364 – król Kazimierz Wielki podpisał akt dla
regoś dnia przy„studium generale”, co dało początek najstarszeszły takie cwaniaki z urzędu, pomierzyli … i wyszło
go polskiego uniwersytetu. Już w XV w Akademii
pięć! Od tej pory po
Krakowskiej połowę stanowią studenci zagraniczni.
byle flaszkę musiJednym ze znanych wykładowców był Grzegorz z
my zasuwać dwa
Sanoka.Dziś ma ok.3,5 tys. pracowników naukowych
kilometry więcej!
i ponad 40 tys. studentów.
* * * * *
27.V.1564 – zm. w Genewie Francuz Jan Kalwin
Młodziutki Szkot
wraca z pierwszej
(l.55), twórca kościoła ewangelicko-reformowanego.
randki.
Na jego grobie, z napisem J.C., zgodnie z życzeniem
nie składa się kwiatów i nie pali świec. Wyznania kal- - Jak się udała randka? – pyta tata –
Szkot.
wińskiego byli m.in.: Mikołaj Rej i Stefan Żeromski.
- Całkiem nieźle, wydałem tylko trzy
7.V.1794 – w Połańcu gen. T. Kościuszko ogłosił uni- funty.
wersał, który zapewniał chłopom wolność osobistą,  
- Dużo! Za dużo!
- Ależ tato, ona więcej nie miała!
opiekę rządu i nieusuwalność z gruntu, zmniejszał
* * * * *
pańszczyznę. Była to pierwsza próba poprawienie
- Kochanie – zwradoli chłopa w Rzeczpospolitej.
ca się żona do
21.V.1904 – utworzono Federacion Internationale
męża – musimy
de Football Associations (FIFA) – Międzynarodową
poważnie porozFederację Piłki Nożnej.     
mawiać.
- Dobrze, dobrze,
22.V.1914 – 100 lat temu zarząd miasta Rymanie traćmy czasu –
nowa przyjmuje ofertę Piotra Tarnowieckiego,
ile ci potrzeba?
koncesjonowanego architekta ze Lwowa, na posta* * *
wienie murowanego budynku szkolnego za 95 tys.
* *
koron. Przed wybuchem wojny położono tylko funda- Rodzice usiłują uśpić rozkapryszone
menty, które później rozebrali austriaccy żołnierze.
dziecko.
- To może ja mu coś zaśpiewam ? –
28.V.1914 – na rzece Św. Wawrzyńca dochodzi do
proponuje żona.
największej katastrofy morskiej w historii Kanady.
- Daj spokój kochanie, spróbujmy
Luksusowy „Empress of Ireland” płynął z Liverponajpierw po dobroci!
olu. W swoim 98 rejsie został staranowany przez
* * * * *
norweski węglowiec i zatonął w ciągu 15 min. Zginę- Dyrektor szkoły odbiera telefon i
ło 1024 osób (więcej niż na Titanicu).
słyszy:
- Dzień dobry. Chciałem usprawie5.V.1964 – 50 lat temu w salonie wystawowym firmy
dliwić nieobecność Konrada KowalXerox w N. Jorku zaprezentowano po raz pierwszy
skiego z IV b. Jest ciężko chory!
faks. Aparat był sporych rozmiarów i zawierał od- Przepraszam, a kto mówi?
dzielne skanery i łącza telefoniczne. Wynajęcie kosz- Mój tata.
towało 859 $ miesięcznie.
* * * * *
Rozmawiają sąsiedzi:
24.V.1964 – w walce o awans na olimpiadę rywa- Świetna jest ta twoja nalewka ziołolizowały na stadionie w Limie drużyny Argentyny i
wa. Jak ty to robisz?
Peru. Gdy sędzia nie uznał strzelonej przez Peru- To bardzo proste: biorę zwykłą
wiańczyków bramki, doszło do zamieszek w czasie
wódkę, dodaję zioła i odstawiam na
których zginęło 318 osób a ponad pół tysiąca zostało miesiąc, żeby naciągnęła.
rannych. Po raz pierwszy pojawił się problem pseu- Przepis znam. Chciałem wiedzieć,
dokibiców.
jak ty to robisz, że przez ten miesiąc
6.V.1994 – w obecności królowej W. Brytanii i prezy- jej nie wypijesz!
* * * * *
denta Francji otwarto tunel pod kanałem Le Manche. Ksiądz, po wizycie u fryzjera chce
płacić za usługę.
5.V.2004 – 104 mln dolarów zapłacił anonimowy
nabywca za obraz Picassa „Chłopiec z fajką” z 1905 - Od duchownych nie biorę pieniędzy.
Na drugi dzień ksiądz przysłał mu
roku. Dom aukcyjny z N. Jorku zarobił 11 mln $ propaczkę kubańskich cygar.
wizji.
Gdy przyszedł później do strzyżenia
Wacław Łabuda
pastor także usłyszał
- U mnie duchowni nie płacą. Wieczorem pastor przysłał mu markowy
koniak.
Po pewnym czasie przystrzyc włosy
przyszedł rabin. I jak zwykle usłyszał:
Nasz Rymanów
- Duchownych strzygę za darmo! Na
drugi dzień rabin przysłał… swojego
na Facebuku
kolegę, innego rabina.
www.facebook.com/naszrymanow
Wybrał  (wła)
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Wieści z regionu…
 Drużyna studentów WSIiZ zdobyła
pierwsze miejsce w krajowym finale największego światowego konkursu
technologicznego Imagine Cup 2014,
organizowanego przez Microsoft. Teraz
twórcy zwycięskiej gry, opartej na motywach baśniowych, powalczą o finał
światowy.
 Podczas targów Motor Show 2014
swoją oficjalną premierę miały dwa
nowe modele marki Melex. Dodatkowo firma została doceniona przez Włodzimierza Zientarskiego, jednego z najwybitniejszych polskich dziennikarzy
branży motoryzacyjnej.

Milion złotych przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na
kursy i staże zawodowe dla osób w wieku od 15 do 30 lat oraz po 50. roku życia.
Projekty w ogłoszonym właśnie konkursie można składać do 5 maja. Pieniądze
pochodzą z unijnego Programu Kapitał
Ludzki.
 W hali należącej do Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „ Siarkopol”
zapaliły się gumowe odpady poprodukcyjne. Strażacy uratowali instalację
laboratoryjną wartą 3,5 mln zł.

Ruszyła budowa centrum logistycznego firmy Hispano-Suiza Polska,
producenta komponentów m.in. do samolotów Airbus i Boeing. Obiekt o powierzchni prawie 5 tys. m kw. powstaje
w Sędziszowie Małopolskim. Pomieści
magazyny do przechowywania materiałów oraz wyrobów gotowych, a także
biura logistyczne.
 Po raz drugi rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedłużył termin składania ofert
w przetargu na dokończenie po konsorcjum Polimex odcinka autostrady A4
Rzeszów - Jarosław. Zainteresowane
firmy mogą składać oferty do 30 kwietnia.

 W sierpniu zostanie uruchomiona
nowa fabryka mebli biurowych w Jaśle. Inwestycja Grupy Nowy Styl (GNS)
kosztować będzie ponad 110 mln zł. W
nowym zakładzie zatrudnionych będzie
90 osób.
 Studenci Politechniki Rzeszowskiej
stworzyli zespół Legendary Rover Team,
aby zaprojektować i zbudować analog
łazika marsjańskiego. Chcą go zaprezentować podczas międzynarodowych
zawodów University Rover Challenge
2014, które odbędą się pod koniec maja
na pustyni stanu Utah w Stanach Zjednoczonych.

Ponad 220 dzieł wybitnych malarzy polskich, m.in. Makowskiego,
Boznańskiej, Pankiewicza, Cybisa, oraz
grafiki Picassa i Kandinskiego trafiło do
piwnicy. Ale zabytkowej, pod sanockim
zamkiem, która została zamieniona na
niezwykłą galerię sztuki współczesnej.
Wkrótce otwarcie.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będzie lądował także przy leskim szpitalu. Przy placówce
powstało lądowisko, dzięki któremu pomoc do najciężej chorych pacjentów dotrze szybciej i sprawniej. Szpital musiał
zbudować lądowisko, bo taki wymóg
stawia NFZ, aby w placówce mógł funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy.
 Mimo braku kontraktu przez ponad miesiąc będą wykonywać bezpłatnie
badania na wykrywanie nowotworów
metodą PET. Zaczniemy przyjmować
pacjentów na badania po świętach wielkanocnych. Bezpłatne badania będziemy wykonywać do końca maja – mówi
Jacek Liszka, prezes firmy Voxel, która
stworzyła pracownię PET-TK w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w
Brzozowie.
 W piątek, 4 kwietnia, we wczesnych
godzinach porannych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce
funkcjonariusze Służby Celnej udaremnili przemyt 150 kg heroiny o szacun-

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

06.III – Ptak-Karczmarczyk Anna Maria (l. 44) – Posada Górna
13.III – Popiel Bolesław (l. 72) – Wróblik Królewski
16.III – Kijowski Jan (l. 69) – Milcza
17.III – Niemczyk Zofia Maria z d. Jaworska (l. 83) – Rymanów
17.III – Zięba Antoni (l. 75) – Posada Górna
18.III – Szczęsny Jan (l. 73) – Sieniawa
21.III – Nycz Adam Zygmunt (l. 44) – Posada Górna
23.III – Pelczar Maria Alicja (l. 61) – Rymanów
23.III – Bolanowska Stanisława z d. Bander (l. 82) – Sieniawa
04.IV – Rokosz Krystyna z d. Ostrowska (l. 74) – Rymanów Zdrój
07.IV – Hajduk Stanisław (l. 75) – Rymanów
08.IV – Pniak Ryszard (l. 66) – Rymanów
14.IV – Pucal Jan Ignacy (l. 61) – Rymanów
(wła)
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kowej wartości rynkowej 30 mln zł.
Celnicy ujawnili narkotyki kontrolując
ciężarówkę na zagranicznych numerach
rejestracyjnych, wjeżdżającą do Polski z
Ukrainy około godz. 4 rano.
 Tradycyjnie już w Sanoku rozdano sadzonki drzew leśnych w ramach
akcji „Drzewko dla sanoczan”. Organizatorami 17. edycji, która odbyła się 2
kwietnia, byli Burmistrz Miasta Sanoka
oraz Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego
Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku.
 Miłośnicy astronomii mogą już zapisywać się na kolejne pokazy astronomiczne Parku Gwiezdnego Nieba
w Bieszczadach. Pokazy odbędą się 15
maja przy Centrum Informacyjnym Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”
w Stuposianach (budynek Schroniska
PTSM) o godzinie 20. Aby wziąć udział
w pokazach należy dokonać zgłoszenia
na adres astro@lutowiska.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz
datę pokazu. Ilość miejsc ograniczona.
Pokazy są bezpłatne.

Prawie godzinnym pobytem na
…drzewie skończył się poranny spacer
pary turystów z Krakowa. Przegonił ich
wilk. Turyści wypoczywający w Polanie (powiat bieszczadzki) drugiego dnia
świąt na drodze prowadzącej do groty w
Rosolinie natknęli się na wilka. Zwierze nie miało zamiaru ustąpić im drogi
i przerażeni turyści musieli schronić się
na pobliskim drzewie. Zeszli dopiero
wtedy, gdy wilk na widok grupy mieszkańców idących na poranną msze, spokojne odszedł w stronę lasu.
 „Spowiedź w drewnie”, znakomity spektakl Janusza Pokrywki, objeżdża
podkarpackie wsie. Można go obejrzeć
za darmo. Tak Towarzystwo Kultury
Teatralnej chce dotrzeć z dobrą sztuką
do miejsc, gdzie jest do niej trudniejszy
dostęp.

Już wkrótce osoby głuchonieme
będą mogły wezwać pogotowie za pomocą SMS-a lub e-maila. W rzeszowskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego instalowana jest aplikacja, która to
umożliwi.
 W środę(16.04.) z Portu Lotniczego
„Rzeszów-Jasionka” został odprawiony
pasażer linii lotniczych Ryanair numer
- uwaga - dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwudziesty drugi. Tą pasażerką okazała się
być dziewczyna, dla której był to w ogóle pierwszy lot w życiu.
 Po koniec tego roku zakończy się
rozbudowa zakładu MTU Aero Engines
Polska w Jasionce. Inwestycja kosztować będzie ok. 40 mln euro. W nowej
hali pracę docelowo znajdzie 250 osób.
 Firma Tauron Dystrybucja zakończyła największą inwestycję w ostatnich
latach w regionie obejmującym Małopolskę i część Podkarpacia: budowę sta-

cji energetycznej Radomyśl wraz z siecią zasilającą. Zadanie o wartości ok. 34
mln zł otrzymało dofinansowanie z UE.

wiadamiania Ratunkowego, będzie
obsługiwać nie jeden powiat - jak
dotąd - a aż pięć.

 Jak co roku w Wielki Piątek na Tarnicę, najwyższy szczyt Bieszczadów pielgrzymują grupy turystów. W tegorocznej bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej
wzięło udział ok. 4,5 tys. Pielgrzymów.

 Dopiero dwunasty przetarg
na pałac w Nozdrzcu, należący do
Krośnieńskich Hut Szkła zakończył się sukcesem. XIX-wieczny
pałac od lat 80. należał do Krośnieńskich Hut Szkła, które - po
remoncie - przeznaczyły go na
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Gdy upadła huta, upadła
także spółka-córka, powołana do
zarządzania tą nieruchomością, a
majątek przejął syndyk. Od 2009
roku wielokrotnie próbował sprzedać „Zajazd nad Sanem”. Teraz się
udało, obiekt został sprzedany za
1,5 mln zł.


Miejsce na ten dzwon w Kaplicy
Srebrnym Dzwonów na Wawelu było
puste przez ponad 500 lat. Czekało na
dzwon wyjątkowy, poświęcony komuś,
kto będzie godny żeby jego sławić jego
imię z wawelskiego wzgórza. Tą osobą
okazał się Jan Paweł II. Odlano go Pracowni Ludwisarskiej w Przemyślu. W
Wielką Niedzielę przed mszą św. rezurekcyjną poświęci go kard. Stanisław
Dziwisz. Na placu przed katedrą dzwon
będzie stał przez miesiąc. To będzie
jedyna okazja, żeby go obejrzeć z bliska. Gdy zawiśnie w Wieży Srebrnych
Dzwonów, nie będzie go można oglądać.
Po raz pierwszy zabrzmi w dzień kanonizacji 27 kwietnia br. „Jan Paweł II”
waży 500 kg, ma średnicę 93,55 cm.
 Mieszkańcom Wielopola Skrzyńskiego wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa oznajmiają od północy w Wielką
Sobotę uderzenia w bębny, nazywane
też tarabanami lub barabanami. W ten
sposób wierni są wzywani na rezurekcję
- pierwszą mszę świętą odprawianą w
Kościele katolickim z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego połączoną z procesją.

Z powiatu…
 Spotterzy, czyli miłośnicy fotografowania samolotów i lotnisk uchwycili moment, kiedy nad krośnieńskim lotniskiem
przeleciał amerykański samolot AWACS,
czyli Lotniczy System Ostrzegania i
Kontroli. Powietrzny superradar pojawił
się nad Polską w związku z sytuacją na
Ukrainie.

Do 17 sierpnia w Piwnicy PodCieniami można oglądać najnowszą
wystawę z cyklu „Od ucznia do mistrza”.
Poświęcono ją jednej z najstarszych gałęzi
wytwórczości człowieka - tkactwu. Dla
Krosna to działalność szczególna - niektórzy twierdzą, że to właśnie warsztatowi tkackiemu Krosno zawdzięcza swą
nazwę.
 Było już kilka terminów - ten wydaje
się być pewny. Za kilka tygodni rusza
budowa marketu Kaufland w Krośnie na
terenach po hucie. Inwestor planuje w
tym miejscu ponadto park handlowy. To
nowy pomysł, który powstał po tym, jak
radni zablokowali kupno przez miasto
zabytkowej hali. Przed świętami gotowa
już będzie poszerzona ul. Niepodległości.
 W Krośnie powstaje jedna z pięciu
na Podkarpaciu skoncentrowanych
dyspozytorni medycznych. W lecie
zastąpi istniejące obecnie Centrum Po-


Współpracująca z firmą
Orange agencja zwolniła około
140 pracowników call center w
Krośnie. Są rozgoryczeni, z dnia na
dzień znaleźli się na bruku. W ich
sprawie próbował interweniować
prezydent Krosna.

Ołowiane żołnierzyki, porcelanowe lale i najbliższe sercu
dziecka pluszowe misie - Muzeum
Podkarpackie w Krośnie zaprasza nie tylko najmłodszych na
niezwykłą wystawę dawnych
zabawek.
 To już kilkunastoletnia tradycja
- mieszkańcy Krosna spotkali się
(19.04) na Rynku na wspólnym,
integracyjnym święceniu pokarmów wielkanocnych. Inicjatywę
organizuje Unia Przedsiębiorczych
i prezydent miasta.

Nasi kochani
Czas nasz umyka a oni są z nami,
W naszych marzeniach i w naszym działaniu,
Zawsze obecni, dniami i nocami
Na posterunku niebieskim,
przy naszym posłaniu.
Wciąż słychać jeszcze zdrowaśki szeptane
Bo jutro egzamin z języka polskiego.
Na progu widzę buty rozdeptane
Ojca i coś wykonane z niczego.
Złotym latem, jak kosy zagrały żniwiarzy,
Pokotem kładąc łany zbóż
srebrno-złocistych,
Nie było widać potu na ich twarzy,
Jeno troskę o nas i uśmiech perlisty.
Ręce ojca szerokie jako mapy świata,
żyły na nich jak rzeki głębokie.
Białą chustą matki wiatr letni pomiata,
Dźwięczą kosy kładąc pokosy szerokie.
A my zawsze przy nich jak młode owieczki,
Rozbrykane, wesołe i młodością harde.
Zbuntowane, gotowe do rychłej ucieczki,
Bo jeszcze nie wiemy, jak życie jest twarde.
Gdzieś daleko po rosie głos matki się niesie:
-uważaj, nie biegnij, rozbijesz kolanaPotem gubi swą dźwięczność, tak jak echo w lesie,
Ukojenie nam niosąc co rana.
Zechciejmy więc posłuchać
choć o to nie proszą,
Przestróg i nauk słanych z niebokresu.
Zawsze są z nami i ciągle nam głoszą
Życiowe rady życząc nam sukcesów.

 26 kwietnia Wisłokiem znów
przepłyną uczestnicy spływu kajakowego. Wystartują w Krośnie, a pływanie zakończą tego dnia we Frysztaku.
Nazajutrz wyruszą do Strzyżowa.

Z gminy …
 Pierwsze miejsce zarówno wśród
mężczyzn, jak i wśród kobiet zajęli
zawodnicy z Ukrainy. Łącznie w rzeszowskim półmaratonie, pomimo kiepskiej pogody, wystartowało ponad 2000
biegaczy. Członkowie Sekcji Biegowej Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Krzysztof Wiernusz (13 miejsce w swojej kategorii) oraz Kamil Kardach ( 83 w
kategorii) doskonale zaprezentowali się
rzeszowskiej publiczności.
 Dnia 2 kwietnia 2014 roku w auli
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie odbyła się debata pt. „Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież gminy
Rymanów brała udział w wyborach i
życiu społecznym?”. Do udziału w tym
wydarzeniu zaproszeni zostali goście,
którzy znani są ze swojej aktywnej działalności politycznej. Byli to: Elżbieta
Łukacijewska – Poseł do Parlamentu

Rodzicom naszym
Józef Szałankiewicz
Europejskiego, Janusz Konieczny – Senator V kadencji Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej i członek Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Katarzyna Rysz – Jęczkowska – asystentka
Elżbiety Łukacijewskiej, Elżbieta Nadziakiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie oraz Arkadiusz Szajna - Prezes Kliniki Prawa oraz
student prawa na WSPiA w Rzeszowie.

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w
Hali Sportowej w Sieniawie odbyła
się praktyczna realizacja pracy dyplomowej słuchaczek Państwowego
Pomaturalnego Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Krośnie, turniej tańca towarzyskiego
dla par początkujących „Uśmiechaj się
i tańcz” oraz turniej pokazowy dla par
tańczących w KTT „Gracja” Krosno.
W turnieju wzięły udział 24 pary z krośnieńskich przedszkoli, oraz 20 par początkujących z KTT „Gracja” Krosno.
zebrał deka
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już trzeci Kościółek, który przetrwał do piesze wędrówki po Beskidzie Niskim
dzisiaj.
i Bieszczadach. Najwięcej pielgrzymów
Ciekawa jest również historia źró- przybywa tutaj zawsze w dniu 3 maja w
dełka, z którego woda pomaga chorym Święto Znalezienia Krzyża Świętego,
otrzymywać łaskę zdrowia. Wytrysnęło kiedy to obchodzony jest odpust w tym
W Klimkówce można zobaczyć ono w odległości kilku kroków od ołta- małym sanktuarium.
wiele ciekawych budowli, ale najcen- rza świątyni. Kiedy jednak zostało spro3 maj jest wielkim świętem w Klimniejszym zabytkiem jest mały, drew- fanowane wyschło zupełnie. Działo się kówce i jej okolicy. Już od samego rana
niany kościółek pw. Świętego Krzyża to około 1890
umiejscowiony z dala od wiejskich za- roku. Nad wybudowań. Otacza go piękna, malowni- schniętą stucza kotlina leniwie płynącego strumyka dzienką obeczwanego Kościółkową Wodą. Panuje tu nie znajduje się
tajemnicza cisza, którą przerywa tylko figura św. Jana
szum leśnych drzew z pobliskich wzgórz Nepomucena.
i cichy szept strumykowej wody oraz Zaś nowe źrómelodyjny ptasi koncert na cześć Ukrzy- dełko ukazało
żowanego. Jest to miejsce do prawdzi- się na wzgórzu
wej kontemplacji.
od wschodniej
Przybywają tutaj turyści z najdal- strony kaplicy.
szych zakątków naszego kraju, przyby- Obecnie woda
wają liczni pielgrzymi z różnymi prośba- źródełka domi, przybywają też chorzy, by wyprosić prowadzona
łaskę zdrowia. Docierają tu pielgrzymi, jest do kamienktórzy powierzają Ukrzyżowanemu, nej groty obok
znajdującemu się w ołtarzu, wszystkie Kościółka.
swoje trudne problemy i mocno wie- Pobożni pielrzą, że będą wysłuchani. Nie mówią o grzymi dzięki
nich słowami, ale pokorne spojrzenie modlitwie do
Sanktuarium w Klimkówce
na Krzyż i łza cichutko wypływająca z Jezusa Ukrzyżowanego i użyciu wody w tym dniu w stronę małego sanktuoka to ich najwspanialsza modlitwa bła- ze źródełka odzyskują zdrowie.
arium Krzyża Świętego podążają polnygalna. Tutaj naprawdę można otworzyć
Czytając kronikę kościoła dowia- mi ścieżkami, rozsianymi po sąsiednich
swoje serce, powiedzieć Ukrzyżowane- dujemy się, że na lipach otaczających to górach, liczni pielgrzymi z Rymanowa i
mu o swoich kłopotach i liczyć na nieza- sanktuarium rozebranego w 1868 roku Iwonicza Zdroju. Każdy z nich zapewwodną pomoc.
wisiało mnóstwo kul pozostawionych ne niesie w swoim sercu jakąś ważną
przez
chorych, intencję. Droga wiodąca do Kościółka
którzy tutaj zostali wypełniona jest wolno poruszającymi
cudownie uleczeni. się samochodami zmierzającymi w tym
Podziękowania za samym kierunku. Przy blasku pięknego,
otrzymane zdrowie majowego słońca plac wokół sanktusą często proste, ale arium szybko się wypełnia pielgrzymaszczere i serdecz- mi z tych bliskich i nawet najdalszych
ne, wyrażane w zakątków naszego kraju. Świeża majowa
różnych formach: zieleń, nieśmiały szum przepływającego
Msze św., licz- obok potoku i delikatny śpiew leśnych
ne wota zdobiące ptaków – wszystko to tworzy tajemniczy
ściany Kościółka nastrój zachęcający do modlitwy i skui mnóstwo utwo- pienia. Zaś fruwające w powietrzu kolorów, może niedoj- rowe baloniki i odgłosy różnych dziecięrzałych literacko, cych trąbek, fujarek i gwizdków pochoale wypełnionych dzących ze straganów, których 3 maja
wielką wdzięczno- tam nie brakuje, podtrzymują odpustoWidok na ołtarz z cudownym krucyfiksem oraz
gabloty z wotami dziękczynnymi
ścią i uwielbieniem wą tradycję i przyczyniają się do Bożej
Ukrzyżowanego.
chwały. A w Kośćiółku odprawiana jest
Historia tego małego sanktuarium Oto fragment jednego z nich:
uroczystą Eucharystia, zwykle o godz.
klimkowskiego jest bardzo długa i cie- Jest w Ojczyźnie kącik mały
1100, którą ubogaca religijno-patriotyczkawa. Podam tutaj w wielkim skrócie Godny ludzkiej czci i chwały,
na homilia i piękne śpiewy maryjnych
tylko kilka faktów. Otóż tradycja ustna Który w dniu trzeciego maja
pieśni. Echo niesie te śpiewy hen daleko
podaje, że w tym miejscu gdzie znajdu- Dziesiątkami pieśni się upaja.
do pobliskiego lasu i na pola przyozdoje się dzisiaj Kościółek, w XIV wieku     To Kościółek pełen blasku,
bione majową zielenią. No i na koniec
wieśniak podczas pracy na polu wyorał     Za Klimkówką koło lasku,
zawsze wybrzmiewa, tak z głębi serc,
krzyż, przed którym woły uklękły. Wy-     A w nim postać Chrystusa Pana
patriotyczna pieśń „Boże coś Polskę”.
orany krzyż okazał się cudownym, dla-     Niegdyś z ziemi wyorana..
Zapraszamy więc do Sanktuarium
tego wybudowano tam kaplicę, która
(autor anonimowy).
Świętego Krzyża w Klimkówce, szczespłonęła około 1610 roku od zapalonych
Pielgrzymki do Świętego Krzyża gólnie w dniu 3 maja, by doznać niezaświec. Na miejscu spalonej kaplicy wy- w Klimkówce znane są od najdawniej- pomnianych przeżyć.
budowano nową. W 1868 roku miejsco- szych czasów. Liczni pielgrzymi przywy proboszcz ks. S. Stasicki wraz z para- bywają tu od wiosny do późnej jesieni.
fianami i kolatorem Klimkówki Teofilem Wędrował tędy również ks. Karol WojOstaszewskim postanowił wybudować tyła – dzisiaj już Święty Jan Paweł II –
Zofia Gierlach
kiedy w latach pięćdziesiątych odbywał

Trzeci Maj
w Klimkówce
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Ks. Gabriel Profecki
(1655 - 1718)
Odnalazłem jeszcze w bibliotece
jagiellońskiej materiały na temat ks.
Profeckiego. Uważam, że warto o nim
wspomnieć, bo była to postać szczególna a u nas zapomniana. Zdjęcie przedstawia kartę tytułową z wykorzystanego opracowania.
Okres duszpasterzowania w rymanowskiej parafii tego kapłana był bardzo
krótki, bowiem pracował tu zaledwie
dwa lata (1699 – 1701), i choć wspominałem o tym ostatnio w paru zdaniach,
to jednak czuję w obowiązku zauważyć
sylwetkę tego niezwykłego człowieka,
profesora, polityka i duszpasterza, o którym przetrwało tak wiele informacji i
materiałów źródłowych zgromadzonych
w bibliotece jagiellońskiej, pochodzących sprzed ponad trzystu lat.
Ks. Profecki według historyków pochodził z krakowskiej, mieszczańskiej
rodziny, choć niektórzy twierdzą, że
snopek umieszczony w jego rektorskim
herbie zdradza chłopskie pochodzenie,
zaś jego nazwiska, jak zauważa znawczyni dziejów Krakowa – Janina Bieniarzówna, nie można odnaleźć wśród
ówczesnych mieszczan. Herb rektorski
ks. Profesora posiadał obok wspomnianego już snopa, berła uniwersyteckie.
Studiował najpierw na wydziale filozoficznym Akadami Krakowskiej1. Z
datą 10 kwietnia 1677 roku został jako
student promowany na bakałarza2 sztuk
wyzwolonych. Studia zakończył 9 lipca
1681 roku promocją na magistra nauk.
Od tego czasu nosił tytuł doktora filozofii, zaś w latach 1693 i 1700 wspomniany został jako dziekan Wydziału
Filozoficznego. Ks. Gabriel był nauczycielem retoryki w Szkołach Nowodworskich (1683 - 87) jak to się wówczas
powszechnie praktykowało i od 1687
roku profesorem AK, bowiem 21 marca
1687 roku odbył publiczną dysputę na
podstawie pracy „De anima rationali
in statu unionis3” i został włączony do
Kolegium Mniejszego. Wiemy, że w
roku 1677, był już kapłanem. Prócz
pracy naukowej nosił również godności
kościelne. Był kanonikiem w kościele
św. Anny i św. Floriana oraz kaznodzieją
katedralnym. Posiadał również tytuł
scholastyka kurzelowskiego, kanclerza
poznańskiego i nowosądeckiego. Pisał
panegiryki na cześć tak profesorów,
prałatów jak i szlachty. Tytułował się
również
sekretarzem
królewskim.
Zaprzyjaźniony z rodzinami szlacheckimi jak Czartoryscy i Myszkowscy
przyczynił się znacznie do założenia
kolonii akademickich w Pińczowie
w posiadłości tych drugich4. Znamy
wiele jego panegiryków powstałych w
latach dziewięćdziesiątych XVII wieku,
a wśród nich pierwszy z 16905 roku
poświęcony młodym małżonkom z oka-

zji ich ślubu – kasztelanowi bełskiemu
Józefowi
Władysławowi
Myszkowskiemu i Helenie Konstancji Czartoryskiej. Ks. Profecki był jednocześnie
nauczycielem braci wspomnianej już
Heleny Konstancji: Jana, Antoniego,
Dominika i Józefa Czartoryskich6.

Jako nauczyciel i wykładowca zajmował się również etyką, z której odbył
dysputę filozoficzną: „De libertate humana” wydaną później drukiem w oficynie Mikołaja A. Schedla, która to przyczyniła się do włączenia ks. Gabriela do
Kolegium Większego7.
Nie znamy przyczyn przeniesienia
ks. Profeckiego na beneficjum do Rymanowa. Wiemy, że jego kandydatura została poparta wstawiennictwem Samuela
Czartoryskiego, z którego rodem Profecki był od wielu lat zaprzyjaźniony. W
1699 roku zostaje już jako rymanowski
proboszcz pochwalony przez wizytującego parafię, że rezyduje przy kościele,
ale nie posiada jeszcze kościelnej misji,
o którą ma się postarać u ordynariusza
miejsca pod groźbą utraty, jak zaznaczono jedynego beneficjum8. Ks. Profecki
utrzymywał się nie tylko z racji bycia
promotorem bractwa Różańcowego czy
opiekuna szpitala przykościelnego, lecz
również zachowały się spisane w protokole powizytacyjnym dochody proboszcza rymanowskiego. Jako tutejszy
prepozyt otrzymywał uposażenie z łanu
pola znajdującego się obok Sieniawy
przy drodze do Beska, posiadał ogródek warzywny oraz część pola zwanego
„obszar”. Oprócz ziemi do dochodów
należały sumy złożone zazwyczaj w
ręce Żydów rymanowskich i zapisane na
ich domach, a nawet na synagodze czy

kirkucie9. Jurysdykcja rymanowskiego
proboszcza rozciągała się wówczas na
miasteczko, dwa przedmieścia jak również wsie: Ladzin, Deszno, Głębokie i
Sieniawa. Prepozyt otrzymywał od katolików – zagrodników - z Rymanowa jak
i gości (hospitibus) meszne w wysokości
2 groszy zaś od chałupników ze wspomnianych wsi po 1 groszu. Proboszcz
otrzymywał również czynsz z młynu
polnego należącego do probostwa10. Ks.
Profecki był również zobowiązany odprawiać msze św. rocznicowe z których
również czerpał dochód.
Na początku nowego wieku po rezygnacji z parafii w Rymanowie powierzono mu załatwianie różnych spraw
uniwersyteckich, posłował wówczas na
sejmiki i sejmy walne do Warszawy i
do Grodna. Ks. Profecki do roku 1706
prowadził wykłady z matematyki, fizyki, przyrody, meteorologii, zaś następnie
przechodzi na Wydział Teologiczny (10
maja 1706 roku otrzymał promocję na
stopień bakałarza teologii), gdzie najpierw od października 1716 roku, a następnie od 30 września 1717 roku jako
licencjat teologii, zostaje rektorem AK
po raz drugi. Wcześniej, bo od 1712
roku, aż do swojej śmierci pełnił urząd
bibliotekarza Collegium Maius. W tym
również roku zostaje wspomniany jako
proboszcz zebrzydowicki, zapewne
przyczyniła się do tego zażyłość z rodem
Czartoryskich. Od tego czasu nosi tytuły
nie tylko naukowe, lecz przechodzi do
historii jako proboszcz w Zebrzydowicach i Michałowie, sekretarz królewski,
rektor Akademii Krakowskiej oraz senior szkoły pińczowskiej. Ostatnie lata
życia spędził w sławie jako kanonik i
kaznodzieja oraz wybitny naukowiec,
mimo, że od kilkunastu lat już nie wydaje i renoma uniwersytetu za jego profesury opadła. Podróżował do Rzymu
zaangażowany wraz z ks. Janem Waleszyńskim w proces kanonizacyjny patrona uniwersytetu – bł. Jana Kantego, nie
doczekał się jednak jego wyniesienia na
ołtarze jako świętego11. Umiera przed 1
sierpnia 1718 roku, kiedy to odbywa się
jego pogrzeb w kościele uniwersyteckim
św. Anny.
ks. Przemysław Macnar
1. Urban Wacław; LUX IN TENEBRIS LUCET czyli
proboszczowie zebrzydowiccy w dobie panegiryzmu; w:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej XXIX – XXX;
Polska Akademia Nauk – oddział w Krakowie komisja
historycznoliteracka; Kraków 1994 s. 4; Zdzisław Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
1400–2000, Kraków 2000.
2. Bakałarz, baccalaureus (z łac. bacca laurea, gałązka wawrzynowa). Uniwersytet Krakowski stosował
tę nazwę do studentów uznanych przez profesorów za
zdolnych którzy odbyli odpowiedni egzamin. Mogli prowadzić niższe wykłady i ubiegać się z czasem o wyższe
stopnie naukowe. Oznaką stopnia bakałarza był sygnet i
okrągły kołnierz przy todze. Akademia Krakowska wysyłała bakałarzy jako nauczycieli do szkół farnych.
3. Ks. Profecki obronił w 1687 roku pracę mówiącą o
rozumniej duszy.
4. Urban Wacław; LUX IN TENEBRIS LUCET; s. 4
5. Panegiryk został przez niego zatytułowany: Olympia amoris
6. Urban Wacław; LUX IN TENEBRIS LUCET; s. 4-5
7. Tamże s. 5
8. AAP 155 s. 87
9. AAP 155 s. 86
10. Tamże s. 88
11. Św. Jan Kanty został kanonizowany 16 lipca 1767
roku przez Klemensa XIII
NASZ RYMANÓW
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Uhonorowanie Anny z Działyńskich Potockiej
(cz. III)
Planowany program uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej poświeconej
Hrabinie Annie z Działyńskich Potockiej
Burmistrz Gminy Rymanów
Nadleśnictwo Rymanów
Stowarzyszenie ,,Nasz Rymanów”
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
zapraszają
na uroczystości upamiętniające postać hr. Anny z Działyńskich Potockiej,
które odbędą się dnia 31 maja 2014 r. w Rymanowie.
W programie:
830 – Sesja Rady Miejskiej – podjęcie uchwały nadającej nazwę Parkowi Podworskiemu ,,Park im. Anny z Działyńskich Potockiej”
900 – Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie
- przejście na cmentarz, złożenie kwiatów na grobie hr. Annie z Działyńskich Potockiej,
- przemarsz do Nadleśnictwa, odsłonięcie tablicy upamiętniającej hr. Annę z
Działyńskich Potocką,
- przemówienia okolicznościowe,
- przejście do Parku Podworskiego, odsłonięcie tablicy informującej o nowej nazwie Parku,
- program artystyczny przygotowany przez Zespół Szkół Publicznych im. hr.
Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej
Szczegóły na plakatach okolicznościowych, a poniżej dalsze losy Anny i Stanisława.

Oleszyce

Zamek przed zniszczeniem (obecnie pozostały tylko fundamenty)
Po powrocie do Kórnika zastali wiadomość, że Jan Działyński przeznaczył
swej siostrze dobra w Oleszycach, położone w Galicji pomiędzy Jarosławiem a
Lubaczowem. Był to duży majątek składający się z kilku folwarków i wielkich
obszarów leśnych. W ogromnym, kiedyś
wspaniałym, lecz wówczas zaniedbanym parku, stał na niewielkim wzniesieniu, usypanym niegdyś przez jeńców
tatarskich, obronny zrujnowany zameczek. Długie rządy nie zawsze rzetelnych zarządców doprowadziły majątek
do opłakanego stanu. Mimo to Potoccy
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sprowadzili się do majątku. Pamiętna to
była chwila i serca nasze biły mocno,
a ręce splecione drżały, gdyśmy zajeżdżali przed ten dom, który miał być
naszą siedzibą. Wjeżdżaliśmy tam z
najwygórowańszem, z najegaltowańszem poczuciem obowiązków społecznych, obywatelskich: z miłością gorącą dla ludu. Anna chciała urodzić swe
pierwsze dziecko już we własnym domu.
Brak jednak wystarczających funduszy
na inwestycje majątkowe uniemożliwiał
szybką odbudowe Oleszyc.

Anna przyjechała do Oleszyc zimą
1867roku, w czasie roztopów. Pierwsze
wrażenie było złe i ono miało rzutować
na cały stosunek Anny do Oleszyc. Dom
przez 30 lat był niezamieszkały, nie remontowany, panowała wilgoć i wszechogarniający zapach stęchlizny. …Zdarzyło mi się, ze w nocy idąc do kołyski
dziecka bosa nogą żabę nadepnęłam!
Szpary w ścianach miedzy pokojami
były takie, ze można było sobie przez
nie rękę podać.. . Od początku pomiędzy domem, jego otoczeniem, a ich właścicielką rozpoczęła się trwała wciąż
pogłębiająca się niechęć, która z czasem przemieniła się we wstręt. Trzeba
było mieszkać w wilgoci, łatać dziury
w dachu, w ścianach, patrzeć na odpadające tynki i gnijące obicia. Przez
wszystkie pomieszczenia tej kamiennej budowli wiały okropne przeciągi.
W takich warunkach przyszedł na
świat 29 kwietnia 1867 roku pierwszy
syn Anny i Stanisława – Jan.
Pomimo niesprzyjających warunków życia i gospodarowania, pomimo
niemowlęctwa Jasia i jego licznych chorób – Anna Potocka od samego początku
w Oleszycach rozpoczęła swą pracę społeczną. Zamiana najbardziej rozwiniętej
dzielnicy, jaką była Wielkopolska, na
najbiedniejsza i najbardziej zacofaną gospodarczo i kulturowo wschodnią część
Galicji wymagała od Anny niezwykłego
samozaparcia i odwagi. Przyzwyczajona
do życzliwie nastawionej ludności polskiej wobec dworu w Kórniku napotkała
w Oleszycach niechęć i wrogość ludności głównie ruskiej. Podobnie jak jej ojciec wiele lat wcześniej, teraz Anna wydaje wojnę segregacji nacjonalistycznej
prowadzonej przez rządy szlachecko-polskie, uznające Polaków-katolików za
panów, a Rusinów- unitów za chłopów,
stworzonych do pracy i służby u właścicieli ziemskich. Jest gorącym zwolennikiem zbliżenia polsko-ruskiego i pracy
kulturalno-oświatowej dworu na rzecz
wsi. … byłam zgorszona tem, że Polacy którzy nie chcą sami zostać Moskalami albo Niemcami, mogą chcieć
drugiemu, bratniemu, słowiańskiemu
narodowi narzucać gwałtem swoją narodowość i mogą prześladować ich patriotyczna dążność. Postanawia reaktywować szkółkę dla dzieci wiejskich, założoną jeszcze przez jej matkę w latach
30-tych podczas pobytu w Oleszycach.
Wyposaża ona na nowo otwartą szkołę
w potrzebny sprzęt, stolarz dworski naprawia ławki, z lasu przywożą drewno
na opał, na koszt dworu kupuje elementarze i książki.
Równocześnie Anna organizuje
przytułek dla starców i dzieci chorych i
pozbawionych opieki. Przytułek znajduje się w domu koło szkoły, a do opieki
nad chorymi sprowadza Anna siostry Felicjanki. Rozpoczyna również sama leczyć, głównie ziołami. Pracę społeczną

na pewien czas przerywa urodzenie drugiego dziecka latem 1868 roku – Józefa.
W roku 1869 Potoccy sprzedają korzystnie część lasu oleszyckiego, część
pieniędzy przeznaczają na zagospodarowanie majątku, a część wykorzystują na
wyjazd do Włoch. Ten włoski wyjazd ma
duże znaczenie w życiu Anny. Ożywił jej
zainteresowania sztukami plastycznymi,
brała w Rzymie lekcje rzeźby u znakomitych artystów, zwiedzała muzea.
Pobyt w Rzymie pozwolił stać się jej
artystką rzeźbiarką i malarką, udoskonalił umiejętności nabyte jeszcze w czasie
pobytu w Dreźnie.
Pobyt w Rzymie to także smutny
okres w jej życiu, umiera ich trzeci synek
Piotruś, urodzony w Rzymie na początku 1870 roku i tam pochowany. Podczas
pobytu w Rzymie przychodzi kolejna zła
wiadomość. Bank, w którym ulokowali
swe oszczędności bankrutuje. Potoccy
wracają do Oleszyc bez dziecka i bez
pieniędzy na odbudowę majątku.
Tragiczne wydarzenie nie mają jednak wpływu na jej potrzebę niesienia
pomocy innym. Anna nie zarzuca swej
działalności charytatywnej. Codziennie
rano przyjmuje ludność, która zjawia się u
niej po pomoc lekarską. Ludzie nie idą do
lekarza, bo to kosztuje. Stałym pacjentom
Anna zaleca leczenie homeopatyczne,
daje lekarstwa, pędzluje gardła, opatruje
rany, przecina wrzody, zaleca stawianie
pijawek i baniek. Sama kupuje lekarstwa
i przygotowuje za zbieranych własnoręcznie ziół. W Oleszycach stała się zielarką o
wielkim talencie i intuicji medycznej.

Profesor Krasowski
nie żyje
Nie krył nigdy – bo był z niej dumny - swej narodowości, poglądami na
temat Łemków i Łemkowszczyzny
(zwłaszcza ich autochtonizmu w Beskidzie Niskim) srożył nieraz do żywego polskich etnografów, ale też był
przez najwybitniejszych spośród nich
zawsze szanowany, ceniony i lubiany.
Rymanowski rodak, Iwan Krasowski,
nie żyje.
Urodził się 22 października
1927 r. w Desznie – wtedy niemałej, tętniącej życiem wsi w sąsiedztwie uzdrowiska. Po zakończeniu nauki w miejscowej szkole
powszechnej wstąpił do ukraińskiego seminarium nauczycielskiego w Krynicy. Świadectwa
maturalnego nie zdążył uzyskać
– w 1945 r. wraz z rodziną został przesiedlony do Ukraińskiej
SRR, do Małej Pławuczy w województwie tarnopolskim. Skończył potem w Trembowli technikum kulturalno-oświatowe i w
1950 wyjechał do Lwowa. Tam najpierw
uczył się w szkole prawniczej, by po

Po południu odwiedza ciężej cho- również domagają się, by im poświęcała
rych w domach. Swoja opieką otacza nie więcej swojego czasu.
tylko ludność najbliższej okolicy, ale zaSytuacja gospodarcza majątku stale
puszcza się coraz w odleglejsze strony. się pogarsza. Uregulowanie serwitutów
Przynosi chorym lekarstwa i zioła, ale przez Stanisława wywołało wrogą retakże cukierki i ciastka, nierzadko sło- akcję wśród ludności, domagającej się
ninę lub kiełbasę dla tych, dla których coraz to większych świadczeń dworu.
największą chorobą jest głód. Równo- Największym chyba ciosem, była spracześnie sama prowadzi szkółkę, cza- wa kilkunastu karczem, należących do
sem wyręcza ją cerkiewny diak. Wieść Oleszyc. Anna uważała, że żydowscy
o dobrej zielarce szybko rozchodzi się arendarze rozpijają chłopów. Zwolniła
po okolicy. Praca oświatowa Anny i jej więc Żydów i zaangażowała katolików,
niezwykła ofiarność wkrótce znana jest dając im pieniądze na zagospodarowanie
w całej Galicji. Latem 1871 roku zostaje i zakup towarów. Po roku chrześcijańscy
wyróżniona honorowym członkostwem karczmarze rozpili się sami i upijali się
Lwowskiego Towarzystwa Pedagogicz- razem z chłopami, tym właśnie różniąc
nego
się od Żydów. Jednocześnie
Przy tych wszystnie płacili za arendę.
kich zajęciach Anna
Interesy majątku szły
prowadzi dom, odwiefatalnie, długi rosły i w dodza okolicznych księży
datku przyszły dwa lata
unickich, zaprzyjaźnia
nieurodzajów, pomór bydła
się z ich żonami, przyji zaraza w stadninie koni.
muje gości. Mogę poGospodarstwo stawało się
wiedzieć, że nie miekoszmarem, a zdrowie Staliśmy
życzliwszych,
nisława zaczęło się pogaroddańszych przyjaciół
szać. Wtedy po raz pierwszy
w Galicji, jak ci ruscy
zaświtała myśl o sprzedaży
księża przyjaciele.
Oleszyc i kupnie innego
Rodzi też w 1871
majątku. W 1872 roku nie
roku kolejnego syna,
doprowadziwszy do końca
któremu daje ponowsprzedaży Oleszyc, podpinie na imię Piotr, a w
sali kontrakt kupna Ryma1872 roku przychodzi
nowa.
na świat pierwsza córka Maria. Dzieci, które Anna Potocka z córką Marią
stały się jej drugą największą miłością
dwóch latach podjąć studia na Wydziale
Historii Uniwersytetu Lwowskiego im.
Iwana Franki. Już wtedy miał skrystalizowane zainteresowania naukowe: temat
jego pracy dyplomowej brzmiał - „Ruch
narodowowyzwoleńczy na Łemkowszczyźnie w XVII w.”. Studia ukończył w
1958 r.
Przez wiele lat pracował w Lwowskim Muzeum Historycznym, a następnie w skansenie budownictwa ludowego,
gdzie zajmował stanowisko kierownika
działu naukowego. Był też wykładowcą
uniwersyteckim, uhonorowanym tytułem profesora, wyróżnianym nagrodami
państwowymi
Ukraińskiej
SRR. W 1988
r. współzakładał we Lwowie
Towarzystwo
„Łemkowszczyzna”, z którego wyrosła
Fundacja Badań nad Łemkowszczyzną.
Był długoletnim przewodniczącym Komisji Spraw Łemkowskich Towarzystwa
Naukowego im. Tarasa Szewczenki we

Lwowie. Powszechnie nazywano go
„Imperatorem Łemkowszczyzny” – i nic
dziwnego, skoro historii ziemi swych
przodków, ich dorobkowi intelektualnemu, gospodarczemu i kulturalnemu
poświęcił ponad 1500 artykułów i około
50 książek, w tym „Encyklopedyczny
słownik Łemkowszczyzny”, wydany w
2013 r. Jako historyk, etnograf, pisarz
i publicysta, a także organizator życia
społeczno-kulturalnego Lwowa cieszył
się powszechnym uznaniem.
Profesor Iwan Krasowski, wielokrotnie i niestrudzenie powracający na
ziemię dzieciństwa, do nieistniejącej po
II wojnie wsi, o której nigdy nie zapomniał, i której poświęcić opracowanie
„Deszno w 600-lecie pierwszej historycznej wzmianki”, Łemko, który w
1990 r., podczas konferencji „Łemkowie w kulturze i historii Karpat” zorganizowanej w Sanoku, powiedział z
naciskiem, iż „(…) całe moje życie oddałem sprawie zbliżenia Ukraińców i
Polaków”, zmarł po ciężkiej chorobie 22
lutego 2014 r. we Lwowie.
(wald)
Fot. archiwum

NASZ RYMANÓW

9

Czwarta rocznica
katastrofy smoleńskiej
na Ukrainie
Pamiętam jak by to było wczoraj
10 kwietnia 2010 roku. Parę dni wcześniej przyjechałem na Forum Turystyczne do Odessy. Przybyły delegacje
z Turcji, Francji, Rosji, Kazachstanu,
Białorusi, Niemiec oraz z Polski. Jak
dziś pamiętam samorządy czterech województw Łódzkiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego. W takiej
międzynarodowej grupie było dość wesoło, wszyscy wymieniali się doświadczeniami z zakresu rozwoju turystyki w
swoich regionach.
Mer Odessy wtedy jeszcze Pan Gurvits chciał rozwinąć walory turystyczne miasta i zebrać ciekawe pomysły na
rozwój turystyki w regionie. Jego inicjatywą było zorganizowanie co rocznej imprezy miedzy narodowej pod nazwą Forum Turystyczne. Sam pomysł
moim zdaniem bardzo udany. Co roku
dzięki tej inicjatywie miasto odwiedzało wielu gości z zagranicy. Dodatkowo
w ramach samej konferencji wyrastały
nowe idee na inwestycje w regionie. 10
kwietnia to bardzo szczególna data w
moim rodzinnym mieście Odessie. Tego
dnia oswobodzono miasto spod okupacji
rumuńsko-niemieckiej. Dlatego jest to
regionalne święto dla wszystkich mieszkańców miasta. Postanowiliśmy bawić
się razem ze wszystkimi mieszkańcami.
Całą noc odbywały się koncerty, pokazy
filmów, wiwaty oraz pokazy fajerwerków.
Nad ranem zmęczeni zapakowaliśmy się w autokary i pojechaliśmy na
tak zwaną Kosę Dunajską w kierunku
granicy rumuńsko-ukraińskiej. W planach mieliśmy zwiedzenie rezerwatu
przyrody w delcie Dunaju. Miejscowe
samorządy chciały nam pokazać jak
zajmują się ochroną przyrody i rozwojem regionalnej enoturystyki - czyli tak
zwanej turystyki winnej. Obwód odeski
szczyci się słynnymi na cały świat starymi winnicami i znakomitymi winami.
Należą do nich między innymi Szabo,
Francuski Bulwar czy chociażby słynny
Tairovski. Wyjeżdżając z Odessy w kierunku Reni wszyscy jak jeden mąż spali. Jedynie delegacja turecka w samym
końcu autobusu nie spała. Jako jedyni
nie świętowali i całą noc przespali w hotelu. Mijając Białogród nad Dniestrem
z przepiękną Twierdzą Akerman którą
często odwiedzał nasz Wieszcz Narodowy Adam Mickiewicz. Przypomniałem
sobie jego słynne „Stepy Akermańskie”.
Wieszcz napisał je podczas jednego
z pobytów w Białogrodzie nad Dniestrem. Kilka kilometrów za Białogrodem
dostałem wiadomość SMS „Prezydent
nie żyje”. Potraktowałem tą wiadomość
jako głupi żart. Jednak kilka minut póź-
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niej zadzwonił do mnie mój przyjaciel
ksiądz Jan. Pełni on posługę w Odeskiej
Katedrze WNMP. Jan potwierdził mi złą
nowinę, smutną prawdę w którą nikt do
końca nie chciał z nas uwierzyć.
Po konsultacji z merem i gubernatorem podjęliśmy decyzję o zawieszeniu forum i bezzwłocznym powrocie do
Odessy. W pierwszej kolejności pojechaliśmy do Konsulatu RP. Konsul sam miał
strzępy informacji. W małym pokoiku
konsulatu była zgromadzona ogromna
ilość osób. Co kilka minut przychodziły nowe faksy z informacją o ofiarach.
W jednym z faksów była informacja o
śmierci senatora Zająca, była to szczególnie bolesna informacja dla burmistrza
Jasła Pani Marii Kurowskiej i jej kolegów. W Jaśle Senatora wszyscy dobrze
znali zarówno za jego działalność opozycyjną jak i społeczną. Nikt z nas nie
chciał w to uwierzyć. Jednak fakty były
bezlitosne Prezydencka Para, Naczelne
Dowództwo, Duchowieństwo, Posłowie,
Senatorowie i cały kwiat Rzeczypospolitej został w jednej
sekundzie zniszczony.
Katyń po raz drugi dał o sobie znać. Wszyscy członkowie
delegacji bez względu na narodowość, religie i poglądy polityczne odczuwali głęboki smutek i potrzebę modlitwy. Tego
dnia biskup osobiście w Katedrze odeskiej odprawił Mszę
świętą w intencji ofiar katastrofy. Przyszło bardzo wiele ludzi,
zwykłych mieszkańców miasta.
Przed Konsulatem i Katedrą
płonęły tysiące zniczy. Ludzie
przynosili kwiaty i solidaryzowali się z Polską. Następnego
dnia rano wszystkie delegacje
wróciły do swoich krajów. A ja
zostałem sam, do dziś nie wiem
czemu. Tego dnia 11 kwietnia

poszedłem do Rady Miasta. Miejscowa
telewizja poprosiła mnie o komentarz w
sprawie katastrofy. Zaraz po wywiadzie
telewizyjnym jeden z radnych chciał ze
mną przekonsultować pomysł nowej
uchwały. Byłem zdumiony a jednocześnie podekscytowany.

Mer Odessy oraz Radni Miasta
chcieli jednogłośnie nazwać jedną z
centralnych ulic na Starym Mieście
imieniem Lecha Kaczyńskiego. I tak się
stało kilka dni później została uroczyście
otwarta ulica imienia Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego wraz z tablicą pamiątkową. Prezydent osobiście był związany
z Odessą. Do tej pory mieszkają tam
jego dalecy krewni
którzy przybyli tam
wraz z młodą emigracją po Powstaniu
Styczniowym. Jak
co roku pracownicy
konsulatu,
przedstawiciele
ukraińskiego MSZ,
miejscowej administracji oraz Polonii
uczcili pamięć tragicznie
zmarłych
96 członków delegacji
rządowej.
Tomasz
Kossakowski

(Prezes Instytutu
Euro-Atlantyckiego)

10 kwietnia w Rymanowie
10 kwietnia, w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej, podczas Mszy św. w
kościele parafialnym modlono się w intencji ofiar i ofiar katyńskiego mordu. Właśnie
na plac „dębów katyńskich” udali się po Mszy uczestnicy uroczystości gdzie oddano cześć pomordowanym przez NKWD a wiązanki kwiatów pod tablicą ofiar katastrofy. Złożyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” i
rymanowskiego „Sokoła”.
Choć bardzo przeszkadzał
ulewny
deszcz, uroczystą oprawę zapewniły: klasa
wojskowa rymanowskiego
Liceum i Poczet Sztandarowy „Sokoła”.

Aktywny wypoczynek
w galicyjskim
miasteczku
Wiek XIX przyniósł rozwój sportu
i rekreacji. Zaczęto zauważać wpływ
ruchu na zdrowie człowieka i dobre samopoczucie. Z czasem tworzono lodowiska, pływalnie, boiska do gier, korty
tenisowe. Sanok nie pozostawał obojętny na zachodzące przemiany.
Mieszkańcy Sanoka mieli możliwość aktywnego wypoczynku zarówno
latem jak i zimą. Wiosenna oraz letnia
pogoda sprzyjały przebywaniu na świeżym powietrzu. Miasto posiadało kąpielisko, kręgielnię. Pływalnia została
utworzona w 1904 roku. Stało się to z
inicjatywy sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wedle obowiązujących wtedy zasad z uroków kąpieli korzystali osobno
panowie i panie. Wymagało to podziału
pływalni na dwie części. Pomimo tego
dochodziło do przypadków godzących
w ówczesną moralność. Burzycielami
przyjętego porządku zostawali panowie.
Spragnieni widoku kobiecych wdzięków
podpływali ukradkiem do plaży dla pań
by je podglądać. W 1912 roku doszło do
zachowania tak gorszącego iż zostało
tematem artykułu zamieszczonego na łamach miejscowej prasy. Rzecz dotyczyła
pana, który nie zważając na przyjęte normy podjechał konno w stronę pań zażywających kąpieli. Te prosiły by nieproszony gość opuścił plażę. Intruz jednak
postąpił inaczej. W tak trudnej sytuacji
pływaczki musiały przebrać mokre stroje w obecności mężczyzny. Sprawa okazała się bardzo poważna ponieważ bohater niniejszej historii postanowił wezwać
na pojedynek redaktora opisującego całe
zdarzenie. Do rozlewu krwi nie doszło
ponieważ redakcja nie ujawniła kto relacjonował niniejszy temat.
Natarczywi panowie nie stanowili
jedynego problemu dla pań. Znacznie
gorzej bywało gdy chciwy San zabierał
całą farbę ze stroju przeznaczonego do
pływania. Kolor materiału barwił wtedy
amatorkę wodnego wypoczynku. Pozostawały jeszcze uśmiechy bądź komentarze świadków kłopotliwej sceny.
Podczas lata wypoczywano również poza miastem. Często korzystano
z uroków krajobrazu wyjeżdżając do
pobliskich miejscowości Komańczy,
Duszatyna, Kulasznego. Modne stały
się odwiedziny uzdrowisk Iwonicza i
Rymanowa Zdroju. „Tygodnik Ziemi
Sanockie” z 1912 roku przedstawiał
niedogodności panujące w tych dwóch
miejscowościach. Przede wszystkim
brakowało tam połączenia kolejowego
co utrudniało dojazd do kurortów. Z tego
powodu cierpieli ludzie starsi zdani na
niewygody podróży. Kolejny problem
dotyczył cen kwater. Oferowane pokoje

były zbyt drogie lub
tanie lecz pozbawione
wygód.
Zima niosła inne
możliwości rekreacji.
W mieście uprawiano jazdę na łyżwach i
sankach. Lodowisko
istniało już w 1896
roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem
społeczeństwa. Przez
cały sezon sprzedawano bilety upoważniające do wstępu na
obiekt. Obejmowały
one także wejścia dla
dzieci,
młodzieży,
studentów oraz członków „Sokoła”. Tor
saneczkowy założono
przy ulicy Mickiewicza. Prawdopodobnie
wyznaczając go nie
zadbano wystarczająco o bezpieczeństwo
saneczkarzy. Jeden z
czytelników „Tygodnika Ziemi Sanockiej” z
1912 roku stwierdził
iż warunki jakie panowały na torze groziły
wypadkiem. Pomimo
oraz utworzone Korpusy Wakacyjne.
wydzielenia terenu do jazdy na sankach, Korpusy jak sama nazwa podaje organiniektórzy uprawiali ten sport na ulicach zowano podczas wakacji. Ich uczestnicy
miasta. Poświadcza to doniesienie pra- przywdziewali mundury, nosili drewniasowe z 1905 roku. Między innymi tak ne karabiny. Zdobywali sprawność na
spędzali wolny czas stacjonujący w Sa- wzór wojskowy. Tym sposobem kształnoku żołnierze 45 pułku piechoty. Praw- towano też wnętrze młodego człowieka,
dopodobnie jazda na sankach wśród rozbudzano uczucia patriotyczne nieprzechodniów stanowiła istotny problem zbędne do walki o przyszłą niepodlezimowych miesięcy skoro temat ten głość narodu.
podjęła prasa.
Ruch popularyzowały istniejące w mieście towarzystwa, organizacje a także szkoła.
Organizowano piesze
wycieczki dla młodzieży i dorosłych. Podczas
takich wyjść Stowarzyszenie „Gwiazda” zapoznawało uczestników z
zabytkami miasta Sanoka. Ważna rola w krzewieniu kultury fizycznej przypadła wymienionemu już Polskiemu
Towarzystwu GimnaZaproszenie z Iwonicza Zdroju na Międzyklubowe
stycznemu „Sokół”. Od
Zawody Narciarskie w 1938 r.
1889 roku towarzystwo
Sport i rekreacja wpisały się w żyposiadało własną salę gimnastyczną cie mieszkańców Sanoka przełomu XIX
wraz ze sprzętem sportowym. „Gazeta i XX wieku. Służyły wypoczynkowi a
Sanocka” z 1895 roku zamieściła wia- także dobrej zabawie. Wartość ruchu
domość o powstaniu w mieście szkoły jako narzędzia budującego zdrowe spogimnastycznej dla dziewcząt i chłop- łeczeństwo została zauważona przez
ców. Działało też Towarzystwo Zabaw działające w mieście stowarzyszenia i
Ruchowych. Jego członkowie uprawiali organizacje. Stawiały one za cel wychosport, rywalizowali w różnych grach.
wanie Polaków, którzy kiedyś wywalczą
Sport i rekreacja znalazły zaintere- upragnioną niepodległość.
sowanie u młodzieży. Tężyznę fizyczną
wyrabiały istniejąca drużyna skautowa
Marcin Paszkiewicz
NASZ RYMANÓW
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5 lat w Parlamencie
Europejskim – Elżbieta
Łukacijewska
podsumowuje kadencję
Nieubłaganie zbliża się koniec VII
kadencji Parlamentu Europejskiego.
Przez pięć lat reprezentowała Pani, jako
jeden z dwóch europosłów, nasze województwo w Brukseli. Proszę powiedzieć,
co przez ten czas udało się osiągnąć i
zrealizować. Czym może się Pani pochwalić i czy są być może rzeczy, które
są dla Pani bolączką kończącej się kadencji.
Na początku naszej rozmowy chciałabym podziękować wszystkim moim wyborcom z terenu powiatu krośnieńskiego oraz Gminy Rymanów, którzy w wyborach
w 2009 roku obdarzyli moją
osobę zaufaniem i oddali na
mnie swój głos. To dzięki
Państwu mogłam reprezentować Polskę i Podkarpacie
w Unii Europejskiej, za co
serdecznie dziękuję. Odpowiadając na Pani pytanie,
zacznę od największego
sukcesu, jakim jest wynegocjowanie tak
wysokich pieniędzy na Nową Perspektywę
Finansową na lata 2014 – 2020. Dzięki zabiegom polskich europosłów, naszej
ciężkiej pracy nad ostatecznym kształtem
strategii oraz skutecznemu lobbowaniu
polskiego rządu, udało się zagwarantować
dla Polski takie pieniądze, które stawiają
nasz kraj jako największego beneficjenta
środków unijnych. Dzięki temu na Podkarpacie może trafić prawie 8,5 mld złotych.
Moja praca w Parlamencie Europejskim, to także opieka nad młodymi ludźmi. Jako europoseł stworzyłam w swoim
biurze w Brukseli system płatnych staży
dla młodzieży z Podkarpacia. Dzięki mnie
grupa prawie 70 osób mogła nabyć cenne
doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w ich dalszym życiu zawodowym.
Staż w Brukseli odbyła również mieszkanka Gminy Rymanów. Jako posłanka należąca do największej partii w Parlamencie
Europejskim – Europejskiej Partii Ludowej – pracowałam przy tworzeniu programu „Gwarancja dla Młodych”, który
skierowany jest na walkę z bezrobociem
wśród młodych europejczyków. W ramach
wsparcia finansowego do Polski ma trafić
2 mld zł na uruchomienie programu stażowego oraz na zatrudnienie osób, które
nie ukończyły 25 roku życia To wreszcie
moja praca na rzecz wsparcia polskiej wsi
i wprowadzenie nowych przepisów, zapewniających większe wsparcie dla młodych
rolników, które ma przeciwdziałać spadkowi liczby młodych osób przejmujących
gospodarstwa.
Jako posłanka wywodząca się z Podkarpacia, aktywnie działałam na rzecz promocji naszego województwa w Parlamencie Europejskim. Z mojej inicjatywy, odbyły się trzy wystawy promujące nasz region:
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Innowacyjne Podkarpackie, wystawa poświęcona pamięci Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz EXPO Karpackie,
na której prezentowaliśmy także produkty
wytwarzane w Rymanowie – rzeźby ze
szkła wykonane w Hucie Szkła Sabina oraz
Galanterię Skórzaną firmy Asko. Odnośnie
drugiej części Pani pytania – co uważam
za największą bolączkę…? To bez wątpienia wspomniane wcześniej bezrobocie, w
szczególności wśród ludzi młodych.
Pani Poseł, pokrótce podsumowaliśmy Pani pracę w Parlamencie Europejskim, na pewno nie udało nam się
zebrać wszystkiego, ale chciałabym też
nawiązać do Pani pracy w regionie, bo
mimo licznych obowiązków w Brukseli,

nie pozostawiła Pani naszego regionu i
w dalszym ciągu jest Pani tu aktywna i
obecna.
Urodziłam się w małej wiosce Godowa, wychowałam się na Podkarpaciu i do
tej pory tutaj mieszkam z mężem i dwoma
córkami. Doskonale znam problemy naszego regionu i mieszkających tutaj obywateli. Staram się przede wszystkim pracować
tak dla Podkarpacia, aby nie zawieść wyborców, którzy obdarzyli mnie mandatem
zaufania. Mimo pracy w Parlamencie Europejskim cały czas zajmuję się sprawami
Podkarpacia. Wspieram samorządowców,
ludzi i instytucje, osoby starsze, niepełnosprawne, jak również najbardziej potrzebujących. Pomagam im rozwiązywać
problemy, wspierać ich wnioski i projekty.
Finansowo wspierałam działalność organizacji i imprez charytatywnych. Przez
ostatnie lata przekonywałam Ministra o
konieczności przyznania funduszy na realizację inwestycji mostu na Wisłoku w miejscowości Pastwiska. W tym roku wspieram
wniosek Starosty Sanockiego o przyznanie
środków z rezerwy budżetowej Premier
na ten cel. Aktywnie działałam oraz będę
działać na rzecz budowy drogi S19. Wspierałam Prezydenta Miasta Krosna w dążeniach do budowy obwodnicy miasta Krosna, dzięki czemu Krosno otrzymało ponad
100 mln zł na ten cel. Dla mnie priorytetem
jest moje województwo i staram się być
„głosem podkarpackich obywateli”, nie
tylko w Brukseli, ale również na krajowym
forum politycznym
Pani Poseł, proszę wymienić najważniejsze według Pani obszary działalności związane bezpośrednio z Pani
Pracą na rzecz Podkarpacia.
Przede wszystkim to działalność na
rzecz kobiet. Pięć edycji konferencji Ko-

SPONSOROWANY
bieta Aktywna, w których gośćmi głównymi były Pierwsze Damy RP. Podkarpacie
dzięki moim zabiegom odwiedziły Jolanta Kwaśniewska, Danuta Wałęsa czy też
Pani Anna Komorowska, która dwukrotnie
uczestniczyła w naszych kobiecych spotkaniach. Działalność związana z młodymi
ludźmi np. wspomniany wcześniej system
płatnych staży w PE, wyjazdy studyjne do
Brukseli, gdzie prawie 600 osób mogło,
na moje zaproszenie, zwiedzić Parlament
Europejski. Turniej piłkarski Łukacijewska
CUP, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gdzie dotychczas udział wzięło
prawie 6000 dzieci, w tym również drużyny z powiatu krośnieńskiego oraz z Rymanowa. Projekt Lekcji Europejskich, który
został zrealizowany w ponad 300 szkołach
średnich na terenie całego województwa
– osobiście lub za pośrednictwem moich
pracowników przekazywaliśmy młodym
ludziom informacje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Mieliśmy okazję także odwiedzić liceum w Rymanowie.
Działalność związana z promocją zdrowia
jak również działanie na rzecz poprawy
bazy sanitarnej podkarpackich szpitali.
Dodam również, iż na bieżąco monitoruję
to co dzieje się w województwie. W przypadku konfliktu w krośnieńskim szpitalu na
linii dyrektor – personel, osobiście sprzeciwiałam się Zarządowi Województwa
Podkarpackiego, który w sytuacji narastającego konfliktu przymierzał się do decyzji
o zamknięciu krośnieńskiej placówki. To
wreszcie działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na podkarpackich drogach
– trzy edycje imprezy plenerowej Bezpieczne Wakacje z udziałem znanych zespołów
takich jak Varius Manx, Kombii, Feel oraz
Lady Pank. Ostatni koncert odbył się w
Krośnie. To również działania na rzecz
tworzenia miejsc pracy. Osobiście zabiegałam o przeniesienie Centrali PGNiG
Technologie do Krosna, co wiązało się nie
tylko z prestiżem dla samego miasta, ale
przede wszystkim stworzeniom nowych
miejsc pracy. Dzięki moim zabiegom Krosno zwyciężyło walkę z konkurującym o
siedzibę Tarnowem.
Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom Gminy Rymanów?
Moi Drodzy, przede wszystkim proszę Was, abyście 25 maja razem z całymi
rodzinami poszli do wyborów, zachęcili
do głosowania znajomych. Powinniśmy
wszyscy korzystać z przywileju jakie daje
nam demokratyczne państwo. To my możemy zdecydować, kto będzie reprezentował
nasz kraj w Parlamencie Europejskim i
skorzystajmy z tego. Wybierzmy ludzi, którzy poprzez swoją ciężką pracą będą wyrażać głos całego naszego regionu. Obserwując to co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, jak ludzie oddają tam życie
za możliwość wyrażania swoich poglądów,
powinniśmy docenić to, w jakim kraju możemy żyć i przede wszystkim spełniać nasz
obywatelski obowiązek. Ja z swej strony
jeszcze raz dziękuję za szansę jaką otrzymałam pięć lat temu i chciałabym kontynuować moją pracę – dlatego z całego serca
proszę o Wasz głos!!!
(Materiał sfinansowany przez
Wyborczy Platforma Obywatelska RP)

Komitet

Myśli skomputeryzowane
Współczesny „stechnologizowany”
świat coraz bardziej uświadamia człowiekowi, że stał się niewolnikiem własnych
dzieł tworzonych z myślą o rozwoju, wygodzie, dobrostanie.
Że dzieła przerastając zamierzenia
mistrzów nie tylko zawładnęły życiem, ale
uzależniły skutecznie zarówno myśli jak
i ciało. Że w uzależnieniach współczesny
człowiek zaczyna się totalnie gubić, a znawcy przedmiotu wyłuskują coraz to nowsze
nałogi poddające się leczeniu. Było o zakupoholiźmie, cyberseksie, wysoko funkcjonujących alkoholikach, telemaniakach. Nie
wspominamy już alkoholizmu i narkotyków
bo te, to bardzo przestarzałe i standardowe,
zaś ucywilizowany i mający pełny dostęp
do wszelkich technologii człowiek 21 wieku, uzależnienia także musi posiadać z wysokiej półki.
Badacze zajęli się więc uzależnieniem
od dostępu do Internetu. Sklasyfikowana
jako siecioholizm jednostka chorobowa
okazuje się podobno mieć krótki rodowód,
ale czeka za drzwiami na uznanie. Zważywszy jednakże na pełną komputeryzację
życia społecznego: zawodowego, towarzyskiego, kulturalnego, odnosi się wrażenie,
iż nieuchronnie zdążaliśmy do tego uzależnienia przy okazji udając, że nic się nie
dzieje. Najprostsze czynności typu - pisanie
wypracowania, podanie o pracę, przelewy
bankowe, zakup biletów na wszelakie imprezy, w zasadzie wszystko, bo łatwiej pewnie wymienić spraw kilka które Internetowi
nie podlegają, wszystko wymaga dostępu
do sieci.
Nieprawidłowe zarejestrowanie się
na stronie danej Uczelni skutkuje nie dostaniem się na studia lub nie otrzymaniem
powiedzmy „zielonej karty” o którą do nie
dawna mógł starać się każdy Polak. Zapewne jednak jak wszedł na stronę i zobaczył
ogrom treści i stron jakie musi dopełnić by
uznano jego wniosek, rezygnował. Sami
sobie zafundowaliśmy taki „cudowny milowy krok” do uzależnienia. Gdziekolwiek
jestem i coś załatwiam, nawet w kwestiach
domowych, jestem pytana o numer telefonu komórkowego jakby ten gadżet musiał być elementem nieodzownym mojego
„być albo nie być”. Przeciętny człowiek
nie wyobraża sobie życia bez chociaż jednej „dogodności” jaką sam stworzył i musi
trzymać w dłoni „komórkę”, smartfon, i-Poda czy i-Phone nie zauważając, że rzecz
którą posiada raczej posiada jego. Sieciowe
niewolnictwo jest wymuszane w pracy, na
studiach, w szkole nie ma więc odwrotu, nie
ma możliwości nie mieć dostępu do Internetu. Specyfika współczesnego świata i coraz
bardziej realny jego obraz to całodobowy
dostęp do sieci.
Zaczyna się niewinnie, jak przy każdym nałogu, zakup pierwszego laptopa (bo
jak można nie mieć!) zalogowanie się na
poczcie, wprowadzenie konta bankowego,
zarejestrowanie się na jakimś portalu społecznościowym. Później już tylko z górki.
Amerykańscy psychiatrzy wyodrębnili
nowe jednostki chorobowe wywodzące się
z najnowszych technologii. Na czele - uzależnienie od wysyłania e-maili, następne
od wysyłania sms-ów i dalej gry. Mimo

wszystko najbardziej niebezpieczną plagą
XXI wieku będzie (lub już jest) Zespół Uzależnienia od Internetu (ZUI).
Przerażają proste badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Przepytano tysiąc osób jak czują się po „odstawieniu” od
technologicznych gadżetów w ciągu 24 godzin - żadne „komórki”, smartfony ani telewizja. I cóż , 50 parę procent czuło niepokój,
smutek i zagubienie, zwiększoną potliwość
i ogólne podenerwowanie. Tak samo czuli
się studenci z różnych uczelni na świecie,
wybrani losowo, których Niezależny Zespół
badaczy poprosił o 24-godzinną separację
od jakichkolwiek technologicznych zdobyczy. Wystąpił typowy objaw odstawienniczy
jak u narkomanów na głodzie - zaburzenia
fizjologiczne: bezsenność, rozdrażnienie,
przyspieszona akcja serca…brak zastrzyku
cyfrowej używki i koszmar.
Jak zazwyczaj w takich sytuacjach wielość zdarzeń, które następują w codzienności sami obserwujemy w naszych domach
patrząc na nasze własne rodziny: dzieci,
męża czy żonę i zapewne nie trzeba wielu
badań, ani wysiłków specjalistów, by dostrzec co stało się na ulicach miast i miasteczek. Gdzie jest młodzież, a nawet emeryci
przyznający się do przesiadywania całymi
godzinami przed ekranami jak nie komputera to telewizora. Świat umiera, wokół nas
wieje pustką, na ulicach nieco więcej ludzi
tuż po pracy w godzinach 15 -17, a potem
znów „sznur samochodów” jak onegdaj
śpiewał M. Wojnicki…ale czy ktoś go jeszcze pamięta lub zna?
Sami sobie urządziliśmy taki świat. Kolejne odkrycia w jakiejkolwiek dziedzinie
życia, czy będzie to polon M. Curie-Skłodowskiej, odkrycie dynamitu czy właśnie
komputera, świadczy dobitnie o słabej kondycji psycho -fizycznej człowieka, świadczy
o skłonności człowieka do „przekabacania”
zamierzeń twórcy, w celach nie dla, ale przeciw
drugiemu człowiekowi.
Sam Internet jest na tyle
nieobliczalnym medium,
że wyłuszczono już podtypy wspomnianego powyżej ZUI: erotomania
internetowa, socjomania
internetowa czy przeciążenie informacyjne. To
jedynie niektóre zjawiska,
bowiem jak podkreśla dr
Kimberly Young zajmująca się zaburzeniami,
zbyt mało powstało dotychczas ośrodków, które
poświęciłyby większość
czasu na badania zjawisk
wciskających się siłowo
w życie szczególnie młodzieży. Młodzieży podatnej na wszelkie nie tylko
nowości ale i z racji „szukania dróg” i sposobów
na życie, dokonującej
wyborów często nie tych
trafniejszych i zarazem
trudniejszych a bardziej
wygodniejszych.
I tu jak ostatnio zauważyłam kolejną setną
reklamę w stylu „chcesz
więcej czasu poświęcać

rodzinie odkryj Windows 7”- na pewno wystarczająco namiesza i „pomoże”. Tak bardzo zakorzenia się w nas to poczucie niewoli, że nie czujemy, nie zauważamy kiedy
przekraczamy granicę i już nie możemy się
obyć bez chociażby telefonu przy uchu, nie
zważając na to, że świat obok jeszcze istnieje, że może by zauważyć kogoś na ulicy, posyłając bezinteresowny i miły uśmiech, że
może by obejrzeć wystawę skoro w ogóle
udało się nam wyjść piechotą w sprawach
czy to zawodowych czy domowych.
Skala zjawiska jak to zwykle bywa nigdy nie jest zauważana w porę a raczej jak
już sporo za późno na skuteczną interwencję. Tak miała się sprawa ze szkieletowymi modelkami, które nadal „bombardują”
wszelakie wybiegi i nic nie dały protesty
antyanorektyków. Nieprzyjemne, kojarzące
się z czasami wojny i wyniszczenia, młode
kobiety dla pokolenia, które wojny nie przeżyło są uosobieniem piękna i „cudowności”
wszelkiej. Coraz bardziej słychać głosy, że
to brak wojny powoduje w nas narastającą
agresję, złość na wszystko, niezadowolenie
i nie tolerowanie wręcz drugiego człowieka.
To również objawy będące skutkiem różnorakich uzależnień w które obfitują nasze
mało humanitarne czasy.
Wolność to możliwość decydowania
i wyboru ale co się dzieje jak zaprzeczając własnej wolności zaczynamy podlegać
przymusowi?. Postęp technologiczny jaki
obserwujemy w ostatnich latach niewyobrażalnie zmienia naszą codzienność definiując największą chorobę naszych czasów
i mimo, że trudno na dziś wyobrazić sobie
życie bez komputera i dostępu do sieci, należy pamiętać, że wykorzystywany w nadmiarze ten „skarb” poprowadzi nas prostą
drogą do samozniszczenia.
Łucja Urbanik
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Co daje dziecku szkoła muzyczna?
Badania naukowe jednoznacznie wskazują, iż kształcenie muzyczne w sposób niezwykły wspiera rozwój dzieci i młodzieży, szczególnie - psychoruchowy i intelektualny. Zajęcia w szkole muzycznej są
znacznym wsparciem dla procesów myślowych (koncentracji, pamięci, wyobraźni), a także dla rozwoju sfery emocjonalnej. Już sama gra
na instrumencie, wymagająca aktywności rąk, uruchamia w sposób wyrównany pracę obu półkul mózgu, stymulując większy rozwój funkcji,
za które odpowiadają. W rezultacie umuzykalniane dzieci mają lepszą
koncentrację, szybciej opanowują nowe treści, w tym języki obce. Właśnie dlatego uczniowie dobrych szkół na zachodzie Europy uczą się gry
na instrumentach, bez względu na poziom ich artystycznych uzdolnień.
Zwielokrotnione szanse na rynku pracy
Wiele renomowanych firm i korporacji zdecydowanie chętniej
zatrudnia osoby mające ukończoną szkołę muzyczną. Dlaczego? Poprzez system edukacji muzycznej dzieci są wdrażane do systematycznej pracy, bywają zwykle lepiej zorganizowane i bardziej odpowiedzialne niż ich rówieśnicy. Często rodzice uczniów szkół muzycznych
są zdziwieni, iż mimo nowych zajęć, ich pociechy poprawiają swoje
wyniki w nauce i zachowaniu, także w „zwykłej” szkole. Te umiejętności procentują w życiu zawodowym, a „łowcy głów” wiedzą o tym
najlepiej.
Wzmacnianie umiejętności społecznych i psychofizycznych
Szkoła muzyczna rozwija umiejętności interpersonalne, uczy pracy zespołowej. Uczniowie szkół muzycznych, często występując na
scenie, lepiej radzą sobie ze stresem i ewentualnymi niepowodzeniami. Podnosi to ich samoocenę i wpływa na pozytywne relacje w dorosłym życiu.
Kto może rozpocząć naukę w naszej Szkole?
O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się dzieci w wieku od 6-ciu do
16-stu lat. Zajęcia odbywają się po południu (2-4 razy w tygodniu po
1-2 godziny). Nauka trwa cztery bądź sześć lat w zależności od wieku,
w którym dziecko rozpoczęło edukację. Szkoła prowadzi naukę gry na
następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, sakshorn, trąbka, róg, puzon.
Aby wziąć udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych, należy na minimum 7 dni przed ich terminem, złożyć podanie o przyjęcie do Szkoły.
Regulamin rekrutacji oraz druk podania do odbioru w sekretariacie szkoły oraz na stronie: www.lorymanow.pl (zakładka Szkoła Muzyczna)
Zapraszamy do nauki w naszej placówce
Dyrektor Szkoły Dariusz Krzok
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Sukcesy flecistek
Amelia Rogozińska i Julia Niziołek to uczennice
I klasy Szkoły Muzycznej I st. w klasie fletu pana Dariusza Krzoka. Dziewczynki stawały w szranki ze swoimi rówieśnikami z
wielu szkół Podkarpacia na VIII Regionalnym Festiwalu
Młodych Flecistów
w
Kolbuszowej,
konkurując z 40 flecistami. Amelka i
Julka występowały
jako solistki i każda
z nich zdobyła wyróżnienie II stopnia.
VIII Regionalny Festiwal Młodych Flecistów w Kolbuszowej odbył
się 9 kwietnia 2014 roku. Konkurs skierowany był do
młodych muzyków z województwa podkarpackiego
grających na flecie i miał na celu podnoszenie poziomu
gry, popularyzowanie instrumentu wśród dzieci
i młodzieży oraz promowanie najzdolniejszych
uczniów.
W przesłuchaniach
konkursowych wzięło
udział około 40 uczniów.
Oceniało ich jury składające się z nauczycieli
fletu pod przewodnictwem Pani Małgorzaty
Drewnowskiej starszego wykładowcy z Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku.
D.K., fot. M. Czado
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Paulina Krupa
awansowała do finału
MUZTAFY!
„Muzyka jest niedyskretną powiernicą: zdradza najtajniejsze myśli”.
(Romain Rolland)
W dniu 22 lutego 2014 roku odbył
się na scenie Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie pierwszy
koncert półfinałowy MUZTAFY, czyli
Muzycznej Talent Fabryki, konkursu
wokalnego adresowanego do młodzieży z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
W koncercie zatytułowanym „Love
Songs” wystąpiła Paulina Krupa z Gimnazjum w Posadzie Górnej. Porywająco zaśpiewała balladę „Give me love”
brytyjskiego piosenkarza Eda Sheerana, czym oczarowała jurorów i licznie
przybyłych widzów, którzy docenili jej
umiejętności oraz wrażliwość artystyczną. Została nominowana do wielkiego
finału, by powalczyć o szklany mikrofon i możliwość nagrania swojej debiutanckiej płyty! Czytelnikom „Naszego
Rymanowa” opowie o przygotowaniach
do konkursu, swych zainteresowaniach
i planach na przyszłość.
W jaki sposób dowiedziałaś się o
MUZTAFIE?
O MUZTAFIE dowiedziałam się na
lekcji polskiego od mojego nauczyciela,
za co jestem mu bardzo wdzięczna. Następnie zapoznałam się ze szczegółami
na stronie internetowej, po czym postanowiłam wstępnie przygotować się do
konkursu.
Jak wyglądał casting?
Casting odbył się 3 grudnia 2013
roku w Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie. Rozpoczął się o
16.00 i – przyznam –trwał długo. Wystąpiło ponad 60 uczestników, z czego
każdy prezentował przynajmniej dwie
piosenki. Byliśmy podzieleni na grupy
dziesięcioosobowe. Ja zostałam przydzielona do piątej grupy, a mój występ
wydawał mi się bardzo krótki. Każde
przesłuchanie było nagrywane. Ponadto w kuluarach udzielano wywiadów na
temat tego projektu. W całym budynku
było głośno od prowizorycznych prób.
Jak długo przygotowywałaś się do
tego konkursu? Kto Ci pomagał?
Na przygotowania nie miałam wiele
czasu, gdyż o castingu dowiedziałam się
na tydzień przed przesłuchaniami. Nie
miałam nawet czasu zasięgnąć rady u
mojej nauczycielki śpiewu. Jednak pomogła mi mama, której zresztą składam
wielkie podziękowania, ponieważ zawsze wspiera mnie w przygotowaniach
do konkursów, festiwali, turniejów. Z
kolei do koncertu półfinałowego przygotowywałam się znacznie dłużej, bo
około dwa miesiące. I wtedy pomogła
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mi moja pani nauczycielka śpiewu z
Prywatnej Szkoły Muzycznej PRO MUSICA w Krośnie.
Jaka atmosfera panowała za kulisami podczas koncertu półfinałowego?
Na koncercie półfinałowym śpiewało 8 uczestników wyłonionych z castingu. Część z nich była już ze sobą zaprzyjaźniona. Niestety, ja nie znałam nikogo.
Szybko jednak znaleźliśmy wspólny

głos lepiej oddaje subtelność dźwięków
w takich utworach. Z tego też względu
nauczyciele najczęściej dobierają mi
repertuar, na który składają się bardziej
sentymentalne piosenki.
Czy poza śpiewaniem masz inne
zainteresowania?
Tak. Rekreacyjnie uprawiam sport z
rodzicami i bratem. Latem jeżdżę konno, gram w siatkówkę i tenisa ziemnego,

język. Było nieco stresująco, jak to zazwyczaj bywa w czasie konkursów, ale
ogólnie wszyscy sobie wzajemnie kibicowali, więc atmosfera była przyjazna i
miła. Na półfinał pojechała ze mną moja
przyjaciółka, która za kulisami bardzo
mnie wspierała.
Jak długo śpiewasz? Kto zaraził
Cię tą pasją?
Słowo „śpiewam” może być rożnie
interpretowane. Mama uważa, że już od
pierwszej doby życia wykazywałam potencjał wokalny, gdyż bez przerwy głośno krzyczałam. W zasadzie od dziecka
lubiłam muzykę. Pamiętam nawet, że –
gdy byłam mała – dawałam dla rodziny
„prywatne koncerty”. Marzyłam o tym,
by zostać znaną piosenkarką. Dzięki
temu rodzice zapisali mnie do przedszkola muzycznego przy szkole muzycznej, prowadzonej przez Państwa Annę i
Adama Münzbergerów. Potem wyjechałam z rodziną za granicę, gdzie nie było
możliwości wykazania się śpiewem.
Jednak cały czas systematycznie ćwiczyłam grę na fortepianie. Kształcenie
w dziedzinie śpiewu zaczęłam dopiero w
wieku 10 lat, uczęszczając na prywatne
lekcje do Pani Moniki Fabisz. Natomiast
w wieku 12 lat zaczęłam bardziej regularnie występować na różnego rodzaju
koncertach.
W jakim repertuarze czujesz się
najlepiej?
Uważam, że mogłabym zaśpiewać
niemal każdy utwór, jeśli nad nim popracuję. Jednak najlepiej czuję się w balladach, czyli spokojnych, wolniejszych
piosenkach, ponieważ uważam, że mój

natomiast zimą jeżdżę na nartach i łyżwach. Moją pasją są również podróże.
Miałam okazję zobaczyć już parę pięknych miejsc na świecie.
Komu dedykujesz swój sukces?
Sukces dedykuję przede wszystkim
moim rodzicom, którzy zaszczepili we
mnie pasję muzyki i dają mi możliwości rozwijania się w tym kierunku. Rodzice uważają, że dzięki muzyce ludzie
są bardziej szczęśliwi. Chciałabym również podziękować mojej nauczycielce
śpiewu, która mnie przygotowała oraz
nauczycielowi języka polskiego, który,
widząc potencjał w uczniu, rozbudza
jego zapał i utwierdza w przekonaniu, że
warto sięgać po najwyższe cele.
Jaki jest Twój największy sukces
muzyczny?
To, oczywiście, kwalifikacja do finału MUZTAFY. Chciałabym jednak
zaznaczyć, że wiele zawdzięczam dyrekcji oraz nauczycielom Prywatnej
Szkoły Muzycznej PRO MUSICA. To
oni dostrzegli mój potencjał. Propozycja występów solowych na regularnie
odbywających się koncertach w RCKP
w Krośnie oraz podczas prezentacji wyjazdowych, np. w Filharmonii Rzeszowskiej daje mi szansę obycia się ze sceną
i liczną publicznością. Dzięki temu mam
możliwość kreowania zachowań estradowych.
Którego ze współczesnych wokalistów cenisz najbardziej? Kto Cię inspiruje?
Przyznam, że nie mam jednego idola. Generalnie podobają mi się niektóre
utwory takich wokalistów jak: Adele,

Beyoncé, Whitney Huston i innych wykonawców muzyki pop.
Czy wiążesz swe życie z muzyką?
Wiele razy się nad tym zastanawiałam. Nie wiem jeszcze dokładnie, co
będę robić w przyszłości. Mam jednak
nadzieję, że muzyka, niezależnie od tego
czy będzie wykonywana przeze mnie zawodowo czy amatorsko, będzie mi towarzyszyć przez całe życie.
Wielokrotnie występowałaś na
scenie. Czy towarzysząca Ci trema
działa na Ciebie motywująco czy deprymująco? Jak sobie z nią radzić?
Przyznam, że trema towarzyszy mi
przy każdym koncercie, niezależnie od
tego czy jest to mało znaczący występ,
czy duży koncert. Czasami się bardziej
stresuję, a czasami mniej. Zauważyłam,
że zawsze trema osiąga swój szczyt zaraz przed wyjściem na scenę. Natomiast
w chwili bezpośredniego spotkania z publicznością mój organizm koncentruje i
motywuje się, by swoje zadanie wykonać jak najlepiej. Trema musi zniknąć,
bo nie ma na nią czasu. Bywa, że trema
przeszkodzi w moim występie, w postaci suchości w ustach bądź ściśnięcia w
gardle, lecz z opinii słuchaczy wiem, że
moje niedociągnięcia spowodowane tremą słyszę tylko ja.

Czy sukces w MUZTAFIE sprawi,
iż podejmiesz decyzję, by spróbować
swych sił w telewizyjnym talent show?
Rozważam taką myśl. Twierdzę jednak, że czasami to nie kwestia talentu
decyduje o zwycięstwie w takim show,
lecz sam fakt podobania się bądź nie jurorom i widowni. Sądzę, że trzeba mieć
mocny charakter, by zmierzyć się z wygórowanym ego danego jurora.
Jak udaje Ci się pogodzić obowiązki szkolne z pasją muzykowania? Jaką masz receptę na to, by mieć
świetne stopnie a jednocześnie znajdować czas na muzykę?
Po pierwsze, wykorzystuję każdą
wolną chwilę, aby zdążyć z nauką w
szkole. Zadania domowe odrabiam nawet w czasie jazdy do i ze szkoły muzycznej. Jest udowodnione, że granie na
instrumencie szybciej rozwija umysł,
przez co często muzykalne dzieci są bardziej uzdolnione. Ponadto traktowanie
muzyki jako pasji a nie obowiązku powoduje, że łatwiej się tego uczę.
Kto jest Twoim najwierniejszym
fanem?
Oczywiście rodzina, nauczyciele
oraz koledzy i koleżanki z gimnazjum i
szkoły muzycznej.

Opowiedz nam, jak będzie wyglądał finał MUZTAFY.
Nie mam do tej pory dokładnych
danych, ale z tego, co się orientuję, finał
ma być zrobiony z rozmachem. Wokaliści będą śpiewać z akompaniamentem
zespołu muzycznego. Przypuszczam, że
przybędzie na koncert wielu widzów.
Kogo uważasz za najgroźniejszego
konkurenta w walce o szklany mikrofon?
Tego jeszcze nie wiem, gdyż odbył
się dopiero jeden z czterech półfinałów,
lecz uważam, że każdy, kto pojawi się w
finale, jest potencjalnym kandydatem do
zwycięstwa. Ja postaram się dać z siebie
wszystko.
Jak można zdobyć wejściówkę
na wielki finał, który odbędzie się w
czerwcu na scenie RCKP w Krośnie?
Prawdopodobnie bilety będą rozdawane za darmo przy wejściu do sali widowiskowej.
Dziękujemy za rozmowę i ściskamy
kciuki podczas wielkiego finału .

Sukcesy w spartańskich
warunkach

dżanie 18-25 maja 2014r, co jest bardzo
dużym osiągnięciem. W zawodach wystartowało ponad 200 zawodników z całego kraju, którzy zostali dopuszczeni do
Mistrzostw Polski. Przypomnijmy że nie
każdy może wystartować na takiej rangi
zawodach, minimalny staż w zawodowcach to pół roku oraz sukcesy na arenie
narodowej. W chwili obecnej trwają
przygotowania na wyjazd Grzegorza na
ME. Liczymy również na wsparcie Gminy oraz sponsorów prywatnych których
Grzegorz będzie reprezentował oraz promował na Mistrzostwach Europy. Zawody będą transmitowane w Eurosporcie.

wrażeniem osiągnięć zawodników, klub
(siłownia ) mieści się na poddaszu w
domu jednego z zawodników, gdzie
klubowicze mają możliwość rozwijania
swojego talentu sportowego, większość
sprzętu jaki posiadają jest zrobiony własnoręcznie oraz finansowany z własnych
środków, co niestety wpływa na jakość
treningów oraz podnoszenie swoich
umiejętności.
Zawodnicy jednak nie narzekają
na „spartańskie warunki” z roku na rok
przybywa członków a wyniki są coraz
lepsze. Aby jednak klub się rozwijał,
potrzebne jest wsparcie ze strony gminy
jaki i sponsorów, którzy
wspomogą klub, dzięki
czemu możliwy będzie
zakup
odpowiedniego
sprzętu (który jest kosztowny) oraz umożliwi
wyjazdy na zawody krajowe jak i międzynarodowe a jak wiadomo pieniądze ciężko jest zdoby.
Wszystkie
osoby
zainteresowane treningami lub sponsoringiem
prosimy o kontakt na
adres mailowy spartanrymanow@poczta.onet.
pl bądź telefonicznie
509412196.

Jak na warunki w jakich trenują
klubowicze, jesteśmy naprawdę pod

Grzegorz Nowotarski
Jakub Rajchel

15 marca w Jaśle odbył się po raz
drugi Puchar Podkarpacia w Armwrestlingu (siłowanie na ręce). Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wagowych: do 80 kg oraz + 80 kg.
O obronę tytułu z zeszłorocznych
zawodów walczył Jakub Rajchel, który
również w tym roku zwyciężył na prawą
jak i na lewą rękę w swojej kategorii wagowej odnosząc zwycięstwo bez żadnej
porażki. Jakub jest również złotym medalistą Mistrzostw Polski Amatorów które zdobył w listopadzie
2013 roku. Liczymy że w przyszłym roku będzie czołowym
zawodnikiem w zawodowcach.
W kategorii +80 zwycięzcą
został Grzegorz Krzyżanowski,
który również jest zawodnikiem
klubu „Spartan Rymanów”,
warto również dodać iż jeden z
młodszych klubowiczów Grzegorz Woźniak również zajął wysokie 6 miejsce w kat do 80kg.
Klub ma jednak więcej powodów do zadowolenia. W
dniach 5-6.IV.2014 odbyły się
Mistrzostwa Polski Zawodowców a zarazem eliminacje do
Mistrzostw Europy i Świata. W
zawodach wziął udział Grzegorz Nowotarski (założyciel
klubu) zdobywając brązowy medal, tym
samym zagwarantował sobie kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Azerbej-

Wywiad przeprowadzili
Uczniowie klasy II Gimnazjum w
Posadzie Górnej
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Wspomnienia Stefana
Skibińskiego (V)
(Koniec wojny)

Po pobycie w Iranie, gdzie wreszcie zakwaterowanie i wyżywienie godne
było człowieka. Po półrocznym pobycie
przewiezieni zostają do Egiptu a stąd do
Palestyny. Zostają włączeni do Brygady Karpackiej i biorą udział w ciężkich
walkach pod Tobrukiem. Przeformowani do 11 Dywizji Piechoty eskortują
jeńców włoskich do USA.
W dniu 13 maja 1943 r. wyjechali
do Anglii na manewry wojsk sprzymierzonych. Po manewrach udali się na
południe Anglii w okolice nadmorskie,
gdzie przygotowywane były oddziały
desantowe do inwazji na kontynent. Na
początku lipca 1944 r. zostali przewiezieni do portu skąd mieli być przerzuceni na kontynent do Francji. Do czasu
wyjazdu patrolowali i chronili wybrzeże
przed niemieckimi dywersantami i oddziałami desantowymi. Był to czas nasilonych ataków niemieckiego lotnictwa i
rakiet V1 , V2.
W lipcu 1944 r. oddziały polskie
wylądowały na wybrzeżu Normandii
zajmując odcinek o szerokości 2 km i
głębokości 6 km. W dniu 25 lipca wylądowały dalsze oddziały 1 Dyw. Pancernej, w tym również oddział w którym
był mój Ojciec. Po wylądowaniu uderzyli na stanowiska niemieckie. Opór
niemieckich oddziałów, szczególnie SS
był bardzo duży. Niemcy zostali z bunkrów przepędzeni dopiero przy pomocy
miotaczy ognia. Z bunkrów wybiegali
hitlerowscy fanatycy w płonących mundurach krzycząc Heil Hitler. Szczególnie zażarta bitwa rozegrała się pod Caen,
kiedy Niemcy z dużą ilością czołgów
przepuścili kontratak. Atak został odparty. Niemcy ponieśli duże straty. Zostało zniszczonych 16 czołgów. Miasto
Caen zostało prawie całkiem zniszczone. Niemcy zaczęli się wycofywać a oddziały alianckie je gonić, tak szybko, że
przez pomyłkę zostali wzięci za Niemców i zbombardowani przez lotnictwo
amerykańskie, zginęło ok. 50 żołnierzy.
Przeważnie posuwali się do przodu powoli ponieważ niemiecka obrona była
bardzo silna i dobrze zorganizowana.
Często się zatrzymywali czekając aż samoloty niemiecką obronę rozbiją. Kierunek natarcia był na Paryż.

Obok polskich żołnierzy walczyli
Francuzi i Kanadyjczycy. Po zdobyciu
Paryża zwiedzali go tylko przez pół
dnia. Następnie nacierali na Niemców
wraz z Kanadyjczykami otaczając 2
Dyw. SS im. Geringa pod Chambois i
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wzgórz nazwanych „Maczugą”, gdzie w
sierpniu 1944 r. rozegrała się 10-dniowa
mordercza bitwa. Zdarzały się sytuacje
podwójnego okrążenia, tzn. że okrążający Niemców byli przez nich okrążeni.
Poległo ok. 5 tys. Niemców, rannych zostało ok. 8 tys. a 3 tys. poddało się do niewoli. Teren pobojowiska objął obszar ok.
15 - 20 km, został całkiem zniszczony.
Wsie i miasteczka zniknęły z powierzchni ziemi. Z drzew zostały tylko kikuty
bez liści i konarów. Odór trupów był
trudny do zniesienia. Następną ciężką
bitwę stoczyli w okolicy Pas- de-Calais
i potem na granicy Luksemburga i Belgii. Pod Gandawą zginął ich dowódca
kpt. Sieniowicz.
Podczas kampanii Ojciec spotkał
płk. Franciszka Skibińskiego (później
awansowanego do stopnia generała),
który jak się dogadali miał tych samych herbowych przodków. Na terenach przez nich wyzwolonych panował
wielki głód. Kobiety i dzieci biegły
za wojskiem żebrząc o kawałek chleba. Dzielili się z nimi czym mogli, często sami nie dojadając. Następnie brali
udział w wyzwalaniu Belgii i Holandii.
Wojska po dojściu do rzeki Ren okopały
się, zbierając siły do dalszego atakowania Niemców. Polskie oddziały stacjonowały w Bredzie i w okolicy. W tym
czasie zostało zawartych z mieszkańcami szereg znajomości a nawet przyjaźni,
które po wojnie zaowocowały związkami małżeńskimi.. Co rano nad miastem
przelatywały niemieckie bomby V robiąc wiele szumu i strachu. Jedna z nich
spadła niedaleko domu Holendra w którym mieszkali na kwaterze. Bomba trafiła w fabrykę marmolady rozrzucając ją
na sporą cześć miasta. Pod koniec wojny
jadąc łazikiem najechali na niemiecką
minę. Ojciec został ranny odłamkiem w
nogę, pękły mu struny głosowe i doznał
wstrząsu mózgu. Wybuch miny wyrzucił
go na zaorane pole, co przypuszczalnie
go uratowało od śmierci. Ranny trafił do
szpitala w Bredzie a potem do Lille we
Francji skąd samolotem został przewieziony do Anglii, gdzie leżał 6 miesięcy
w szpitalu na łóżku podwieszonym na
sprężynach, w celu ochrony przed drganiami. Po opuszczenia szpitala przebywał na rekonwalescencji w Szkocji.
Podczas działań 1 Dywizja pancerna, w której służył Ojciec, wzięła (wg
ówczesnych danych) do niewoli ok. 3
tys. oficerów i 18300 żołnierzy hitlerowskich. Jej straty to ok. 304 oficerów i
4855 żołnierzy. Szlak bojowy
1 Dywizji Pancernej jest opisany w książce „Pierwsza pancerna” przez gen. Franciszka
Skibińskiego, wydanej w 1970
r. w Polsce.
Zakończenie wojny było
radosne, ale równocześnie
przykre, bo polscy żołnierze
nie byli już potrzebni. Ich zasługi i przelana krew szły w
zapomnienie. Anglicy rozwiązali Polską
Armię i uznali rząd PKWN za jedyny
reprezentujący Polskę, oddając ją tym
samym pod wpływy ZSRR. Polskie jednostki wojskowe były demobilizowane.
Na paradzie zwycięstwa, która odbyła

się w Londynie, nie uczestniczyły jednostki wojska polskiego walczące na
zachodzie, na skutek sprzeciwu Stalina.
Polacy mocno przeżyli niewdzięczność i
poniżenie. Był to wielki afront ze strony
aliantów, który w polskich żołnierzach
wywołał zdziwienie, gorycz i złość.
Zwalnianym żołnierzom oferowano
podjęcie pracy w Anglii na stanowiskach
nisko płatnych lub wyjazd do pracy w
Brazylii, Australii i innych państwach
oraz do Polski (co odradzali). Ojciec

zgłosił się na wyjazd do kraju ponieważ
uważał, że jego miejsce jest z rodziną w
kraju. Został zdemobilizowany, otrzymał sorty wojskowe oraz jedno ubranie cywilne i 5 funtów angielskich. Tak
wyposażony wsiadł w lipcu 1947 r. w
Edynburgu na okręt i popłynął do Polski. Pożegnały ich władze cywilne i wojskowe. Za służbę i przelaną krew i trudy
otrzymał odznaczenia wojskowe polskie
i angielskie wymienione w tym artykule.
Przyjazd do kraju nie był taki jak
sobie wyobrażał. Nie był traktowany
jak bohater a raczej intruz a nawet wróg
PRL. Władze komunistyczne ciągle go
obserwowały i kontrolowały. Nie mógł
dostać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami. Ojciec przez dłuższy czas był
bezrobotny. Oferowane mu prace nie
odpowiadały jego możliwościom fizycznym. Miał organizm wycieńczony po
trudach w łagrach sowieckich, walkach
na wielu frontach i odniesionych ranach
po najechaniu na minę. Lekarze w Anglii powiedzieli mu, że struny głosowe,
które mu pękły podczas wybuchu miny
zrosły się, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie na nich polip,
który może zrakowacieć, co nastąpiło
po kilkunastu latach. Aby cośkolwiek
zarobić Ojciec znając język angielski
udzielał korepetycji oraz tłumaczył i pisał listy do USA przeważnie w sprawach
spadkowych. Nie mógł się spełniać w
swojej pasji jaką było prowadzenie i
granie w kółku teatralnym. Poza tym co
tydzień (później raz w miesiącu) musiał
się zgłaszać w Sanoku w Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzie go przesłuchiwano
i namawiano do ujawniania tajemnic
wojskowych oraz do współpracy z wywiadem. Gdy odmawiał był straszony a
nawet bity. Często wracał posiniaczony,
wybili mu ząb a inne naruszyli. Był bardzo przygnębiony a nawet często załamany, bo nie mógł zrozumieć dlaczego
spotyka go taka niewdzięczność, przecież on tylko walczył o wolną Polskę.
Nigdy do żadnej partii nie należał, bo
nie chciał należeć, szczególnie do tych,
których interesy były sprzeczne z interesami Polski.

Ubolewał z powodu Lwowa, gdzie
się urodził i o który walczył w 1920 r.
Tam zostali na cmentarzach jego przodkowie, na ich grobach nie mógł się pomodlić i wyżalić na swój przykry los i
niewdzięczność rządzących a nawet
zwykłą ludzką nieprzychylność. Było
mu ciężko bo swojej rodzinie nie mógł
zapewnić niezbędnych warunków do życia. Była to, przy braku sił, harówka styranego ciężkimi pracami i przeżyciami
człowieka, na skrawku ziemi otrzymanej
od teścia. Taki stan trwał dość długo tj. do
czasu kiedy za wstawiennictwem p. Józe-

fowicza dostał posadę w Urzędzie Gminy
na stanowisku referenta ds. podatkowych,
gdzie pracował do emerytury. Zmarł w
1972 r. na raka strun głosowych, na których, jak przewidywali lekarze angielscy,
najpierw wyrósł polip a następnie zrakowaciał. Został pochowany w rodzinnym
grobie na cmentarzu w Rymanowie.
Mój Ojciec był wielkim patriotą,
walczył w wojnie w 1920 r. jako ochotnik
choć miał 17 lat. W latach 1939 - 1945
również walczył choć nie musiał bo był
chory i był poza wiekiem poborowym.
Ale był z pokolenia, które wywalczyło

dla Polski wolność, którą uważał za największą świętość i potrzebę. W 1973 r.
jak reżim trochę poluzował pęta. Na w
wniosek władz i obywateli Rymanowa,
został pośmiertnie odznaczony przez
Radę Państwa PRL Medalem Zwycięstwa i Wolności.
Pamiętnik Stefana Skibińskiego zawiera o wiele więcej zdarzeń i odczuć,
które jednak nie wszystkie mogły być
przedstawione w niniejszym artykule,
z uwagi na ich obszerność jak również
prywatność.

Naszym zdaniem

godności –, ale w oczach świata chcemy
uchodzić za bardzo hojnych, zapominając o własnych potrzebach. Dobry i
troskliwy gospodarz najpierw załatwia
potrzeby własne a później można pomagać innym, ale tu robi się wszystko dla
poklasku. A tyle jest ważnych własnych
spraw do załatwienia, ale dla rządu sprawy obcych są ważniejsze. Putin skłócił
naród ukraiński, aby zrobić z nimi to,
co zrobił i dalej robi a także i my jesteśmy narodem w pewnym stopniu przez
Putina podzielonym a to nie wróży nic
dobrego, bo podział taki zawsze źle się
kończy. Kiedy oddano Rosjanom śledztwo katastrofy smoleńskiej, trudno będzie przywrócić zgodę w Narodzie, bo
czy jest to normalne, aby dopiero po
czterech latach wyjaśnić, że gen. Błasik i
załoga samolotu byli trzeźwi? – to, jaką
nadzieję można mieć o całej prawdzie i
kiedy? Niech każdy z nas odpowie sobie,
komu ten podział się udał i kto za tym
stoi- i jaka nas czeka przyszłość?
Franio – zastanówmy się, dlaczego, my Polacy nie potrafimy decydować
sami o sobie, zawsze musimy być podporządkowani obcemu ukrytemu dyktandu i tak jest już od wielu lat. Wróćmy
pamięcią w odległe lata – wrogowie nasi
zawsze robili wszystko, aby w przeróżny sposób pozbyć się inteligencji – ludzi wykształconych i patriotów, bo wtedy było im nami rządzić. Weźmy dla
przykładu – zsyłki na Sybir – Rosjanie
– obozy koncentracyjne i inne sposoby
– Niemcy – mord katyński – Rosjanie - i
to jest mi jeszcze łatwiej zrozumieć, bo
to od zawsze byli nasi wrogowie – natomiast nie można zrozumieć, kiedy to
Polak względem Polaka postępuje podobnie i robi wszystko, aby wyzbyć się
tych rodaków w, których należy pokładać dobrą przyszłość naszej Ojczyzny.
Weźmy czasy nastania komuny, mordowano Polaków całkowicie oddanych
ojczyźnie,- następnie rządy PZPR – kaci
SB- mordercy naszych braci,- stan wojenny – tysiące młodych, wykształconych,
gorących patriotów zostało zmuszonych
do opuszczenia ojczyzny i swoich najbliższych, osobista tragedia każdego
człowieka – eksmisja z własnego domu.
Dzisiaj ci „oprawcy” nie ponieśli żadnej
odpowiedzialności czy kary, i mają się dobrze, dobre emerytury i przywileje, a ich
spadkobiercy jeszcze dzisiaj mają dużo do
powiedzenia i mają czelność pchać się do
władzy, – kto ich popiera, czy zapomniano już o ich (zasługach)?

Następna przymusowa emigracja ludzi, w których powinniśmy pokładać naszą godną przyszłość odbywa się obecnie.
To w białych rękawiczkach prowadzona
polityka naszego rządu prowadzi do tego,
że najbardziej wartościowi młodzi ludzie
zmuszeni są na opuszczenie ojczyzny i
tam często w upokarzających warunkach
pracować i żyć, bo we własnym domu –
ojczyźnie – nie ma dla nich miejsca. I to
jest bardziej bolesne aniżeli cios zadany od
wroga. Czy oni mogą kochać taką Ojczyznę? Te sprawy dla rządu są mało ważne,
bo ważniejsze są teraz wybory do Europarlamentu – kto załapie się na „złoty” stołek
aby zgarniać fortuny a sprawy Polski są na
dalszym planie a może jest im to obojętne.
Stachu – w naszym Polaków interesie jest wybór ludzi, którzy potrafią i
mają predyspozycje do pełnienia tam odpowiednich funkcji a nie zwykli krzykacze czy przykładowo aktorzy- sportowcy
– chociaż w swoich dziedzinach są dobrzy. Zastanówmy się czy mamy oddać
swój głos na tych, którzy zwalczają naszą
WIARĘ, której wiele zawdzięczamy, a te
gęby, które już do uprzykrzenia pokazują
w TV czas najwyższy wymienić na nowe
– ludzi Franio – słyszeliśmy, że na Węgrzech – Orban opodatkował –banki, firmy – sklepy zagraniczne na równych zasadach tam obowiązujących a u nas jest
wręcz odwrotnie, nasze mają obowiązek
płacić i to solidnie, natomiast wszystko
co zachodnie jest zwolnione – tak to się
dzieje, że nasze należy zlikwidować, aby
nie były konkurencyjne dla zachodnich –
czy to jest normalne i patriotyczne – czy
wręcz przeciwnie. Kto to wymyślił, czy
to nasz rząd czy zalecenia Unii? Takie
rozwiązania nie są normalne, dlatego
potrzebni są nam rządzący, którzy potrafią powiedzieć „NIE”. Orban nie zabiega o to, aby w Brukseli był lubiany, ale
dba o interes swojego kraju. Banki- (ile
procent naszych ) zapracowały sobie na
miano złodziejskich – do tego słyszymy
o mafiach mieszkaniowych – o braku
sprawiedliwości – prokuratury – sądy. Ci
ludzie, którzy walczyli o Polskę – oddali
życie, więzienia, zsyłki, obozy, zmuszeni
byli opuszczać kraj, nie taką przyszłość
sobie wyobrażali, dlatego należy zrobić
wszystko, aby zaprowadzić ład i porządek. Nadchodzące wybory niech będą tą
przysłowiową miotą, od której zaczyna
się robienie porządku a jak wiadomo jest
zasada, że schody zawsze zaczynamy zamiatać od samej góry!
Stacho i Franio

Cześć – Stachu – jest tyle tematów,
które chciałoby się poruszyć, ale tylko raz
w miesiącu mamy okazję wypowiedzieć
swoje zdanie i to w ograniczonej objętości. Główne tematy w obecnym czasie to
sprawy Ukrainy i wybory do Europarlamentu. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to Polska
pierwsza zaangażowała się w niesieniu
wszelakiej pomocy dla narodu ukraińskiego (a nawet chcemy pomagać im w
zwalczaniu korupcji – no tu to już mamy
duże doświadczenie, chyba w zatuszowaniu) i można zrozumieć, jeżeli chodzi
o nasze względy strategiczne, ale czy na
materialną pomoc nas stać, to należałoby
się zastanowić, jest wiele państw dużo
bogatszych, ale one bojąc narażać się Rosji, aby ich stosunki gospodarcze z Rosją
nie ucierpiały, wolą stać obok i tylko pozornie okazywać swoją troskę o sprawy
Ukrainy. Najprawdopodobniej skończy
się to tak, że zostaną nałożone małoważne sankcje, które nie zrobią większego
wrażenia na Putinie a kontakty gospodarcze będą dalej prowadzone jak do tej
pory tylko tyle, że ponad naszymi głowami a w rzeczywistości Ukraina jak to
zwykle bywa z biedakami, pozostanie sama
sobie. Dzisiaj, kiedy Putin zabrał Krym
i pokazał światu, że idzie na całość nikogo się nie bojąc, odkrywa jaka to jedność
i solidarność jest wśród państw unijnych
– każdy pilnuje swoje własne interesy a
wszelkie pakty, traktaty nic nie znaczą,
pozostają tylko na papierze, podobnie jak
w 1939r.- z pomocą przyszły nam Francja
i Anglia. Przysłowie mówi „umiesz liczyć
– licz na siebie” i jest to potwierdzone, i
pilnujmy spraw własnych a wojną było
by lepiej, aby nas nie straszono i nie siano
niepokoju, wśród narodu, wykorzystując
to do kampanii wyborczej, aby później
mówiono, że odpowiednia polityka rządu
uchroniła nas od wojny.
To my dzisiaj idziemy z największą
pomocą Ukrainie, organizowane są obozy dla uchodźców, leczymy chorych i
rannych – czy akurat nas na to stać, kiedy
nasze dzieci nie pełnosprawne nie mają
na życie i najpotrzebniejsze leki ( widzieliśmy okupację sejmu przez zdeterminowanych rodziców tych dzieci) my często
dla naszych chorych dzieci potrzebujących operacji dla ratowania życia, zbieramy nakrętki z butelek plastikowych,
czy często widzimy żebranie na ulicach
do puszek – jest to uwłaczające ludzkiej

Aleksander Skibiński
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Wiatraki nie takie zło
(czyżby miały stać się ofiarą
przeplatających się
interesów...?)

Poniżej przedstawiamy artykuł jaki
ukazał się na stronie zielonej energii
www.gramwzielone.pl . Jest to wywiad
z profesorem zwyczajnym nauk medycznych i fizyki, doktorem honoris causa
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Panem Feliksem Jaroszykiem udzielonym dla serwisu <portalsamorzadowy.
pl > Mamy nadzieję, iż artykuł ten poparty autorytetem i doświadczeniem naukowym jakim cieszy się Pan Profesor
pozwoli spojrzeć obiektywnie na „problem“.
(Agro & Ekopla)
Dlaczego nikt nie mówi o szkodliwości
hałasu, jaki rozchodzi się wokół dróg, a na
cel wzięto sobie wiatraki, które absolutnie
nie są szkodliwe – mówi profesor zwyczajny nauk medycznych i fizyki, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu,Feliks Jaroszyk w wywiadzie udzielonym sewisowi protalsamorządowy.pl
Co pan myśli, gdy słyszy dyskusję na
temat wiatraków?
Najpierw może dodam, że sam
nie wiem, dlaczego się na tę rozmowę
zgodziłem, bo tak naprawdę mam już
dość tego, co się wokół energii wiatrowej dzieje. To politykierstwo jest ohydne.
Poświęciłem wiele lat na przekonywanie
ludzi, że wiatraki nie są szkodliwe dla
zdrowia, ale niestety, widać - bez efektu. Jak słyszę niektóre wypowiedzi to po
prostu opadają mi ręce. Klęska edukacji.
Przez 40 lat kierował pan katedrą
i zakładem fizyki energetyki medycznej w Poznaniu, napisał pracę „Energetyka wiatrowa, Oddziaływanie
bodźców fizykalnych wytwarzanych
przez turbiny wiatrowe na żywy organizm człowieka“. Co może pan w
skrócie powiedzieć o oddziaływaniu
farm wiatrowych na człowieka?
Oddziaływanie fal sprężystych na
organizm człowiek jest przedmiotem
kształcenia na studiach medycznych od
lat. I to nie tylko ze względu na wiatraki, bo te mamy od niedawna, ale także w
wielu innych aspektach. Jest bogata bibliografia naukowa, są podręczniki, opracowania, literatura specjalistyczna. Ale i
tak wielu ludzi wykrzykuje kłamstwa dla
swoich celów. Oczywiście, w całej tej
awanturze inwestorzy też nie są bez winy.
Pierwsze farmy wiązały się z jakimiś
działaniami pośredników, umowy które
rolnicy podpisywali były na takiej zasadzie, że 5 proc. korzyści dla rolnika,
a 95 dla inwestora. Stąd wielu ludzi ma
złe doświadczenia. A tak naprawę jakieś
zastrzeżenie można było mieć do wiatraków z I generacji, tam czasem były
problemy, ale to nas nie dotyczyło. U
nas farmy wiatrowe zaczęły powstawać,
gdy weszły już wiatraki III generacji, a
teraz montowane są IV generacji. W nich
już naprawdę są dopracowane wszystkie
szczegóły. Z punktu widzenia naukowego
infradźwięki generowane przez wiatraki
mieszczą się w obszarze, który nie powo-
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ARTYKUŁ
SPONSOROWANY
duje żadnej reakcji naszych receptorów. ya. Poza tym słupem pole magnetyczne
Ażeby sprokurować oddziaływanie i energetyczne jest praktycznie zerowe.
fali na człowieka, to potrzebne by było Takie same szczątki tego pola każdy ma
ciśnienie akustyczne rzędu 130 dB, a w swoim mieszkaniu, bo emitują je różne
takich przy wiatrakach absolutnie nie urządzenie elektryczne. Nie zmieni się
ma. Przy wieżach to jest ok. 100-105 środowiska w którym żyjemy, a żyjemy
decybeli. Gdyby to miało być 130 dB w zakresie wszechobecnego pola 50
– jak straszą niektórzy – to natężania Hz. Nie ma żadnego zagrożenia z tytułu
musiałyby być tysiąc razy większe pól elektrycznych czy magnetycznych.
niż tak naprawdę powodują wiatraki.
Czemu wiatraki stały się zatem dla
Co to są fale infradźwiękowe?
niektórych wrogiem?
To fale sprężyste o częstotliwościach
Straszy się ludzi, że krowy mleniższych
od
fal
dźwiękowych. ka nie dają, że nic nam nie rośnie, a nie
Fale te zawierają się w przedziale mówi się o rzeczy znacznie bardziej
częstotliwości od 0.1 Hz do 20Hz. istotnej. Bo jeżeli się weźmie pod uwagę
Hałas niskoczęstotliwościowy jest od- drogę, taką krajową, dość uczęszczaną,
bierany, w tym infradźwiękowy, przez to ona generuje hałas w odległości do 5
człowieka - nie tylko drogą słuchową km sięgający 40-45 dB. I to z jednej i z
lecz również poprzez receptory wibracji, drugiej strony mierzonej prostopadle do
które są rozłożone na całym jego ciele. drogi. Te trasy przechodzą przez miasMówi się jednak o chorobach po- teczka, przez wsie. Tu problemu nikt nie
wodowanych przez fale sprężyste. podnosi, nikt o tym nie mówi. Podobnie
- Fale te mogą powodować negatywne jak niewiele się mówi o szkodliwości teskutki dla organizmu, ale muszą mieć lefonii komórkowejb A wiatraki? Stały
określony poziom ciśnienia akustycznego się ofiarą przeplatających się interesów.
- to, które wytwarzają wiatraki jest dla orMoże jednak trzeba wprowadzić
ganizmu bez znaczenia. To jak z tabletką jakieś dodatkowe zasady, kryteria?
– jedna leczy, ale dziesięć może zabić.
Nie ma potrzeby wprowadzania noTrzeba pamiętać, że producenci wia- wego kryterium, zasady obowiązujące u
traków zostali ograniczeni tzw. dyrektywą nas są przejrzyste i jasne. Według nich
maszynową z 2009 roku, która zaleca izofona przechodząca przez najbliższe od
najlepsze praktyki. Zaleca badania, kon- wiatraka zabudowania może sięgać maktrole i w interesie producentów jest, żeby symalnie wartości 40 dB. Tego pilnują
spełniały te normy i nikt nie stawiał im powołane do tego organizacje. To co
zarzutów. Do tego kontroluje się farmy się dzieje, myślę, wynika także z takiej
wiatrowe nie tylko na etapie planowa- niechęci, że jeden gospodarz postawi u
nia i budowy, ale i podczas eksploatacji. siebie wiatraki, on na tym zarabia, a ja
Jakie znaczenie ma odległość za- mieszkam obok i nic z tego nie mam. Gemieszkiwania od takiej farmy dla zdro- nerowane to jest także przez kłamliwie
wia? Bo kwestia tego czy komuś to informacje, bo wiadomo, że kłamstwo
odpowiada pod względem estetycznym powtarzane wielokrotnie swoje robi.
czy nie, to już temat na inną rozmowę...
Obserwowałem to na lokalnych spotRzeczywiście, u nas preferuje się pro- kaniach. Szczególnie, gdy zbliżały się
blem odległości. Wymyślono 3, czy 2 km jakieś wybory, to lokalni politycy trakodległość zabudowań od wiatraków. Ale towali takie zebrania jako trampolinę
taka odległość w Polsce to zabicie tego do powrotu do władzy albo przebicia
rodzaju energetyki, bo naprawdę trudno się do góry. Głośno krzycząc przeciw
byłoby znaleźć odpowiednie lokalizacje. wiatrakom stawali się znani, a potem
Robiono symulacje – sam w takich sym- mogli mówić – to jak was obroniłem,
pozjach uczestniczyłem – gdzie pokazy- warto na mnie głosować. Ostatnio znów
wano, że przyjęcie takich odległości to w zauważyłem mnóstwo takich działań, sznaszych warunkach zarżnięcie rozwoju czególnie jedna partia się wyróżnia. A to
tej energetyki. Poza tym, nie ma takiej po- jest brak odpowiedzialności.
trzeby. Kiedyś podałem takie kryterium
Mamy taki system, że politycy
uniwersalne – 500 m. Potwierdził to raport muszą mieć poparcie, ale nie rozuPAN wykonany na zlecenia marszałka miem tak krótkowzrocznego widzenia
województwa kujawsko-pomorskiego. sprawy. Bo przecież obojętnie kto przejObowiązujące u nas prawo pod mie władzę i będzie rządził tym krajem,
względem kontroli farm wiatrowy- musi zabezpieczyć społeczeństwo w
ch jest znacznie bardziej restrykcyjne energie elektryczną i cieplną. Takie wyniż na Zachodzie. Np. w Niemczech zwanie stanie przed każdym rządem,
odległość od najbliższych zabudowań a przecież musimy także wypełniać
to trzy wysokości wieży, czyli jak ma zobowiązania międzynarodowe. Są
on ok. 100, to jest 300 m. 400 me- jakie są i podpisaliśmy cały szetrów zabezpiecza całkowicie poziom reg aktów zobowiązujących nas do
natężenia 40 dB w nocy. Oczywiście, rozwoju
energetyki
odnawialnej.
zawsze wykonuje się badania dla kon- Moim zdaniem, bardzo łatwo można by
kretnej lokalizacji i dokonuje pomi- wspomóc prawnie OZE, mianowicie zaarów w najbliższych zabudowaniach. pisem, że to interes publiczny. Przy okazA co ze szkodliwością działania ji powiem, że jak w nowym projekcie
elektromagnetycznego?
o OZE czytam, że współwspalanie jest
Jak mówi się o niesamowicie szkodli- traktowane jako forma odnawialna, to
wym działaniu elektromagnetycznym, to nie wiem co mam o tym myśleć. Przecież
trzeba by sobie przypomnieć elementar- takie spalanie powinno być natychmiast
ne wiadomości z fizyki. Działania takiej zakazane.
tuby jak wiatrak tłumaczy prawo Farada(portalsamorządowy.pl)

Pracowity rok strażaków
4 maja to dzień św. Floriana, który patronuje strażakom. Z okazji ich
święta, życzymy strażakom by dysponowali jak najnowocześniejszym
sprzętem oraz by tego sprzętu używali
tylko do ćwiczeń. Niżej publikujemy
kilka artykułów o aktywności Ochotniczej Straży Pożarnej.
W sobotę 25 stycznia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie. Tradycyjnie już
zebranie było okazją dla podsumowania
działalności OSP, wykonanych prac oraz
współpracy z innymi organizacjami i
instytucjami w poprzednim roku. Rozpoczęcia zebrania oraz powitania zaproszonych gości, a także wszystkich
strażaków dokonał Prezes jednostki
OSP Rymanów dh Łukasz Buczek.
Wśród przybyłych gości znaleźli się:
V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP
RP w Warszawie, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Krośnie, zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Rymanowie dh Jan Kilar, Honorowy
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Prugar, Przedstawiciel Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie starszy oficer
KM PSP w Krośnie mł. bryg. Ireneusz
Długosz, Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Dariusz Królicki.
Po przywitaniu zaproszonych gości
wybrano przewodniczącego zebrania
którym został dh Artur Penar. Następnie
wybrano protokolanta, trzy osobową komisję uchwał i wniosków oraz komisję
mandatową. Obszerne sprawozdanie z
działalności za 2013 rok złożył Prezes
jednostki OSP Rymanów dh Łukasz
Buczek, zaczynając już tradycyjnie od
podania statystyki. Jednostka liczy 38
członków zwyczajnych i 3 honorowych
oraz 4 członków MDP. W roku sprawozdawczym nie przybyło nowych
członków ani nie ubyło. Stan osobowy
pozostał bez zmian. W okresie sprawozdawczym nastąpiła jedna zmiana w zarządzie.
W roku sprawozdawczym odbyły
się 4 posiedzenia zarządu i 4 inne zebrania. OSP Rymanów jest jednostką typu
S3. Ma na wyposażeniu trzy samochody
bojowe. Ciężki GCBA 5/24 Jelcz 442,
średni GBA 2,5/16 Star 244 oraz lekki
samochód GLBM-Rt 0.4/0.7 Renault
Master. Jednostka dysponuje dwoma
boksami garażowymi, pomieszczeniem
warsztatowym, magazynowym, łazienka z prysznicem, zapleczem kuchenno-

-sanitarnym oraz dwustanowiskowym
garażem typu blaszak. Przypomniano
również wszystkim zebranym, że w
roku sprawozdawczym naszą jednostkę
odwiedził Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st.bryg. Bogdan
Kuliga. Podczas spotkania omówiono
między innymi plan działania jednostki
OSP Rymanów na najbliższą przyszłość
oraz doposażenie rymanowskich strażaków w sprzęt hydrauliczny i nowszy
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy. W trosce o podniesienie poziomu
bezpieczeństwa pożarowego w Gminie
Rymanów jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie, w roku sprawozdawczym pozyskała używany wóz
bojowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Ciężki
samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA
5/24 JELCZ 442. Zastąpił wysłużonego
w naszej jednostce również Jelcza. Dotychczasowy samochód typu Jelcz 325,
służył rymanowskim strażakom ponad 25 lat. Mimo swego wieku działał
sprawnie i z powodzeniem sprawdzał
się wielu akcjach. Został przekazany do
jednostki OSP Kopytowa (gmina Chorkówka, pow. krośnieński), w której nadal
będzie służył tamtejszym strażakom.
W roku sprawozdawczym po długich staraniach zarządu OSP Rymanów
oraz dużego zaangażowania ze strony
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie dh Janusza Koniecznego, doszło do planowanego już od kilku lat zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.
Został zakupiony sprzęt na najwyższym
poziomie w którego skład wchodzi:
pompa hydrauliczna z funkcją turbo,
która może obsługiwać dwa urządzenia
jednocześnie, nożyce hydrauliczne o
sile cięcia 107t, rozpieracz ramieniowy
- siła rozpierania 42t, rozpieracz kolumnowy– siła rozpierania 15t oraz nóż do
cięcia szyb klejonych z wybijakiem do
szyb, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, narzędzie wielofunkcyjne,
zestaw klinów stabilizujących, podkład
stabilizacyjny wielofunkcyjny, wspornik
progowy, mata sprzętowa – stanowisko
narzędzi.
W roku sprawozdawczym zarząd
naszej jednostki napisał projekt pn.
„Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rymanów oraz osób
wypoczywających w gminie uzdrowiskowej” – zaowocowało to sukcesem
i został dla naszej jednostki zakupiony
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
AED – sprzęt ratujący ludzkie życie.
Rymanowscy strażacy czynnie
współpracują z Urzędem gminy Rymanów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Rymanowie oraz lokalnymi stowarzyszeniami jak: Nasz Rymanów, Aktiv-Pro. Strażacy zabezpieczali również
trasę przejazdu XIV Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Puchar Uzdro-

wisk Karpackich”, którego trasa prowadziła m.in. ulicami Rymanowa, oraz zabezpieczali imprezę masową Dni Rymanowa. Jednostka OSP Rymanów w roku
sprawozdawczym była organizatorem
Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP, które odbyły
się na stadionie KS Start w Rymanowie.
Strażacy w roku sprawozdawczym kilkakrotnie przeprowadzali pokazy z ratownictwa drogowego, medycznego, pokazy dla szkół, przedszkoli oraz Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie. W okresie
roku sprawozdawczego w jednostce poczyniono wiele prac wykonanych przez
naszych druhów, m. in.: remont garaży,
modernizacja i dostosowanie skrytek w
samochodzie Jelcz 442 do przewozu i
odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu
oraz dostosowanie ich do naszych potrzeb. Delegacja naszych strażaków w
czerwcu odwiedziła również IX Międzynarodową Wystawę Ratownictwo i
Technika Przeciwpożarowa „EDURA”
w Kielcach.
29 września 2013 roku jednostka
OSP zorganizowała uroczystość poświęcenia i przekazania dwóch samochodów
bojowych. (obszernie   opisane w poprzednich numerach „NR”)
Sprawozdanie finansowe za rok
2013 złożył skarbnik OSP Rymanów dh
Artur Penar. Sprawozdanie komisji rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh
Wojciech Deptuch. Z kolei sprawozdanie z części operacyjnej złożył Naczelnik dh Grzegorz Zawada podsumowując
ubiegły rok. W roku 2013 jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie wyjeżdżała do akcji ogółem
36 razy. Wszystkie wyjazdy były na
terenie Gminy Rymanów. Strażacy z
OSP Rymanów 15 razy gasili pożary (1
budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, 1 samochód, 1 sadze w kominie, 1 stolarnię, i 9 suchych traw, zarośli,
słomy oraz siana). Ratownicy 14 razy
wyjeżdżali na terenie gminy Rymanów
do usuwania miejscowych zagrożeń
oraz innych zdarzeń m.in.: 4x usuwali
gniazda os i szerszeni, 2x usuwali plamy substancji ropopochodnych z jezdni,
4x usuwali połamane drzewa i konary z
powodu silnych wiatrów, 1x wyciągali
karetkę pogotowia ratunkowego z zaspy
śnieżnej, 1x pompowali zalany obiekt
po intensywnych opadach deszczu, 1x
poszukiwali zaginionej osoby pod wodą
na zalewie w Sieniawie, 1x pomoc Policji w wejściu do sklepu po włamaniu.
Strażacy wyjeżdżali do 6 wypadków
drogowych. Odnotowano również jeden alarm fałszywy. W 2013 roku w
zdarzeniach, w których brali udział strażacy OSP Rymanów na terenie naszej
gminy rannych zostało 8 osób, z czego
aż 3 osoby poniosło śmierć (2 osoby w
wypadku drogowym, jedna osoba utonęła). Tak tragicznego bilansu nie było
od lat. Dlatego z tego miejsca apelujemy
NASZ RYMANÓW
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do wszystkich o rozwagę na drogach, w
domu, w miejscu pracy i wypoczynku,
aby na terenie naszej gminy było bezpieczniej, a dźwięk syreny alarmowej
rozbrzmiewał jak najrzadziej. Na terenie
powiatu krośnieńskiego funkcjonuje 96
jednostek OSP. Nasza jednostka spośród
wszystkich jednostek OSPz powiatu w
2012 oraz w 2013 roku odnotowała najwięcej wyjazdów do akcji.
W roku sprawozdawczym 11 strażaków ukończyło następujące szkolenia:
kurs podstawowy, ratownictwo techniczne, szkolenie dowódców, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kurs kierowania ruchem. Nasza jednostka wzięła
udział w ćwiczeniach o kryptonimie
„SIENIAWA 2013”Dwudniowa konferencja pn.” Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Państwa” odbyła się w dniach 24-25 paź-

Od dzisiaj znacznie
bezpieczniej!
Do jednostki OSP Rymanów
pod koniec roku 2013 trafił półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)
Lifeline. Najnowocześniejsza technologia pozwoliła wyposażyć defibrylator
Lifeline we wszystkie, konieczne w sytuacjach krytycznych, właściwości. Jest
to defibrylator z baterią o żywotności 7
lat. Urządzenie wyróżnia się m.in. niezwykle kompaktową i prostą konstrukcją
dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu.
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dziernika. W trakcie drugiego dnia konferencji naukowo - szkoleniowej przeprowadzono na zaporze zbiornika wodnego „Besko” w m. Sieniawa pokazowe
ćwiczenia z udziałem służb i podmiotów
ratowniczych. Uczestnicy biorący udział
w przedstawionych epizodach takich
jak: masowy wypadek komunikacyjny,
płonący samochód czy wyciąganie zatopionego pojazdu z zalewu, wykazali się
dużym poziomem wyszkolenia i umiejętności sprawnego działania. W dniu
12.11.2013 r. jednostka OSP Rymanów
wzięła udział w corocznej inspekcji gotowości bojowej przeprowadzonej przez
komisję oceniającą z KM PSP Krosno.
Inspekcję przeprowadzono w terenie na
obiekcie Zakładu Uzdatniania Wody w
Sieniawie, gdzie zrealizowano założenie
do ćwiczeń, w których doszło do rozszczelnienia zbiorników z chlorem . Na za-

kończenie Naczelnik przypomniał jedne
z najmilszych momentów z życia naszej
jednostki w ubiegłym roku, tzn sukcesy
które odnieśliśmy w zawodach sportowych. a były to: I miejsce w konkurencji
sztafety na Słowacji, I miejsce - Gminne
Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek
OSP, IV miejsce - Zawody Najtwardszy
Strażak we Wrocance, III miejsce - Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
jednostek OSP, I miejsce - Gminne Zawody Strzeleckie z karabinka KBKS w
klasyfikacji drużynowej OSP, w klasyfikacji indywidualnej Grzegorz Zawada
- I miejsce.
Po zakończeniu dyskusji, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium
za okres sprawozdawczy, oraz zatwierdziło uchwałę dotyczącą planu działalności oraz planu finansowego do realizacji w roku 2014.

Defibrylacja jest jedynym skutecznym przerwaniem migotania komór. Polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego
prądu
stałego o określonej
energii
poprzez
powierzchnię
klatki
piersiowej w celu
wygaszenia
najpoważniejszych zaburzeń
rytmu serca.

Defibrylator został zakupiony dzięki napisaniu projektu przez Zarząd OSP
Rymanów pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
gminy
Rymanów
oraz osób wypoczywających w gminie
uzdrowiskowej”
OSP Rymanów

Gminne Eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
W dniu12.03.2014 r. w Zespole
Szkół Publicznych Rymanów odbyły
się XVI gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach gminnych organizowanych przez ZOG ZOSP RP w Rymanowie i KM PSP w Krośnie, wzięli udział
uczniowie szkół z terenu naszej gminy
reprezentujący OSP: Milcza, Klimkówka, Królik Polski, Posada Górna, Rymanów , Sieniawa i Wróblik Szlachecki.
Młodzież startowała w trzech grupach
wiekowych, tj. w I grupie ( szkoły podstawowe) uczestniczyło 9 osób, w II grupie ( gimnazja) uczestniczyło 17 osób, a
w III grupie ( szkoły ponadgimnazjalne)
uczestniczyło 5 osób.

Powiatowy Turniej
Koszykówki Drużyn OSP
Działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych oparta jest głównie na zapobieganiu pożarom, i udziale jednostek w
akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
wypadków mających na celu ochronę
życia, zdrowia i mienia. Integralną częścią ich działalności jest również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w tej ostatniej dziedzinie w dniu
08.03.2014 r. Starostwo Powiatowe w
Krośnie wspólnie z GOK Rymanów w
obiektach Hali Sportowej w Sieniawie
zorganizowało II Powiatowy Turniej
Koszykówki Drużyn OSP. Do Turnieju zostały zgłoszone jednostki OSP z
gmin powiatu krośnieńskiego: Głowienka , Iwonicz Zdrój, Łęki Dukielskie,
Przybówka, Sieniawa, Sporne.
Otwarcia Turnieju koszykarskiego dokonał Z-ca Burmistrza Gminy
Rymanów Jan Materniak oraz Grażyna
Ostrowska z Biura Promocji Starostwa
Powiatowego w Krośnie. Następnie

Pierwszym etapem turnieju był test
pisemny, zawierający 30 pytań testowych, na które uczestnicy musieli odpowiedzieć na podstawie posiadanych
wiadomości nt. ochrony przeciwpożarowej i działalności ochotniczych straży
pożarnych. Do finałowego etapu turnieju
zakwalifikowano uczestników
z każdej grupy wiekowej, którzy
uzyskali najwyższą ilości punktów w etapie pisemnym.
Po przedstawieniu wyników
etapu pisemnego, uczestnicy eliminacji odpowiadali na te same
pytania w danej grupie wiekowej, przed komisją sędziowską.
Wyniki uzyskane w fazie ustnej
zadecydowały o zajęciu ostatecznych miejsc w gminnym finale
OTWP. Kolejność zdobytych
miejsc w poszczególnych grupach była następująca:
I grupa:
1. Szuba Mikołaj SP Wróblik Szlachecki
2. Paćkowski Kamil SP Wróblik Szlachecki
3. Romańczak Gabriela SP Milcza
II grupa:
1.   Mazurkiewicz
Patryk  ZSP Rymanów
2.   Wais Konrad
ZSP Klimkówka
3.   Kijowska
Marlena ZSP
Milcza
III grupa:
1.   Penar Krzysztof LO Rymanów

2.   Penar Rafał        LO Rymanów
3.   Sokołowski Karol     LO Rymanów
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców
turnieju ufundował Burmistrza Gminy
Rymanów i ZOG ZOSP RP. Zwycięzcy
w poszczególnych grupach wiekowych
otrzymali cenne nagrody książkowe, a

zgłoszone drużyny zostały podzielone
na dwie grupy eliminacyjne: Sporne,
Sieniawa, Przybówka i w drugiej Głowienka, Iwonicz Zdr., Łęki Dukielskie.
Mecze 2x10 minut sędziowali Wołczański Alfred, Biel Bartłomiej, a sekretariat
Turnieju prowadził Kuliga Paweł. Opiekę medyczną sprawował przedstawiciel
SP PR Krosno ratownik medyczny Jaromir Jerzyk.
Po przeprowadzeniu eliminacji grupowych z kompletem punktów awansowały drużyny OSP Iwonicz Zdrój i
Sieniawa oraz Głowienka z dorobkiem
2 pkt. i Sporne 1 pkt. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
regulaminu
rozgrywek zmierzyły się drużyny: OSP
Głowienka - OSP Sieniawa 6:12 , OSP
Iwonicz Zdr.- OSP Sporne 15-14.
W meczu o III miejsce zwyciężyła
drużyna OSP Sporne pokonując Głowienkę 35:12. Natomiast walka o I
miejsce pomiędzy gospodarzami turnieju, a drużyną z Iwonicza zapowiadała się
bardzo emocjonująco ponieważ rywale z
Iwonicza bronili tytułu mistrzowskiego z
ubiegłego roku. Na początku I połowy
oba teamy prowadziły otwartą i zacięta
grę pod koszami, mimo szeregu niecel-

nych rzutów z jednej i drugiej strony wynik na tablicy był w zasadzie kosz za
kosz. Jednak w miarę upływu czasu drużyna z Sieniawy uporządkowała swoją
grę i zdecydowanie pokonała Iwonicz
47: 8.
Podsumowania II Powiatowego
Turnieju Koszykówki Drużyn OSP dokonał Przewodniczący Rady powiatu
krośnieńskiego Andrzej Krężałek oraz
Dyrektor – Etatowy Członek Zarządu Jan Pelczar wręczając pamiątkowe
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wszystkim uczestnikom
rozgrywek gratulowali również Dyrektor GOK Rymanów Danuta Litarowicz
, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie Jan
Kilar oraz Prezes OSP Kazimierz Gładysiewicz.
Końcowa klasyfikacja Turnieju: 1.
OSP Sieniawa, 2. OSP Iwonicz Zdrój, 3.
OSP Sporne, 4. OSP Głowienka, 5. OSP
Łęki Dukielskie, 6. OSP Przybówka.

każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Nagrody i dyplomy
wręczył: dh. Jan Kilar Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie i mł. bryg. Marek Fejkiel z KM
PSP w Krośnie.
Na zakończenie Turnieju dh. Prezes
serdecznie podziękował za udział tak
licznej grupie młodzieży biorącej udział
w Turnieju oraz opiekunom za solidne i
merytoryczne przygotowanie uczestników. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca, będą reprezentować naszą gminę w
eliminacjach powiatowych OTWP, które
odbędą się 25.03.2014 r. także w Rymanowie.
Kazimierz Gładysiewicz
Zarząd Gminny ZOSP

Kazimierz Gładysiewicz
(Prezes OSP Sieniawa)
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Juryslingwistyka
– „Tako rzeczą …
prawnicy”
„Przychodzę do prawnika, czytam
różnego rodzaju akty prawne i nic nie
rozumiem…….”
W cytowanym zdaniu spotykamy się
z problematyką języka prawniczego: „
Przychodzę do prawnika (…) i nic nie rozumiem” oraz języka prawnego: „ (…),
czytam różnego rodzaju akty prawne i
nic nie rozumiem”. Zdanie wyżej wspomniane często jest wypowiadane przez
osoby, które nie miały nigdy styczności z
prawem i specyfiką języka, który znacznie odbiega od naszej potocznej mowy.
Język prawniczy
Język ten jest dziełem prawników,
powstałym w wyniku interpretowania norm prawnych oraz formułowania
wypowiedzi o prawie obowiązującym.
Powstaje on także w nauce prawa przy
okazji opisywania poszczególnych instytucji prawnych oraz wykładni prawa.
Należy również wspomnieć w tym miejscu, iż prawnicy zwykli posługiwać się
paremiami w języku łacińskim, pochodzącymi z rzymskiej kultury prawnej,
które określają np. zasady stosowania
prawa. Taką zasadą jest przykładowo:
lex retro non agit – prawo nie działa
wstecz. Wyjątek od wspomnianej zasady wyrażony jest w art. 4 § 1 k.k. „ jeżeli
w czasie orzekania obowiązuje ustawa
inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże
należy stosować ustawę obowiązującą
poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla
sprawcy.” Bezwzględnie niedopuszczalne jest natomiast stosowanie surowszego
prawa (lex severior retro non agit).
Język prawny
Język ten występuje w tekstach normatywnych. Czytając ustawę z łatwością
zauważymy, iż są one zredagowane w
nieco odmienny sposób niż zwykliśmy
się wypowiadać, używając języka potocznego. Wymogi redagowania aktu
prawnego np. oszczędność tekstu, precyzja sformułowań powodują, iż prawodawca posługuje się „językiem sztucznym”.
Juryslingwistyka
Juryslingwistka to dział nauki zajmujący się badaniem języków prawa pod
kątem odrębności od języka naturalnego
i jego wewnętrznego zróżnicowania. Ma
również duże znaczenie dla prawników,
których podstawową działalnością jest
interpretacja przepisów i norm prawnych, ale także dla lingwistów – tłumaczy, dokonujących przekładów tekstów
prawnych lub prawniczych z języka ojczystego na język obcy. W dzisiejszym
świecie będącym „globalną wioską”
wielojęzyczność i multikulturalizm na
danym obszarze stwarza problemy w
zrozumieniu prawa.
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Co zrobić, żeby było mi łatwiej
funkcjonować w „świecie prawa” ?
Jeżeli mamy zamiar sami zrozumieć, rozplatać węzeł słów jakim napisany jest akt normatywny musimy zapoznać się z terminologią prawniczą. To jedyny sposób na dokonanie samodzielnej
interpretacji danego aktu. Ponadto aby
zrozumieć zdanie prawnicze, konieczne
jest posiadanie pewnej wiedzy. Każde
zdanie tego typu jest powiązane z całością wypowiedzeń, które składają się na
określoną dyscyplinę prawniczą. W celu
ułatwienia tego zadania przedstawiam
Państwu:
„Słowniczek
pojęć,
zwrotów
prawniczych” cz. I
1. Aktywa - są to zasoby majątkowe, kontrolowane przez jednostkę. Aktywa dzielimy na aktywa trwałe oraz na
aktywa obrotowe.
a) aktywa trwałe to między innymi wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe,
długotrwałe rozliczenia międzyokresowe oraz wszystkie pozostałe aktywa
jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.
b) aktywa obrotowe przynoszą
przedsiębiorstwu zysk. Zalicza się do
nich inwestycje krótkoterminowe wraz
z krótkoterminowymi aktywami finansowymi takimi jak papiery wartościowe
oraz środki pieniężne, należności krótkoterminowe oraz zasoby. Do zasobów
zaliczamy towary, materiały, produkty
gotowe – w tym usługi oraz produkcję w
toku np. półprodukty.
2. Apelacja - jest to środek odwoławczy, jaki przysługuje stronom postępowania od wyroku sądu pierwszej
instancji. Sądem drugiej instancji, który
rozpoznaje apelację jest sąd okręgowy
– od wyroku sądu rejonowego oraz sąd
apelacyjny – od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji.
3. Czyn zabroniony - zgodnie z
Kodeksem karnym odpowiedzialności
karnej podlega ten tylko, kto popełnia
czyn zabroniony pod groźbą kary przez
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Kodeks karny stanowi, iż czyn
zabroniony uważa się za popełniony
w czasie, w którym sprawca działał lub
zaniechał działania, do którego był obowiązany.
4. Czynny żal - jest to zachowanie
sprawcy, które polega na dobrowolnym
zaprzestaniu dokonywania przestępstwa
lub zapobiegnięciu skutkowi jaki mógł
się dokonać w wyniku przeprowadzonego czynu.
5. Czynność prawna - przez czynność prawną należy rozumieć świadome
i zgodne z przepisami prawa zachowanie, które zmierza do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich
oświadczeń woli składających się na
treść czynności prawnej.

6. Darowizna - jest to bezpłatne
świadczenie na rzecz innej osoby kosztem swojego majątku. Umowa darowizny powinna być sporządzona w formie
aktu notarialnego.
7. Delikt - jest jednym ze źródeł zobowiązań. Może być z działania, w wyniku którego powstała szkoda oraz gdy
odpowiedzialność wynika ze zdarzenia,
przez które na kogoś spada odpowiedzialność. Podmiot odpowiedzialny za
szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia. Ważne jest istnienie związku
przyczynowego pomiędzy skutkiem a
działaniem, który jest decydujący.
8. Depozyt - polega na zobowiązaniu przechowawcy do zachowania w
stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej
oddanej mu na przechowanie. Depozyt
powstaje na mocy umowy. Jeżeli umowa
depozytu jest odpłatna składający, nazywany inaczej deponentem, jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na
rzecz depozytariusza. Obowiązany jest
on do zwrotu wydatków, jakie poniósł
przechowawca w związku z wykonywaniem umowy, czyli zapewnieniem należytego przechowywania rzeczy.
9. Długi spadkowe - obowiązki majątkowe spadkodawcy, które nie wygasły
wraz z jego śmiercią, lecz przeszły na
spadkobierców, a także obowiązki, które pojawiły się w związku z dziedziczeniem, np. koszty pochówku czy koszty
postępowania spadkowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że spadkobierca
może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
bądź też spadek odrzucić. Kodeks cywilny określa terminy w jakich oświadczenia powinny być złożone oraz skutki
milczenia spadkobiercy. Oświadczenie
o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca
dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w
powyższym terminie jest jednoznaczny
z prostym przyjęciem spadku. Jednakże
gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca
pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje
podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak
oświadczenia spadkobiercy w terminie
jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z
dobrodziejstwem inwentarza. (cdn)
Bibliografia:
1)Kodeks karny,
2) Kodeks cywilny,
3) Prawo Karne Materialne- Część Ogólna, M. Mozgawa, Warszawa 2011,
4) Prawo spadkowe, E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2012,
5) Wprowadzenie do nauki o Państwie i
Prawie, A. Pieniążek, Lublin 2010,
6) Zobowiązania, W. Czachórski, Warszawa 2009.
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Już wkrótce rusza kolejny nabór do szkoły muzycznej w Rymanowie
Istniejąca w naszej gminie Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie cieszy się dużym zainteresowaniem, zaś jej uczniowie odnoszą sukcesy na organizowanych pokazach i konkursach. Nauczyciele przygotowują także liczne
koncerty w rymanowskiej auli im. Marka Góry, gdzie ich podopieczni prezentują swój talent oraz zdobytą wiedzę.
Badania naukowe jednoznacznie wskazują, iż kształcenie muzyczne w sposób niezwykły wspiera rozwój dzieci i młodzieży,
szczególnie - psychoruchowy i intelektualny. Zajęcia w szkole muzycznej są znacznym wsparciem dla procesów myślowych (koncentracji, pamięci, wyobraźni), a także dla rozwoju sfery emocjonalnej. Już sama gra na instrumencie, wymagająca aktywności
rąk, uruchamia w sposób wyrównany pracę obu półkul mózgu, stymulując większy rozwój funkcji, za które odpowiadają.
W celu lepszego przygotowania dzieci do zbliżających się egzaminów, zorganizowane zostały przez nauczycieli szkoły muzycznej zajęcia umuzykalniające, w ramach których dzieci poprzez zabawy muzyczne będą rozwijać swoje zdolności rytmiczno-słuchowe. Przesłuchania do szkoły muzycznej odbędą się 24 maja br.
Regulamin rekrutacji oraz druk podania o przyjęcie do szkoły znajduje się na stronie www.lorymanow.pl (zakładka Szkoła
Muzyczna) lub w sekretariacie.
Mikroprojekt „Rozwój i promocja turystyki
w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku
„Truskawiec” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej

„Rozwój i promocja turystyki
w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”
Gmina Rymanów rozpoczęła realizację mikroprojektu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów
i uzdrowisku Truskawiec”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpraca na rzecz
turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, liderem którego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.
Jednym z głównych celów realizowanych w ramach programu jest zachęcanie do podejmowania lokalnych inicjatyw i wspieranie
ich w różnych dziedzinach wśród osób i wspólnot sąsiadujących obszarów przygranicznych w celu budowania dobrych relacji i
tworzenia podstaw do dalszego rozwoju współpracy. Dlatego mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie z truskawiecką miejską organizacją pozarządowa ukraińskiej społeczności „Łemkiwszczyzna”, a ujęte w nim działania podejmowane będą wspólnie
zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.
Celem ogólnym mikroprojektu jest promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego projektem, tj. uzdrowiskowej Gminy Rymanów i Uzdrowiska Truskawiec.
W zakres mikroprojektu wchodzi m.in. organizacja konferencji poświęconych współczesnym trendom i uwarunkowaniom
rozwoju turystyki uzdrowiskowej i polsko – ukraińskiej współpracy w zakresie turystyki uzdrowiskowej. Ich celem będzie przedstawienie lecznictwa uzdrowiskowego jako ważnego produktu turystycznego, potencjału rozwojowego przedsiębiorstw i miejscowości
uzdrowiskowych oraz stworzenie platformy do dyskusji na temat rozwoju i promocji turystyki na obszarach uzdrowiskowych.
Ponadto zaplanowano zorganizowanie festynu promocyjnego w Rymanowie Zdroju, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży,
wyjazd szkoleniowy, wydawnictwa promocyjne oraz zakup sprzętu który będzie wykorzystywanie do celów promocyjnych.
Planowany termin zakończenia mikroprojektu – wrzesień 2014r. O realizacji poszczególnych działań w ramach projektu będziemy informować na stronie internetowej Gminy Rymanów.

„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza
Polsko – Słowackiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
NASZ RYMANÓW
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Uprzejmie informujemy, że w miesiącach maj i czerwiec realizowane będą kolejne działania ramach w mikroprojektu pn.
„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego”, realizowanego w partnerstwie z Obec Kračunovce na Słowacji. Będą to działania mające na celu integrację różnych środowisk oraz przyczyniające się
do rozwoju i inicjowania kolejnych różnorodnych form współpracy.
Będą to:
− „Majówka” festyn integracyjny
− Festyn integracyjny dla dzieci
− Rozgrywki piłki siatkowej i nożnej
− Konferencja podsumowująca projekt
Głównym miejscem realizacji poszczególnych działań, będzie miejscowość Puławy. Szczegółowe terminy ich realizacji będą
umieszczone na stronie internetowej Gminy Rymanów, Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie i Biura Informacji Turystycznej.
Ponadto informujemy, że w ramach mikroprojektu został utworzony teren rekreacyjno – wypoczynkowy w miejscowości Puławy, odbyła się konferencja i warsztaty agroturystyczne oraz został opracowany i wydany folder na temat Gminy Rymanów i Obec
Kračunovce, który jest dostępny bezpłatnie w Urzędzie Gminy Rymanów i Biurze Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju.
Zapraszamy serdecznie do wspólnego udziału w planowanych w ramach projektu imprezach.

Trasa nordic walking zaprasza
W dniu 16 kwietnia br. dokonano oficjalnego otwarcia trasy narciarstwa biegowego i nordic walking w Rymanowie-Zdroju.
Trasa ma długość 5 km i biegnie po gruntach należących do Lasów Państwowych oraz Gminy Rymanów.
Trasa powstała w ramach projektu pn. Turystyczne podKarpackie – rozwój turystyki na Podkarpaciu poprzez stworzenie trasy
narciarstwa biegowego oraz nordic walking w Rymanowie Zdroju realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid
Niski”, na który stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Alpy-Karpatom. Trasa biegnie niezwykle malowniczym terenem od Wilczej Polany poprzez cerkwisko schodząc koło Leśniczówki. Jest to doskonałe miejsce dla wszystkich lubiących
sport i kontakt z naturą. Trasa nie jest utwardzana, w związku z czym mogą pojawić się trudności w pokonywaniu trasy po deszczu.
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników nordic walking do korzystania z nowo otwartej trasy.

26

NASZ RYMANÓW

Kącik starej fotografii
     Fotografia pochodzi prawdopodobnie z 1920
roku i przedstawia rymanowską
młodzież w strojach ludowych, w
czasie obchodów
Święta 3 Maja
(Pierwszy z lewej to prawdopodobnie Michał
Pryga). Zdjęcie
nadesłała Janina
Elżbieta Kilar.
(wła)

Nowe urządzenia
na placu zabaw
Już kilka lat temu w naszym miesięczniku opisaliśmy inicjatywę ówczesnej Rady Osiedla – Rymanów o rozbudowie placu zabaw dla dzieci, znajdującego się na skraju parku podworskiego.
Pieniądze pochodziły z tzw. „funduszu
sołeckiego”. W następnych latach plac
był sukcesywnie doposażany, a w Rymanowie powstały jeszcze dwa dalsze
miejsca do zabaw dla dzieci.
Co roku przeznaczane są na ten cel
środki z „funduszu sołeckiego”. Podobnie było w tym roku, zakupiono zestaw
przyrządów do ćwiczeń dla młodzieży
i dorosłych. Teraz rodzice czy dziadkowie towarzysząc dzieciom nie muszą siedzieć bezczynnie na ławeczkach,
mogą wykazać się swoją aktywnością
fizyczną.

Konkurs Wielkanocny
W sobotnie popołudnie 5 kwietnia br. w Galerii Sztuki w Rymanowie
Zdroju odbyło się podsumowanie Konkursu Wielkanocnego, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie. Konkurs adresowany
był do dorosłych mieszkańców gminy
Rymanów. Regulamin zakładał podział
na kategorie, tj.: pisanka, palma wielkanocna, serwetka, obraz, rzeźba oraz
stroik świąteczny. Komisja artystyczna
po obejrzeniu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:
- wyróżnienia specjalne otrzymali:
Monika Banaś – Milcza,
Anna Jaworska – Rymanów Zdrój,
Krystyna Saczewska – Milcza,
Marta Kogut – Rymanów Zdrój,
Lilla Janowska – Sieniawa,
Józef
Szałankiwicz – Wróblik
Szlachecki,
- wyróżnienia:
Maria Rodzinka –
Głębokie,
Zofia Kijowska –
Milcza,
Maria Przybylska
– Milcza,
Inga Wendeker –
Rymanów Zdrój,
Barbara Kijowska-Gazda – Milcza,
Dorota Zając – Posada Górna,
- nagrody za udział
otrzymały:

Izabela Marszałek – Rymanów Zdrój,
Barbara Śliwka – Rymanów Zdrój,
Elżbieta Bolanowska – Posada Górna,
Izabela Hićkiewicz – Rymanów Zdrój.
Wszystkie prace można było zobaczyć na wystawie pokonkursowej, która odbyła się w Galerii w dniach 7-9
kwietnia br.
Po raz pierwszy w tym roku Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie zorganizował w Galerii Sztuki w Rymanowie
Zdroju „Kiermasz Wielkanocny”. Podczas tej trzydniowej imprezy mieszkańcy naszej gminy oraz turyści i kuracjusze
mogli kupić różnorodne dekoracje świąteczne.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy, a wystawcom kiermaszu
serdecznie dziękujemy za udział w imprezie.
Alina Pulnar
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