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Ferie z Aktiv Pro
Młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej
Aktiv Pro mieli możliwość skorzystania z
zimowej oferty sportowej przygotowanej
przez Stowarzyszenie Aktiv Pro. W drugim tygodniu ferii – grupa 32 zawodników
– w wieku od 5 do 9 lat wzięła udział w
stacjonarnym obozie sportowym. Uczestnicy w ciągu pięciu kolejnych dni oprócz
treningów piłkarskich, mieli możliwość
skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez trenerów Akademii. W
harmonogramie obozu znalazły się takie
zajęcia jak: wyjazd na basen do Krosna,
wyjazd na lodowisko i nauka jazdy na
łyżwach oraz mini turnieje piłkarskie.
Największą atrakcją obozu był bez
wątpienia wyjazd na narty do Ośrodka
Narciarskiego Kiczera Ski w Puławach.
Młodzi obozowicze skorzystali z programu Narty Dzieciom, w ramach którego
zostali objęci m.in. opieką instruktorów
narciarstwa, otrzymali karnety na stoki,
mogli wypożyczyć sprzęt narciarski, a
w przerwie pobieranych lekcji posilili
się ciepłym posiłkiem. Program Narty

zaprocentowało sukcesem uczących i
na zakończenie pobytu każdy uczestnik
samodzielnie potrafił zjeżdżać z górki.
Ciekawostką wyjazdu była obecność
w tym dniu w Ośrodku dziennikarzy Radio

Deklaracje PIT
za rok 2013
wypełnione
zostaną bez
żadnych opłat
w Stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”

Rzeszów, którzy przygotowali audycję
na żywo z stoku Kiczera Ski, do udziału
w której zaproszenie otrzymali również
nasi zawodnicy. Dodatkowym elementem
trwającego obozu były dwa familijne popołudnia, w których wraz z dziećmi mogli
uczestniczyć rodzice oraz rodzeństwo.
W ramach rodzinnej oferty dzieci wraz z
rodzicami udały się do Kina Sokół w Rymanowie, gdzie specjalnie dla Akademii
Piłkarskiej Aktiv Pro odbyła się projekcja
filmu Asterix na Olimpiadzie. Natomiast
na zakończenie obozu całymi rodzinami
udano się do Leśniczówki Hrendówka,
gdzie odbyło się integracyjne ognisko
oraz kulig.

Turniej piłkarski
Beniaminek i przyjaciele
Dzieciom jest rewelacyjną formą dotarcia
do młodzieży szkolnej oraz zaszczepienia
w dzieciach ducha tej dyscypliny sportowej. Profesjonalna opieka na stoku i
dobrze przemyślane prowadzenie zajęć,

Wypełnij PIT
za darmo

Dodatkowym elementem feryjnego
odpoczynku był udział naszych zawodników w cyklu rozgrywek piłkarskich
zorganizowanych przez zaprzyjaźnioną
szkółkę piłkarską Beniaminek Krosno.
W ramach akcji Beniaminek i Przyjaciele

Dokumenty rozliczeniowe można
składać
w każdy piątek w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła
przy ul. Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku w parku
swoje turnieje rozegrali zawodnicy z
roczników: 2007 i młodsi, 2006, 2005 oraz
2004. Każda drużyna z wyjazdu powróciła
z medalami oraz dyplomami. Założeniem
zimowego projektu było stworzenie młodym zawodnikom szansy na rozgrywanie
spotkań meczowych, natomiast całej akcji
patronowało hasło, iż W DZIECIĘCEJ
PIŁCE NIE MA PRZEGRANYCH. Dzieci
mają przede wszystkim czerpać radość z
gry, dobrze się bawić, a wynik i ostateczna
klasyfikacja schodzi na drugi plan - dlatego mimo strzelanych bramek, na tablicy
punktowej niezmiennie widniał wynik 0:0.
Podczas rozgrywek każda drużyna była
zwycięska, a każdy zawodnik poprzez
sam fakt uczestnictwa w zabawie został
nagrodzony pamiątkowym medalem.

Piłkarska Zima
z OZPN Krosno
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Krośnie także w tym roku
włączył się w organizację cyklu zimowych turniejów dla dzieci. W ramach
Piłkarskiej Zimy z OZPN Krosno udział
w rozgrywkach wzięły roczniki 2005 oraz
2004. Zawodnicy 2005 rozegrali bardzo
dobry turniej w Brzozowie, zajmując
ostatecznie IV miejsce, przegrywając
miejsce na podium po zaciętej walce z
drużyną Bieniminka Krosno. Natomiast
rocznik 2004 rozegrał spotkania meczowe
w Besku, zajmując VII pozycję. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Rysz-Jęczkowska
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Wydarzyło się w marcu

W czasie zjazdu
absolwentów,
or stary profesor
7.III.1274 – zmarł Tomasz z Akwinu, włoski teolog
pyta dawnego
na
i filozof. Twórca tomizmu wyróżnił 5 sposobów uzaucznia:
sadnienia istnienia Boga. Został uznany za Doktora
dob
- A ty Jasiu ile
Kościoła.
r
y
poc
masz dzieci?
zat
28.III.1364 – 650 lat temu poświęcono istniejącą do
- Ośmioro –
ek odpowiada z
dziś katedrę na Wawelu, trzecią w tym miejscu. Gotycdumą.
ką budowlę rozbudowali dla Jagiellonów renesansowi
twórcy. Wtedy powstała wspaniała kaplica Zygmun- No tak – mówi staruszek - na lektowska.
cjach też nigdy nie uważałeś!
* * * * *
11.III.1514 – 500 lat mija od śmierci Donato BraNa lekcji matematyki nauczycielka
mante, architekt i malarz włoski, poeta, jeden z najwybitniejszych artystów renesansu. Od 1503 r. główny zadaje podchwytliwe pytanie:
architekt papieża Juliusza II, zaprojektował bazylikę
- Jak najprościej
św. Piotra. Autor również wielu obrazów i fresków.
podzielić jedno
jabłko na osiem
28.III.1584 – zm. 54-letni Iwan Groźny, pierwszy car
osób?
całej Rosji. Występował przeciw bojarom i klerowi,
wprowadził reformę wojska. Swoja politykę realizował - Ugotować kompot – mówi Jasio.
za pomocą okrucieństwa i terroru. Prowadził wojnę z
* * * * *
Rosją a zawarł pokój ze Stefanem Batorym.
Doświadczony kelner radzi młodemu
1.III.1864 – krakowscy policjanci przeprowadzają
koledze:
rewizję w mieszkaniu Jana Matejki. Zostaje areszto- Pamiętaj chłopcze, żeby zawsze
szanować siwe włosy.
wany na krótko, ale władze austriackie rezygnują z
- W zupie też?
karania malarza za popieranie (również finansowo)
* * * * *
powstania styczniowego w zaborze rosyjskim.
Na przystanku wpada do autobusu
27.III.1911 – zgromadzona na wiecu ludność Rymazłodziej i woła:
nowa uchwala petycję, aby projektowaną linię kole- To napad, wyskakiwać z kasy!
jową Przemyśl – Brzozów przedłużyć do Rymanowa
Siedzący przy wejściu chwiejący się
Zdroju. Władze miejskie chciały naprawić swoją demężczyzna mówi z ulgą:
cyzję z 1884 r. nie dopuszczającą linii Jasło – Zagórz
- Chwała Bogu, a już myślałem, że to
kontrola biletów!
przez miasto.
* * * * *
12.III.1914 – 100 lat mija od śmierci George’a WeWiele lat temu kolega pytał kolegę:
stinghoyse’a, ameryk. Przemysłowca i wynalazcy
- Dlaczego zawsze po obiedzie nakręhamulca kolejowego, transformatora elektrycznego.
casz zegarek?
Pomysłodawca produkcji taśmowej, co wykorzystał
- Bo lekarz zalecił mi po posiłku troFord.
chę ruchu!
* * * * *
24.III.1914 – w Mazurkach przyszła na świat KrystyW eleganckim
na Krahelska, która stała się pierwowzorem pomnika
sklepie, do modnie
warszawskiej Syrenki. W 1943 r. napisał słynną pioubranej klientki,
senkę „Hej chłopcy bagnet na broń”. W pierwszym
sprzedawca mówi:
dniu powstania warszawskiego została ranna gdy
- Do tego futra,
ratowała postrzelonego kolegę. Zmarła dzień później.
które pani kupiła,
dodajemy bezpłat28.III.1924 - zmarł w opinii świętości Józef Sebastian
nie flakonik kropli
Pelczar. Urodził się w Korczynie. Po studiach w Rzyuspokajających dla małżonka.
mie wykłada na UJ, pełniąc w latach 1882-3 funkcję
* * * * *
rektora. Po powrocie do Przemyśla zostaje ordynariuPacjent skarży się doktorowi:
szem diecezji.
- Panie doktorze nie mogę usnąć, prze15.III.1990 – w nocy wybucha pożar w rymanowskim
wracam się z boku na bok i nic…
przedszkolu, którego przyczyny nigdy w pełni nie
- Też bym nie zasnął gdybym tak się
wiercił!
wyjaśniono. W styczniu siostry odzyskały budynek
* * * * *
Ochronki po prawie 30 latach jego „upaństwowieSłychać dramatyczny głos z kabiny
nia”.
pilota:
Ze środków zdobytych przez siostry, ofiarności społe- Wieża, wieża! Tu lot 1276! Wywołuczeństwa i pomocy gminy wyrósł nowy budynek.
ję dyspozytora! Skończyło się paliwo,
11.III.2004 – w pociągach w Madrycie, w 10 zamawysiadły przyrządy pokładowe, tracichach islamskich zginęło 191 osób (w tym 4 Polaków) my wysokość!!!
a ponad 1900 zostało rannych. W trzecią rocznicę
- Czego tak się drzesz? Już skreślam
cię z listy przylotów…
król Hiszpanii odsłonił pomnik upamiętniających poległych.
Powiedzieli o kobietach
18.III.2004 – 10 lat temu arcybiskup przemyski Józef
Prawdziwy mężczyzna lubi dwie
Michalik został wybrany nowym przewodniczącym
rzeczy – niebezpieczeństwo i zabawę,
Konferencji Episkopatu Polski.
dlatego lubi kobiety, gdyż są najniebezpieczniejszą zabawą.
Wacław Łabuda Fryderyk Nietzsche
Stara panna to jak przejrzała
gruszka, temu spadnie na łeb, co jej
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
nie trzęsie.
Michał Bałucki
tel. 17 77 90 069
Wybrał (wła))

hum

,

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Lesław Materniak (LM)
– tel. 507 140 048
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 21.02.2014
Współpracowali przy numerze:
Ignacy Bielecki, Zofia Gierlach,
Jacek Godzik, Marta Hanus,
Marcin Janowski, Beata Litwin,
ks. Przemysław Macnar,
Jan Niemczyk, Grażyna Skolarczyk,
Aleksander Skibiński,
Katarzyna Rysz-Jęczkowska,
Łucja Urbanik,
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów.
Wszelkie listy oraz materiały składać
można również w kiosku w rynku do
20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne
z poglądami redakcji.
Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić
można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej
w Rymanowie Zdroju
Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Pierwsze oznaki wiosny
(fot. Maciej Łabuda)

NASZ RYMANÓW

3

Wieści z regionu…

Od 22 lutego w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania rusza działalność Wydziału Medycznego. Obejmować ona będzie takie kierunki jak
fizjoterapia, kosmetologia, turystyka i
rekreacja, zdrowie publiczne. Nowością
jest dietetyka. Zapisy na studia ruszają
od 1 kwietnia.
 14 miesięcy będzie miał nowy wykonawca na dokończenie budowy autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia.
Drogowcy ogłosili przetarg.
 35 mln zł zainwestuje Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus” sp. z o.o. w
podstrefie Głogów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. To
trzecie zezwolenie w tej podstrefie wydane w tym roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów - to
zadanie, na które Muzeum - Zamek w
Łańcucie uzyskał ponad 16 mln zł dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 Na swoim koncie ma ponad 100 patentów, a siedem z nich przynosi ponad
10 mld dolarów zysków rocznie. System
ABS, elektronicznie sterowana zastawka serca to jego pomysły. W Rzeszowie
konferencja z udziałem prof. Andrzeja
Pawlaka z Uniwersytetu Stanforda.

Największa turystyczna inwestycja nad jeziorem tarnobrzeskim prawie
gotowa. Stanica wodniacka, pierwsza
konkretna inwestycja nad Jeziorem
Tarnobrzeskim, odebrana przez władze
miasta. Całość projektu o wartości ponad
5,1 mln zł zakłada jeszcze budowę dróg
dojazdowych, parkingu oraz trybun na
około 200 osób.
 Od maja będzie można podziwiać
panoramę Zagórza i okolic z tarasu
widokowego, który powstał w jednej
z wież Klasztoru Karmelitów Bosych.
Na zmęczonych wycieczką turystów w
ogrodzie będą czekały ławeczki, gdzie
będzie można odpocząć wśród zapachu
ziół i róż. Klasztor jest jedną z największych atrakcji turystycznych Zagórza.

Zaskakujące odkrycie w rejonie
Kańczugi. Na terenie województwa podkarpackiego odkryto duże dotychczas
nieznane złoże gazu. Nie chodzi tu tym
razem o sławny ostatnio gaz łupkowy,
ale o zwykły propan butan. W Siedleczce koło Kańczugi gazownicy odkryli na
głębokości ponad 2 kilometrów duże
złoża gazu ziemnego o bardzo dobrej
jakości.
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 Systemy informacji geograficznej
(GIS) jest to bardzo efektywny system
pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji oraz
zarządzania przestrzenią miasta w formie cyfrowej. Sanocki GIS to zestaw interaktywnych map, zawierających różne
informacje z dziedzin m.in. przestrzennej, demograficznej, geodezyjnej, turystycznej, kultury, istniejących instytucji.
 Na najbliższe dwa lata polska strona przejęła przewodnictwo w radzie
Euroregionu Karpackiego. Nowym
przewodniczącym rady został Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, a międzynarodowy sekretariat Euroregionu Karpackiego przeniósł się do Rzeszowa.
 21.02. w urzędzie marszałkowskim
podpisany został akt komunalizacji państwowej dotychczas spółki Uzdrowisko
Horyniec sp. z o.o. Uzdrowisko przejął
samorząd województwa. Ze strony samorządu sygnatariuszami byli marszałek
Władysław Ortyl i wicemarszałek Lucjan Kuźniar, zaś ze strony ministerstwa
skarbu państwa, pochodzący z Rzeszowa, wiceminister Zdzisław Gawlik.
 Napój serwatkowy niskoprocentowy - oto wynalazek prof. Agaty Znamirowskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest smaczny, zdrowy i... poprawia
humor. Ma piękny czerwony kolor i
łagodny malinowy smak. Po podniebieniu rozlewa się niczym bąbelki rodem z
francuskiej Szampanii. Tyle że ów napój
powstaje ze zwykłej serwatki, a nie z
owoców winnic...
 Sprzęt za ponad 120 tysięcy złotych trafił na oddział noworodkowy
sanockiego szpitala dzięki Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na
oddziale znajdują się już trzy z pięciu
urządzeń do ratowania noworodków,
które fundacja Jurka Owsiaka kupiła
dla sanockiego szpitala. Sprzęt za ponad
120 tysięcy złotych trafił na oddział noworodkowy sanockiego szpitala dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na oddziale znajdują się już trzy z
pięciu urządzeń do ratowania noworodków, które fundacja Jurka Owsiaka kupiła dla sanockiego szpitala.
 Leśnicy trafili na tropy niedźwiedzi
w Bieszczadach. Ciepła zima sprawiła,
że zwierzęta zamiast zapaść w sen, są w
lekkim letargu. Kilku osobom udało się
je nawet sfotografować, ale specjaliści
odradzają takie spotkania i ostrzegają –
niedźwiedzie mogą być groźne.
 Przejścia dla zwierząt nad A4 są
potrzebne, ale czy aż tak drogie? Przejścia dla zwierząt nad autostradami i drogami ekspresowymi stanowią bardzo
dużą cześć kosztów budowy dróg. Przykładowo, największy tego typu obiekt
stojący na A4 na wysokości Boreczku

pod Sędziszowem Małopolskim kosztował aż 65 milionów złotych.
 Katarzyna Bachleda-Curuś zdobyła wraz z drużyną srebrny medal
podczas igrzysk olimpijskich w Soczi
w łyżwiarstwie szybkim! Polki przegrały tylko z absolutnymi faworytkami,
Holenderkami. To największy sukces w
karierze panczenistki pochodzącej z Sanoka. Bachleda-Curuś, znana wcześniej
pod panieńskim nazwiskiem Wójcicka,
swoją przygodę z łyżwiarstwem szybkim
rozpoczynała w Sanoku w klubie SKŁ
Górnik. Przed długie lata reprezentowała na różnych imprezach swoje rodzinne
miasto, ale kilka lat temu przeniosła się
na Podhale. Teraz jest zawodniczką LKS
Poroniec Poronin.

Z powiatu

W Urzędzie Marszałkowskim w
Rzeszowie odbyła się (11.02) uroczysta
gala podczas, której ogłoszono wyniki i
wręczono nagrody laureatom plebiscytu
„Eskulap 2013”. Plebiscyt, to znakomita okazja do uhonorowania najlepszych
lekarzy oraz wzorowej placówki opieki
zdrowotnej w województwie podkarpackim. W gronie tegorocznych zwycięzców znalazł się lek. med. Tomasz
Marosz, specjalista neurolog, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz Poradni
Neurologicznej SP Gminny ZOZ w Krościenku Wyżnym. W kategorii „Placówka Medyczna 2013” Kapituła wyróżniła
Centrum Medyczno – Charytatywne
CARITAS w Krośnie, którym kieruje
ks. Marek Zarzyczny. Placówka, w skład
której wchodzą: Hospicjum Stacjonarne,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Dział
Rehabilitacji i Fizjoterapii, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, obejmuje
opieką nieuleczalnie chorych oraz wspomaga całe rodziny.

Nie trzeba jechać do Chin, by
zobaczyć jedną z najpopularniejszych
atrakcji turystycznych tego kraju. Do
Krosna przyjechało kilkadziesiąt figur
z 8-tysięcznej Chińskiej Armii Terakotowej. To kopie świty pogrzebanej wraz
z okrutnym Cesarzem Qin. Odkrycie to
nazywane jest ósmym cudem świata. W
Muzeum Podkarpackim w Krośnie pokazywana będzie do 30 marca 2014 r.

Coraz większe utrudnienia dla
kierowców w rejonie ulic Witosa i
Podkarpackiej w Krośnie. We wtorek
(4.02) wyłączona została sygnalizacja
świetlna, a jeśli aura będzie sprzyjać, w
przyszłym tygodniu zamknięte zostanie
skrzyżowanie. Ruch będzie kierowany
na objazdy.
 Pierwsi lokatorzy wprowadzają się
do nowo wybudowanych bloków przy
ul. Podchorążych w Krośnie. TBS oddaje właśnie do użytku 40 mieszkań na

wynajem, 10 na sprzedaż. Te pierwsze są
już zarezerwowane, na liście oczekujących wciąż jest 400 rodzin.

Już nie Royal Hall a Posmakuj
Krosno. Od niedzieli (9.02) krośnieński
Rynek ma nową restaurację - to „filia”
Posmakuj Bistro z Targowisk - niepozornego z zewnątrz lokalu, w którym można
zjeść prawdziwe rarytasy. Nie mieli żadnej reklamy, ale poczta pantoflowa zrobiła swoje. - To krośnianie zmobilizowali nas do tego, by otworzyć restaurację w
Krośnie - mówią właściciele.
 Od niedawna w Krośnie można zaopatrzyć się w alkaliczną wodę mineralną Java, która pochodzi ze źródła w okolicznych Humniskach. Takich wód na
świecie jest tylko kilka. Interesowali się
nią nawet Japończycy, a wodę o takich
właściwościach pija znana piosenkarka
Beyonce.
 W krośnieńskim Sądzie Okręgowym
rozpoczął się proces pięciu osób, które
w latach 2002-2008 zarządzały Krośnieńskimi Hutami Szkła. Są oskarżeni
o niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień i wyrządzenie firmie
szkód w wysokości ponad 88 mln zł.
 Powstała nowoczesna linia do produkcji mat szklanych. W Krosglassie,
czyli spółce zależnej Krośnieńskich Hut
Szkła, powiało optymizmem. A powód
jest jeden: została zakończona ważna i
kosztowna inwestycja polegająca na wykonaniu nowej linii produkcyjnej. Dzięki niej firma umocni swoją pozycję na
rynku, utrzyma zatrudnienie, a może
nawet w przyszłości je zwiększy.

Z gminy …
 Policjanci wyjaśniali okoliczności
tragicznego wypadku w miejscowości
Klimkówka. W zderzeniu opla z rowerzystą zginął kierujący rowerem. Przez
kilka godzin na tym odcinku drogi krajowej nr 28 trwały utrudnienia w ruchu.
Do wypadku doszło 12.02. około godz.
15 w Klimkówce, na drodze krajowej nr
28 relacji Krosno – Sanok. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że rowerzysta, 74-letni
mieszkaniec gminy Rymanów, prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo i zderzył się z oplem astrą, którym kierował
51-letni mieszkaniec gminy Sanok. Kierujący rowerem zginął na miejscu wypadku. Kierowca opla był trzeźwy.
 W dniu 14 lutego br. podczas Sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie, Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rymanowie Henryk Smolik oraz Maciej Kandefer Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury Zdrowia i Porządku
Publicznego wręczyli nagrody najlepszym sportowcom 2013 roku z terenu
naszej gminy. Nagrody otrzymali- Marcin Kilar – mieszkaniec Rymanowa, 16
letni zawodnik Klubu Sportowego Ski
Test Kraków, członek sekcji snowboardowej, startuje w zawodach rangi ogól-

nopolskiej oraz Kamil Ziajka – mieszkaniec Wróblika Szlacheckiego 17 letni
członek Studia Tańca Towarzyskiego
„Gracja” w Krośnie.
 Burmistrz Gminy Rymanów Zarządzeniem nr 150/10 z dnia 25 października 2010 roku ustanowił Medal
„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów”. Do grona odznaczonych w dniu
6 lutego 2014 r. dołączył Stanisław Stachura – Dyrektor PZMiUW w Rzeszowie, któremu w dowód uznania za
zasługi dla poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców Miasta i Gminy Rymanów
przyznano Medal. Dla Gminy Rymanów
ma szczególne znaczenie, gdyż dzięki
inwestycjom PZM i UW w Rzeszowie,
kierowanym przez Stanisława Stachurę
udało się zrealizować na terenie Gminy
Rymanów prawie 100 % zabezpieczenia
przed klęską powodzi tj. regulację koryta rzeki potoku Tabor od zapory rumowiskowej w Rymanowie Zdroju – Desznie
do Wróblika Szlacheckiego, zabezpieczenie potoku „Flora” w Klimkówce
oraz powstanie „polderu” przeciwpowodziowego w Klimkówce, który zabezpiecza wcześniej podtapiane miejscowości
Ladzin, Wróblik Szlachecki i Królewski.
zebrał deka

Informacja
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że od 3
marca 2014 zamierza rozpocząć roboty budowlane przy realizacji zadania pod
nazwą:

 Znamy już nazwiska najpopularniejszych i najlepszych sportowców, trenera
i działacza powiatu krośnieńskiego w
2013 roku. Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas uroczystej gali, która odbyła
się w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach, 20 lutego 2014 r. Najpopularniejszym sportowcem 2013 roku została
Marcela Marcisz – Niemczycka, zawodniczka MKS Halicz Ustrzyk Dolnych.
Kolejne miejsca zajęli:2. Tomasz Kasperkowicz, piłkarz, zawodnik III ligowej drużyny Karpaty Krosno,3. Kamila
Zatorska, zawodniczka LUKS Burza
Rogi, lekkoatletka,4. Brygida Bożek, zawodniczka MUKS Podkarpacie Jedlicze,
uprawia strzelectwo sportowe5. Konrad
Bil, zawodnik MUKS Podkarpacie Jedlicze, uprawia biegi narciarskie.

Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Bziance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa w km 12+127

 Niebezpieczna niespodzianka podczas przebudowy obwodnicy w Krośnie.
Pracująca przy robotach ziemnych ekipa
natknęła się na pocisk artyleryjski z
okresu II wojny światowej. Niewybuch
został zabrany przez saperów.

16.I – Domowicz Tomasz Antoni (l. 58) – Rymanów
26.I – Bolanowska Krystyna z d. Wałach (l. 80) – Głębokie
27.I – Fydrych Cecylia z d. Smoleń (l. 85) – Rymanów
31.I – Winnicki Józef (l. 91) – Królik Polski
08.II – Lasek Henryk (l. 83) – Rymanów Zdrój
10.II – Dębiec Antoni (l. 84) – Rymanów
11.II – Krukar Józef Franciszek (l. 74) – Klimkówka

Roboty budowlano – montażowe wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu mostu i skierowaniu ruchu na objazd tymczasowy. Prace wykonywane
na obiekcie spowodują lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie przebudowywanego mostu.
W związku z powyższym droga wojewódzka Nr 887 Brzozów – Rymanów
– Daliowa będzie nieprzejezdna w Bziance między marcem a październikiem
2014 roku.
Przepraszamy kierowców za utrudnienia w ruchu i prosimy o ostrożną jazdę
dostosowaną do ustawionego oznakowania.

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

(wła)
NASZ RYMANÓW
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Pamięci Julka
W dniu 30 stycznia 2014 roku
w wieku 84 lat odszedł do wieczności
nasz rymanowski rodak, Julian Kilar.
Aktor występujący na scenach: Teatru
Śląskiego w Katowicach, Teatru Ludowego w Krakowie, Scenie Polskiej
Teatru Cieszyńskiego, Teatru Polskiego
w Bielsku Białej, krakowskiego Teatru Bagatela oraz Teatru Nowego w
Zabrzu. Żołnierz Armii Krajowej. Pochowany na cmentarzu w Katowicach
w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej.
Ten krótki nekrolog pokazuje jak daleką
drogę przeszedł „chłopak z Rymanowa”,
który ruszył w świat z powojennego
Rymanowa. Całe jego życie naznaczone
było wyzwaniami.

Już we wczesnym dzieciństwie osierociła go matka - chociaż wychowującą
go macochę wspominał dobrze. Dzieciństwo na uliczce obok synagogi pośród
kolegów chrześcijan i żydów przerwała
II wojna światowa. Na oczach 9 latka
rozegrał się dramat utraty niepodległości,
hitlerowskiej okupacji, degradacji i zagłady żydowskich sąsiadów. Wychowanie
patriotyczne jakie dała mu rymanowska
szkoła oraz przykład ojca uczestnika
I wojny światowej i wojny z bolszewikami, sprawiły, że szybko związał się
z podziemiem akowskim przyjmując
pseudonim „Kornet”.
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Wyzwolenie miasta przez armię sowiecką i zaprowadzane „nowe” porządki
nie przystawały do jego wizji Polski,
dlatego kontynuował działalność konspiracyjną, aż do końca w Narodowych
Siłach Zbrojnych „rymanowskiej grupie”
oddziału Żubryda.
Ubeckie prowokacje, aresztowania
kolegów, niszczenie podstaw ekonomicznych miasta zmusiły go do wyjazdu na
Ziemie Zachodnie. Pojechał do swojego
brata, Dominika, który mieszkał wtedy
w Kluczborku na Opolszczyźnie. Tu
podjął prace w Spółdzielni Ogrodniczej,
jednocześnie zaczął udzielać się w kółku
teatralnym przy Powiatowym Domu Kultury. Został stamtąd skierowany do Szkoły
Instruktorów Teatralnych w Katowicach,
po ukończeniu której postanowił wstąpić
do otwartego wtedy Studio Aktorskiego
w Katowicach. Z dyplomem
aktora rozpoczął wędrówkę
po teatrach od Grudziądza po
Śląsk Cieszyński.
Doświadczenia życiowe
zahartowały Juliana, miał silny i ekspresyjny charakter a
swoich racji bronił brawurowo,
stąd może wśród znajomych
zrodził się przydomek „Szalony
Julo”. Jego system wartości
opierał się na kilku filarach:
miłości Ojczyzny, oddania Rodzinie, etosu pracy aktorskiej i
wierności miejscu urodzenia.
Rymanów był dla niego azylem do wiecznych powrotów i
wypoczynku.
W odziedziczonej po Ojcu
części domu prowadził w
miarę swoich możliwości i sił
prace adaptacyjne by stworzyć
nietuzinkowe wnętrze oraz
urzekający nastrój, który przyciągała ludzi teatru, kultury
oraz przyjaciół. Lubił ludzi,
a w potrzebie skłonny był do
wszelkiej pomocy. Był gospodarzem uroczym, pełnym
humoru, tworzącym ciepłą
atmosferę przy staropolskim
stole (świetnie gotował !), przy
którym toczyły się rozmowy
i wracał stary Rymanów i jego
mieszkańcy, anegdoty i żarty z
ludzkich przywar.
Żałość wielka, że wraz z odejściem
Julka odchodzi pewna epoka. Spoczął w
Katowicach wśród żołnierzy podziemia
akowskiego, pośród przedstawicieli
pokolenia, któremu przyszło walczyć za
Ojczyznę w skrajnie trudnych warunkach
i które często płaciło najwyższą cenę za
wyznawane przez siebie wartości.
Odpoczywaj w pokoju i śnij o swoim
ukochanym Rymanowie!

Rymanowska Polonia
Rymanowiacy już od ponad dwustu
lat, a może i wcześniej wyjeżdżali w świat
za chlebem, tak i dzisiaj Rymanowiaków
można spotkać porozrzucanych niemal
po całym świecie. Moi dziadkowie już
w XVIII wieku byli w USA, a ojciec
mój urodził się w 1902 roku w Bostonie.
W Izbie Regionalnej naszego Stowarzyszenia znajduje się tablo liczące sobie już
ponad 100 lat, na którym widnieją zdjęcia
z podpisanymi nazwiskami skupiającymi
się w Klubie Rymanowiaków w Chicago.
(fot. obok – Marcin Janowski). Spotykali
się oni przy różnych okazjach, pomagając
sobie wzajemnie w tym trudnym dla nich
okresie, jak również przekazywali sobie
wiadomości o rodzinnej miejscowości.
Dzisiaj przepływ informacji jest zdecydowanie inny, ale miesięcznik Nasz
Rymanów także w pewnym stopniu
dostarcza Rymanowiakom informacje o
Rymanowie i okolicy i na pewno są to
wiadomości inne, jak te otrzymywane od
najbliższych.
Wiemy, że wiele rodzin tu mieszkających regularnie wysyła swoim bliskim
nasz miesięcznik, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni, że za naszym pośrednictwem możecie Państwo śledzić zmiany
i wydarzenia jakie zachodzą w Waszym
rodzinnym miasteczku, do którego często
myślami wracacie. Żyjąc z dala od miejsca urodzenia często wspomina się rodzinę, przyjaciół, znajomych, chcielibyśmy,
(jako Stowarzyszenie Nasz Rymanów, bo
jednak jest On i Wasz Rymanów) nawiązać z Wami bliższy kontakt.
Proponujemy wam Drodzy Rodacy
abyście przyłączyli się do pisania artykułów do naszego miesięcznika, opisując
swoje wspomnienia z lat spędzonych w
Rymanowie, wspomnienia z trudnych
początków pobytu na obczyźnie, jak również inne ciekawe opisy, które mogłyby
zainteresować naszych czytelników. Wasze ciekawe wspomnienia, opisy, uwagi
będą zamieszczane w miesięczniku. Wierzymy, że kontakt taki sprawi to, że bliżej
poznamy nie zawsze lekkie życie na obczyźnie i zbliży nas do siebie. Uważamy,
że wypowiedź Wasza w pewnym stopniu
złagodzi Waszą tęsknotę za miejscem do,
którego często wracacie myślami. Mamy
nadzieję, że wielu z Was, obojętnie gdzie
rzucił Was los, odezwiecie się na nasze
zaproszenie, a listy Wasze będą mieć
stałe miejsce w „Naszym Rymanowie”.
Nasz adres pocztowy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
38-480 Rymanów ul. Grunwaldzka 11
Polska
e-mail: naszrymanow@op.pl
Z poważaniem

Ignacy Bielecki

Prezes Stowarzyszenia
Czesław Szajna

Tablica z Chicago 1903 r.
NASZ RYMANÓW
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Walne zebranie Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Szanowni zabrani, przyszło nam podsumować rok 2013, witam wszystkich zebranych członków i zaproszonych gości – stwierdził prezes Czesław Szajna rozpoczynając obrady.
Drodzy członkowie stowarzyszenia, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj prawie wszyscy, a mamy już 82 członków, muszę
powiedzieć, ze jestem z was dumny. Za waszą postawę, zaangażowanie i oddanie naszej wspólnej sprawie. Może nie wszyscy
doceniają naszą pracę, nie wszyscy wiedzą o wszelakich naszych działaniach, ale nie robimy tego dla poklasku tylko dla naszego
środowiska i przyszłych pokoleń. Możemy być dumni, że wspólnie z Urzędem Gminy udało nam się dokonać wielu pożytecznych
rzeczy, o czym systematycznie informujemy na łamach „NR”.(…)
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za całoroczną współpracę, poświęcenie, oddanie i wyrozumiałość, bo to wszystko
składa się na to, że efekty naszej pracy są widoczne. Szczególne podziękowania składam członkom zarządu, spotykając się z nimi
co tydzień podejmujemy wspólnie decyzje o naszych dalszych planach (…)

Sprawozdanie
z działalności finansowej

Stowarzyszenia
“Nasz Rymanów” za 2013 rok
Księgowość Stowarzyszenia “Nasz
Rymanów” prowadzona była w systemie elektronicznym “LeftHand pełna
księgowość”. Skarbnik Stowarzyszenia
był odpowiedzialny za kontrolę, księgowanie i archiwizację dokumentów.
Otrzymywane i tworzone dokumenty
księgowe spełniały wymogi Ustawy o
rachunkowości i zostały zaksięgowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stanowiły podstawę do sporządzania i
dostarczania w wymaganych terminach
deklaracji podatkowych, Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat. Posłużyły również
do sporządzenia poniższego zestawienia
obrazującego w ogólnym zarysie gospodarkę finansową Stowarzyszenia.
1. Okres sprawozdawczy rozpoczął
się ogólnym stanem środków pieniężnych: 37 739,74 zł. w tym:
7 487,31 zł. środki w kasie, 30 252,43
zł. środki na rachunku bankowym.
2. W okresie zostały zrealizowane
następujące wielkości wynikowe. Przychody całkowite o wartości 51 152,06 zł.
na które złożyły się:
- sprzedaż miesięcznika 18 432,24 zł.
- reklama w miesięczniku 11 848,00 zł.
- darowizny 1% podatku PIT 3 182,20 zł.
- kwesta 01-03.11.2013r.
6 982,41 zł.
- dotacje/datki (sekcje)
10 000,00 zł.
- składki członkowskie
370,00 zł.
- odsetki od lokat bankowych 337,21 zł.
Koszty całkowite o wartości
48 848,00 zł. na które złożyły się:
- koszty drukarni
12 481,00 zł.
- koszty redakcji, dystrybucji,
administracji
13 616,79 zł.
- koszty rozliczenia dotacji i darowizn
(renowacja, sekcje)
18 858,00 zł.
- koszty organizacyjne oraz
nieregularne
3 901,68 zł.
Przychody pomniejszone o koszty
dały 2 294,06 zł zysku.
3. Okres sprawozdawczy zakończył
się ogólnym stanem środków pieniężnych
40 092,25 zł., w tym: 9 949,07 zł. środki
w kasie, 30 143,18 zł. środki na rachunku bankowym, (z czego 6 982,41 zł. to
środki przeznaczone na dalszą renowację
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nagrobków oraz 500,00 zł to środki na
sport - sekcja szachowa).
Rok 2013 zamknął się zyskiem, który w całości powiększy kapitały własne
Stowarzyszenia, a więc zostanie przeznaczony na cele działalności statutowej.
Stowarzyszenie “Nasz Rymanów”
korzysta ze wsparcia wielu osób i instytucji, dzięki którym możliwa jest jego
działalność. Urząd Gminy Rymanów
udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie
Izby Regionalnej, wspiera rozwój dzia-

Historyczna Izba
Regionalna

Stowarzyszenie prowadzi, mieszczącą się w Domu Sokoła, Historyczną
Izbę Regionalną, która wpisana jest w
międzynarodowy projekt „Beskidzkie
Muzea – transgraniczny szlak rowerowy”.
Izbę odwiedzają grupy zorganizowane i indywidualni zwiedzający. W księdze
pamiątkowej wpisani są uczniowie, profesorowie, turyści, wczasowicze. Zdarzają
się również turyści zagraniczni i polonia
rymanowska.
Mimo niedawnej przeprowadzki do
większego lokum, zaczyna dokuczać nam
brak miejsca na nowe ekspozycje, są też
kłopoty z magazynowaniem eksponatów. Mimo tego zachęcamy wszystkich
darczyńców do dalszego wzbogacania
zbiorów.
Ważnym wydarzeniem, możliwym
do realizacji dzięki pomocy Urzędu
Gminy, były prace nad likwidacją zacieków na tynku klatki schodowej. Wiele
pracy społecznej wnieśli też członkowie
stowarzyszenia.

Ignacy Puchta

łalności w zakresie sportu i rekreacji.
Nadleśnictwo Rymanów wspiera działalność szkoleniową i turystyczną Stowarzyszenia. Zarząd, członkowie kolegium
redakcyjnego miesięcznika “NR”, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia
wykonali w 2013 r. wiele bezinteresownej
pracy na rzecz Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Przychylność środowiska
mobilizuje Stowarzyszenie do dalszego
poszerzania działalności na rzecz rozwoju
gminy w ramach Organizacji Pożytku
Publicznego – stwierdził Ignacy Puchta – skarbnik stowarzyszenia składając
raport finansowy.

Grażyna Skolarczyk

Zapraszamy do odwiedzania naszych
ekspozycji historycznych i etnograficznych – powiedziała na zakończenie
Grażyna Skolarczyk

150 numerów - 14 lat
W 2013 roku miało miejsce ważne
wydarzenie w życiu miesięcznika – ukazał się 150 numer „Naszego Rymanowa”.
Trzeba było na ten sukces popracować
13 lat.
Słowa te ukazują się już w 158
numerze. Tak długie funkcjonowanie
czasopisma o charakterze sublokalnym
(o zasięgu gminnym) jest ewenementem
na rynku prasowym.

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku należnego
na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację nagrobków na rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut Organizacji
Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

Pobieżna statystyka redakcyjna informuje nas, że na te 13 roczników złożyło się w sumie 3 300 stron, tworząc tom o
grubości ponad 30 cm. Nie ma drugiego
tak okazałego kompendium wiedzy o
Rymanowie – stwierdził Wacław Łabuda
składający sprawozdanie z działalności
redakcji. Przekazał w imieniu redakcji
podziękowania wszystkim autorom indywidualnym i instytucjom współpracującym z miesięcznikiem. Bez nich gazeta
by nie istniała, bo przypomnieć trzeba, że

skromny zespół redagujący „NR” pracuje
społecznie.
Stanowi to pewne zagrożenie dla
systematycznego wydawania kolejnych
numerów. Awarie sprzętu komputerowego (nie najwyższej jakości) lub kłopoty
zdrowotne stanowią realne zagrożenie.
Skumulowanie się tych problemów może
doprowadzić do zawieszenia działalności redakcji. Dlatego tak ważne jest,
aby wszyscy członkowie i sympatycy
stowarzyszenia i miesięcznika dołożyli
swoją cegiełkę do jego funkcjonowania
w sytuacjach kryzysowych.
Nie jest prawdą, że trzeba mieć wybitne umiejętności pisarskie aby zaistnieć
na łamach naszej gazety. Każdy może
uzyskać indywidualną pomoc od członka
redakcji i ustalić indywidualne formy
współpracy. Każdy może mieć swoją
małą działkę za którą będzie odpowiadał
na łamach gazety. Można ustalić własną
tematykę i objętość materiału oraz częstotliwość jego ukazywania się.

Sekcja kolarska
2013 roku

swojej kategorii oraz pierwsze miejsce w
Mistrzostwach Polski Dziennikarzy. Na
kolejnej edycji w Krakowie A. Królicka
była 4, D. Królicki 12 a M. Królicki 45.

Zawodnicy Sekcji Kolarskiej startowali w dwóch cyklach maratonów rowerowych- Cyklokarpaty.pl oraz Skandia
Maraton Lang Team. W Cyklokarpaty.
pl odbyło się 11 edycji –na każdej nasi
przedstawiciele stawali na podium. Wyniki klasyfikacji generalnej- A. Królicka- 3 miejsce, D. Królicki -9, W. Potasiewicz 10. Mega- Jan Potasiewicz
2 miejsce, Giga- Robert Albrycht 6
miejsce (do pełnej klasyfikacji zabrakło jednego startu). Klasyfikacja
drużynowa- 19 miejsce na 187 sklasyfikowanych zespołów. Warto dodać, że
nowy zawodnik sekcji Dawid Stanisz
startujący w wyścigach dziecięcych
wygrał wszystkie swoje starty zajmując pierwsze miejsce w nieoficjalnej
klasyfikacji dzieci.
Skandia Maraton Lang Team- pierwsza edycja odbyła się w Warszawie, Rymanów reprezentowali- Ewa i Bronisław
Dobrowolscy oraz D. Królicki. E. Dobrowolska zajęła 4 miejsce , B. Dobrowolski 16, a D. Królicki 14 miejsce w

Horal MTB Maraton, 10.08.2013,
Słowacja
W miejscowości Svit na Słowacji
odbyła się już 14 edycja jednego z najpopularniejszych maratonów rowerowych na terenie Słowacji – Horal MTB
Marathon wchodząca w skład Intersport
Marathon Series. Na starcie zameldowało się blisko 600 kolarzy z kilku krajów
startujących na 5 dystansach. Rymanów
reprezentowali tym razem Aleksandra
Królicka, która wygrała kategorię kobiecą na dystansie 43 km, oraz Dariusz
Królicki, który na tym samym dystansie
zajął 21 miejsce w swojej kategorii.

Wacław Łabuda

XVIII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2013
20 lipca 2013 w Iwoniczu-Zdroju
odbyły się Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Kolarstwie Górskim
„Family Cup”. Reprezentant MTB Rymanów Dawid Stanisz wygrał swoją
kategorię, a Robert Albrycht był drugi.
Obaj uzyskali awans do finału ogólno-

Zakres tematyki jest właściwie nieograniczony – można opisywać swoje
hobby (np. kolekcje, hodowle), można
podzielić się ciekawym przepisem kulinarnym. Na łamach można prowadzić
informacje o poszukiwanych lub oferowanych przedmiotach. Przedstawiać można
wspomnienia, swoją działalność zawodową i w stowarzyszeniach oraz historie
rodzinne (opowieść, dokument, zdjęcie).
Pierwsze czasopismo w historii
Rymanowa „Gazeta Rymanowska”
ukazywała się jako miesięcznik w latach
1991-93. Siedem lat trwały próby reaktywacji, pokonywanie wszystkich trudności
organizacyjnych i innych formalności.
Dopiero powstanie Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” rozwiązało te problemy.
Byłoby nierozsądnie i nieodpowiedzialnie doprowadzić do zawieszenia
działalności miesięcznika. Zlikwidować bardzo łatwo, odtworzyć bardzo
trudno.

Dariusz Królicki

polskiego w Kielcach. W finale wystartował tylko Dawid Stanisz zajmując 3
miejsce.
(sprawozdanie Dariusza Królickiego)
NASZ RYMANÓW
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Działalność Sekcji
Turystycznej
Działalność Sekcji Turystycznej
przy Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”
przejawiała się w organizacji wycieczek
krajoznawczych. Ich uczestnicy mają
okazję poznać ciekawe okolice i miejsca
naszego regionu, zmierzyć swe siły wędrując górskimi ścieżkami i szlakami,
a niejednokrotnie po długiej wędrówce
spędzić trochę czasu przy ognisku w miłym i wesołym towarzystwie – powiedział
Lesław Materniak.
W ubiegłym roku wędrowaliśmy
bieszczadzkim szlakiem przez Połoninę Wetlińską. Nieco dokuczał upał,
ale gdy wspięliśmy się na grzbiet
połoniny, powietrze stało się rześkie,
zachęcające do wędrowania i podziwiania pięknych górskich widoków.
Nieco inna była wycieczka w okolice
Jasła. Po wejściu na wierzchołek, dominujący nad jasielskimi okolicami, góry Liwocz z platformy widokowej podziwialiśmy dookólną panoramę podkarpackich
gór. Hen w oddali wznosiły się Tatry. Nad
platformą widokową wznosi się krzyż
wieńczący Sanktuarium Chrystusowego
Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju
z Medziugoria. Wierzchołek Liwocza
widoczny jest ze skraju rymanowskiego
rynku naprzeciw „Centrum”. Potem
zwiedzaliśmy skansen archeologiczny
„Karpacka Troja” w Trzcinicy, a wracając

STOWARZYSZENIE
„NASZ RYMANÓW’
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
DO NOWOPOWSTAŁEJ SEKCJI
BIEGOWEJ.
LUBISZ BIEGAĆ? CZEKAMY NA CIEBIE!
PRAGNIESZ ZRZUCIĆ ZBĘDNE
KILOGRAMY? BIEGAJ Z NAMI!
KONTAKT 503 025 664
do Rymanowa przybyliśmy do Dębowca
do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.
W tym roku chcielibyśmy wybrać
się szlakiem naszych uzdrowisk, może
z Rymanowa Zdroju przez Przymiarki
do Iwonicza Zdroju. To bardzo widowiskowy szlak z którego widać spory
obszar naszych Karpat z Tatrami włącznie. Planujemy wycieczkę w Pieniny a
także w Bieszczady, gdzie celem naszej
wędrówki byłby legendarny Halicz.
W ostatnich latach mieliśmy szczęście
do ładnej pogody. Miejmy nadzieję,
że tak będzie i w tym roku. A więc zapraszamy do udziału w wędrówkach z
naszą rymanowską turystyczną grupą
po górach i dolinach naszych pięknych
karpackich gór.

Lesław Materniak

Działalność Sekcji
Szachowej
Sprawozdanie z działalności złożył
Piotr Fałatowicz, który razem z Jerzym
Krukarem opiekuje się sekcją. Aktualnie w sekcji zapisanych jest i aktywnie
uczestniczy w zajęciach 40 członków.
Sekcja Szachowa przy Stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów” jest członkiem Polskiego Związku Szachowego.
Sekcja zorganizowała w Rymanowie
(z wielką pomocą Gminnego Ośrodka
Kultury) wiele turniejów dla szkół naszej
gminy oraz zjazdy Podkarpackiej Ligi
Szachowej. Ważną formą działalności jest
organizowanie turniejów szkoleniowych
dla młodych adeptów, w których podnosili
swoje umiejętności gry oraz zdobywali
kategorie szachowe.
Sekcja oficjalnie reprezentuje Rymanów w rozgrywkach drużynowych
Mistrzostw Polski i zawodach indywidualnych. W roku 2013 w V Drużynowej
Podkarpackiej Ligi Szachowej Seniorów
startowały 2 drużyny składające się
wyłącznie z juniorów, gdzie zajęły 4 i 6
miejsce na 12 startujących drużyn. W IV
Drużynowej Podkarpackiej Ligi Szacho-
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wej Seniorów drużyna zajęła 8 miejsce na
24 startujące zespoły a w II Drużynowej
Podkarpackiej Lidze Szachowej Juniorów
młodzi szachiści zajęli 4 miejsce na 19
drużyn.
Wiele sukcesów odnosili nasi zawodnicy w turniejach indywidualnych,
niektóre nawet wygrywając. Miernikiem

Piotr Fałatowicz

poziomu zawodników były Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego Juniorów,
do których trzeba wcześniej było uzyskać
kwalifikacje. Startowali zatem najlepsi a
wśród nich 8 juniorów i 3 juniorki reprezentujący Rymanów.
W kategorii chłopców (do lat 17) – 8
m. zajął Paweł Fałatowicz, a 15 m. Rafał
Zarzyczny.
W kategorii (do lat 15) - 16 m. Grzegorz Klocek, a 18 m. Albin Szaro.
W kategorii (do lat 13) – 8 m. Jakub
Krukar, 36 m. Krzysztof Hanus, 40 m.
Paweł Kielar.
W kategorii (do lat 11) – 18 m. Sebastian Krukar
W kategorii dziewcząt (do lat
15) – 6 m. Teresa Hanus, 12 m. Mariola
Szechińska.
W kategorii (do 9 lat) – 7 m. Urszula
Rogula.
Kapitalne znaczenie dla rozwoju szachów w naszej gminie ma fakt istnienia
szkółki szachowej, prowadzonej przez
Jerzego Krukara i Piotra Fałatowicza.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez
3 godz. w Gminnym Ośrodku Kultury.
Organizatorzy czekają na chętnych.

Klimkowskie nowinki
Klimkówka – malownicza wioska
urzekająca każdego przybywającego tu
turystę swoim niezwykłym pięknem górskiego krajobrazu, zapachem pobliskich
lasów i cichym szmerem rzeki Flory
przedzierającej się wśród nowoczesnych
zabudowań, które wyparły obraz dawnej
wsi. Ale nie wszystko to co dawne w
Klimkówce nie zginęło.
Osobliwe piękno kultury ludowej
naszego regionu, wypracowane przez
pokolenia, mieszkańcy Klimkówki starają
się utrwalać i wszczepiać je szczególnie
młodzieży, by zainteresować ją przeszłością ojców i dziadów i sprawić, by
w kulturze wsi szukała swych własnych
korzeni.

Każdy zwyczaj ludowy i związane z
nim obrzędy ma głęboką wymowę moralną, a często i społeczną, dlatego tak
ważną jest kontynuacja tradycji regionalnej, która w regionie Pogórza w którym
mieszkamy, charakteryzuje się wielką
różnorodnością obrzędów ludowych.
Obrzędy te w Klimkówce nie będą zapomniane. Utrwala je i przypomina Koło
Gospodyń Wiejskich, które ma długą i
ciekawą historię, począwszy od okresu
międzywojennego, kiedy to panie z KGW
organizowały różne spotkania towarzyskie np. zapusty, wigilie, dzień seniora
oraz uroczystości dla dzieci szkolnych
takie jak Mikołajki czy choinka.
Obecnie panie z KGW pod przewodnictwem energicznej Haliny Penar są
dobrą wizytówką dla Klimkówki i pro-

mują ją na swój sposób. Kolorowe ludowe
stroje, bogaty repertuar przyśpiewek
ludowych sentymentalnych i rzewnych
lub skocznych i radosnych, pielęgnowanie naszej regionalnej gwary – to tylko
niektóre atrybuty pań z klimkowskiego
KGW. Ich osobisty urok, wdzięk i wielkie zaangażowanie społeczne a przede
wszystkim regionalno – ludowe występy
artystyczne, prezentowane z różnych
okazji, są cennym wkładem do naszej
kultury narodowej. Występy pań z KGW
urozmaicają zawsze lokalne uroczystości
w Klimkówce.
Panie współpracują z sołtysem Kazimierzem Kielarem, który troszczy się o
całą klimkowską społeczność. Przebudowuje, rozbudowuje, poprawia i upiększa
w Klimkówce wszystko co tylko można.
Organizuje uroczystości patriotyczne, dba
o miejsca pamięci narodowej
i wspólnie z KGW stara się o
dobry wizerunek wioski.
Wspomnę tutaj tylko o
jednej uroczystości w Klimkówce zorganizowanej z inicjatywy sołtysa i koła gospodyń.1-go lutego w odnowionej Sali Domu Ludowego
pojawiła się wieczorem elita
parlamentarna, powiatowa i
gminna – parlamentarzyści:
Stanisław Piotrowicz i Piotr
Babinetz, starosta krośnieński
Jan Juszczak, etatowy dyrektor
członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Jan Pelczar, dwóch burmistrzów
rymanowskich: Wojciech Farbaniec i
Jan Materniak, sekretarz Urzędu Gminy
Marek Penar. Ponieważ spotkanie miało
charakter religijny, nie zabrakło również
proboszcza Klimkówki ks. Henryka Steca
i sióstr Michalitek. Powaga więc musiała
być utrzymana. Gospodarze wieczoru –
sołtys i przewodnicząca KGW powitali
wszystkich gości i licznie zgromadzonych
mieszkańców Klimkówki. Zaś ks. proboszcz poprowadził modlitwę i udzielił
błogosławieństwa Bożego na nowy rok.
Potem był opłatek, życzenia i kolędowanie. Ciepła i serdeczna atmosfera
zachęcała wszystkich do biesiadowania, a smaczny poczęstunek, w postaci

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

regionalnych potraw wykonanych przez
panie z KGW oraz wyborowa orkiestra
zapewniała wszystkim biesiadnikom
utrzymanie dobrego humoru.
Uroczystości z udziałem tak dostojnych gości, w Klimkówce nie należą do
rzadkości, a wioska zdobywa rozgłos
wzdłuż i w szerz nie tylko poprzez pielęgnowanie zanikających już dzisiaj tradycji
ludowych, ale i przez staropolską gościnność. A wszystko to zbliża ludzi i uczy
tego, czego tak brakuje w dzisiejszym
zbrutalizowanym świecie.
Zofia Gierlach

Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka

Nierównowaga
Zło dobro chodzą w parze,
tylko zło bywa w nadmiarze.
Pewnik
Gdy są przyjemności,
muszą być zmartwienia.
Taki jest sens
naszego istnienia.
???
Chodził z panną w koniczynę,
teraz ma zdziwioną minę.
XXX
Nie wierz takim co przysięgają,
że mówią prawdę.
Stary człowiek i morze
Morze wciąż szumi,
ja już przestałem
a przecież tak bardzo
dorównać mu chciałem.
Alimenty
Wnyki –
za wybryki.
W kościele
Zajmuje blisko ołtarza
swoje stanowisko,
tak aby ksiądz
zobaczył go z bliska.
Tytuł
Tytuł człowiekowi pomaga,
lecz od tytułu się wymaga.
Krzykacz
Stawiał wykrzykniki
i znaki zapytania,
a wszystko zależne
od rangi zebrania.

NASZ RYMANÓW
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Proboszczowie kościoła
rymanowskiego
(od powstania parafii
do 1770 roku)

Parafia Rymanów liczy już wiele
wieków. Pierwsze wzmianki o kościele
pochodzą z czasów Dobiesława z Oleśnicy i Sienna, który to prawdopodobnie
ufundował pierwszy kościół parafialny
obok istniejącego już w tym czasie kościółka św. Andrzeja. Było to około roku
1412. Świątynia ta wzniesiona na początku XV wieku prawdopodobnie przetrwała
do czasów Józefa Ossolińskiego, który
wzniósł obecny kościół. Zapewne, została
zmieniona, może trochę przebudowana
po rekatolizacji, lecz przypuszczalnie
był to ten sam obiekt, który fundował
Dobiesław.
Przez czas ponad trzystu pięćdziesięciu lat pełniło w tym kościele posługę
duszpasterską tak wielu proboszczów jak
i wikariuszy, komendarzy oraz mansjonarzy. Sprawowali oni funkcje duszpasterskie jako opiekunowie bractw religijnych,
ale przede wszystkim głosili Słowo Boże,
nauczali i udzielali sakramentów podobne
jak po dziś dzień czynią duchowni.
Przez okres ponad stu lat nie znamy
z imienia duszpasterzy pracujących w
miasteczku. Dopiero pierwszym zanotowanym przez kroniki proboszczem w
Rymanowie był ks. Mikołaj. Przywołuje go również spis członków Bractwa
Kapłańskiego w Sanoku. Ks. Mikołaj
pochodził z Pruchnika, a duszpasterzował
w miasteczku w latach 1528 – 15421.
Wspomina o nim również prof. F. Kiryk
w monografii Rymanowa zaznaczając,
że to właśnie on podczas nieobecności
dziedzica miasta, pełnił funkcję zarządcy
dóbr klucza rymanowskiego2.
Następcą Mikołaja na urzędzie był
wspomniany w 1550 roku ks. Albert o
którym prawie nic nie wiemy. Przebywał
w miasteczku około dziesięciu lat, podobnie jak jego następca ks. Jan Potocki,
który objął parafię rymanowską wraz z
niedaleką Klimkówką, a zrezygnował
z tutejszego probostwa przed dniem 9
maja 1561 rokiem, bowiem była to data
instalacji jego następcy ks. Stanisława z
Przybyszówki. Za jego proboszczowania
to jest w 1565 roku heretycy zajmowali
już kościół św. Andrzeja i zajęli świątynie
parafialną. Wówczas Zbigniew Sienieński
zagarnął kielichy, puszki i monstrancje
profanując Najświętszy Sakrament, a
świętymi olejami kazał – jak zapisały kroniki - posmarować swoje buty. Wypędził
on wówczas proboszcza, a wprowadzając
ewangelickie nabożeństwa w języku polskim, zmuszał do udziału w nich ludzi3.
W tym czasie jest wymieniony z imienia
i nazwiska rymanowski proboszcz ks.
Jakub Bobowski, który figuruje jako
duszpasterz w miasteczku w 1570 roku,
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ale być może było to tylko oficjalne, a
nie fizyczne duszpasterstwo.
Czas protestantyzmu w Rymanowie
trwał prawdopodobnie do nadania nowego proboszcza ks. Stanisława Misceńskiego, który został zainstalowany jako
pleban rymanowski 7 października 1587
roku, zaś umiera przed 6 września 1591
roku. Wspomina o tym wielu autorów
opracowań, ale co najważniejsze, źródła
podają, że budynek domu prepozyta Marcin Stadnicki wzniósł w 1590 roku, kiedy
to parafia już nie należała do heretyków4.
Datę tę potwierdza również wizytacja
Szembeka, która przedstawiając inwentarz kościoła z roku 1722 wspomina o
mszale z podobizną Wieczerzy Pańskiej z
drukarni Krzysztofa Plantini zakupionym
w roku 15875. Następnym proboszczem
i ostatnim szesnastowiecznym prepozytem rymanowskim jest ks. Szymon
Wiśniowski. Wiemy, że był wcześniej
wikariuszem w Rymanowie (przed 1590
r.), a na proboszcza został zainstalowany przez rymanowskiego dziekana 16
września 1591 roku. Był równocześnie
komendarzem w Iwoniczu (ok. 1597 r.) i
nie wiedząc z jakich powodów, rezygnuje
z probostwa 23 stycznia 1604 roku, by
nim znów zostać 29 kwietnia 1611 roku,
będąc równocześnie proboszczem w
Iwoniczu. Z tego probostwa rezygnuje 13
kwietnia 1617 roku, zaś z probostwa w
Rymanowie już z racji starości 16 marca
1624 roku. Z czasu ks. Wiśniowskiego
pochodzi akt fundacyjny zatwierdzony
przez ordynariusza bpa Stanisława Siecińskiego w Łukawcu 25 maja 1619 roku,
a zawierający powinności jakie kapłani
rymanowscy mają spełniać na czele z
proboszczem. Spisany został wcześniej na
dworze rymanowskim i podpisany tam w
święto św. Wojciecha 1619 roku: Prepozyt
ma rezydować przy kościele i nie opuszczać go bez zgody ordynariusza ponad
jeden miesiąc pod groźbą pozbawienia
beneficjum. Mają to być kapłani życiem,
erudycją i obyczajami jaśniejący w liczbie
czterech.(…) Chcemy, żeby mansjonarze
z prepozytem sprawowali pieczę dusz nad
ludem sobie powierzonym. Mają to robić
bez oglądania się na jakąkolwiek zapłatę
z dworu. Prezentę zaś prepozyta sobie i
następcom naszym przyznajemy. Gdyby
zaś - nie daj Boże – któryś z nich wpadł w
herezje wtedy kapituła przemyska będzie
zobowiązana do prezenty pod wadium
4 tysięcy florenów i proces ministrowi
heretyckiemu ma kapituła wytoczyć zaraz
w pierwszym terminie…6
Duszpasterstwo w czasie proboszczowania ks. Wiśniowskiego było dobrze
prowadzone. Oprócz odnowy materialnej
świątyni, powstawały liczne bractwa i
fundacje. Po ks. Szymonie probostwo rymanowskie na czas czterech lat przechodzi w ręce ks. Alberta Noszczyńskiego
(od 22 marca 1624 do 31 października
1628 r.).
Następca ks. Jan Branecki został
instalowany w Rymanowie 15 listo-

pada 1628 roku będąc równocześnie
proboszczem w Staromieściu. Był to
kapłan zasłużony, noszący zaszczytny
tytuł archidiakona gnieźnieńskiego oraz
kanonika poznańskiego. Z probostwa w
Rymanowie rezygnuje 10 kwietnia 1630
roku, przenosząc się do Krosna (8 styczeń
1631r.) zaś prepozytem w Staromieściu
pozostaje do 17 maja 1634 roku.
Kolejnym kapłanem noszącym tytuł
prepozyta rymanowskiego był ks. Błażej Bogacki. Przybywa do miasteczka
i zainstalowany zostaje jako proboszcz
w święto Zwiastowania Roku Pańskiego
1631 r. Przez dłuższy czas prowadzi parafię. Wiemy, że pozostaje w niej aż do swej
śmierci, która nastąpiła przed 14 grudnia
1657 roku, a po 23 października tegoż
roku, bowiem z taka datą spisał swój testament. To za czasu jego duszpasterzowania
w 1635 roku zbójcy beskidzcy obrabowali
świątynię7. Jak zostało zanotowane w
inwentarzu z roku 1722 po jego śmierci
umieszczono płytę nagrobną jemu dedykowaną po stronie lekcji, koło wielkiego
ołtarza, a wykonana została z deski8. Za
jego duszę co roku odprawiano msze św.
fundacyjne w święto św. Łukasza9. Jego
następcą zostaje ks. Jan Mietelski. Probostwo obejmuje 1 lutego 1658 roku, zaś
umiera 6 czerwca. Nie znamy roku śmierci tegoż proboszcza, choć możemy zaznaczyć, że na pewno było to przed 1699
r10. On również posiadał płytę nagrobną
w kościele rymanowskim, a czynsz na
msze św. w intencji jego duszy zapisano
na rymanowskiej synagodze i miał być
płacony na Zielone Świątki w wysokości
ośmiu florenów wraz z wonnościami11.
Po nim ok. 1665 roku proboszczem
zostaje ks. Wacław Chrzanowski. W
1670 roku zostaje wymieniony jako
prepozyt Arcybractwa Kapłańskiego
Sanockiego zrzeszającego okolicznych
kapłanów. Był zamiejscowym dziekanem
sanockim ok. roku 1677. To on postarał
się o założenie bractwa św. Różańca za
pozwoleniem prowincjała OO Dominikanów. Fundację obiecuje wspierać
jaśniepan Michał Zebrzydowski miecznik
koronny i starosta Lanckorony. To ks.
Chrzanowski zapisuje uposażenie dla
alterzysty w wysokości 1500 florenów
na rymanowskiej synagodze z czego
rocznie opiekujący się bractwem kapłan
miał otrzymywać 140 florenów i wyszczególnione w umowie wonności i zioła12.
Również ks. proboszcz wraz z bractwem
kapłańskim ufundował dzwon, który w
tamtym czasie zawisł w dzwonnicy zbudowanej przez niego, murowanej w środku, zaś na zewnątrz obitej drewnem, która
znajdowała się przy wejściu do miasta13.
To za jego kadencji jako proboszcza, miał
miejsce napad na kościół rymanowski
zbójców węgierskich, którzy napadając na
miasto 3 maja 1677 roku ograbili świątynię14. Ks. Wacław umiera przed 12 maja
1685 roku. Z czasu jego pobytu w miasteczku zachował się inwentarz spisany w
roku 166815. Po śmierci tegoż proboszcza,

tablicę pamiątkową jemu dedykowaną
umieszczono pod obrazem Jana Kantego16, zaś msze św. rocznicowe w intencji
jego duszy miały być odprawiane co roku
w oktawie Wszystkich Świętych17.
Następnym proboszczem wymienionym z datą 1692 był ks. Baltazar
Wilczycki. Nie wiemy o nim zbyt wiele,
lecz na pewno nosił godność kanonika
przemyskiego.
Pośród kapłanów do tego czasu sprawujących w Rymanowie urząd prepozyta
najwybitniejszym zapewne był ks. Gabriel Profecki, doktor i profesor filozofii
w Akademii Krakowskiej, jak również jej
rektor w latach 1716 - 171818. Proboszczem w miasteczku został w roku 1699 z
prezenty księcia Samuela Czartoryskiego
zarządzającego dobrami na Klewaniu19.
Pracował tu zaledwie dwa lata. Był również prepozytem szpitala znajdującego się
przy kościele oraz promotorem bractwa
św. Różańca20. Jednak przez większość
czasu lub faktycznie na stałe przebywał
i mieszkał w Krakowie. Zachowały się
nadania i dochody rymanowskie ks. Profeckiego z tego czasu21. W Rymanowie
miał trzech wikariuszy zwanych mansjonarzami, którzy prowadzili duszpasterstwo. W Krakowie wraz z kanonikiem
Janem Waleszyńskim zaangażował się w
starania o kanonizację bł. Jana Kantego22.
Po ks. Gabrielu probostwo przejmuje
na ponad dwadzieścia lat ks. Roch Józef
Toporowski. Zainstalowany 27 października 1701 roku proboszczem pozostaje do
daty jego usunięcia tj. 4 lipca 1729 roku.
Wiemy że w tym czasie (ok. 1713 r. ) był
jeszcze proboszczem w Ciężkowicach
pod Tarnowem w diecezji krakowskiej za
co miał wytoczony proces przed sądem biskupim w Przemyślu. Trudno dziś oceniać
czas jego duszpasterzowania. Wiadomo,
że miał problemy finansowe związane nie
tylko ze szkołą, ale również i ze szpitalem, bowiem jeszcze przed rokiem 1718
tłumaczy się i zeznaje przed urzędem
wójtowskim ze 100 florenów które miały
być przeznaczone na parafialny szpital,
a które przekazał młynarzowi z Posady
Górnej – poczciwemu Pawłowi Pazdule
– jak twierdził. Jak podaje profesor Kiryk,
znaleźli się świadkowie, którzy pod przysięgą zeznawali, że ks. Roch lekceważył
spowiedz wielkanocną, jak również dla
korzyści majątkowych pozbył się kilku
wikariuszy oraz bakałarza, organisty i
kantora. Miał również ogałacać kościół
rymanowski ze sprzętów23. Ale przez czas
swego urzędowania zakupił do świątyni
dwa nowe konfesjonały, kilka nowych ławek, położył posadzkę w kaplicach, które
odnowił wraz z zakrystią i dzwonnicą. Z
czasu jego proboszczowania zachował się
inwentarz i opis wyglądu kościoła rymanowskiego fundacji Sobiesława z Oleśna
z 1412 roku. To z niego dowiadujemy się
również, że ten proboszcz zakupił srebrną
monstrancję która po dziś dzień znajduje
się w naszym kościele24.

Następnym proboszczem był ks.
Wawrzyniec Wolniewicz (F. Kiryk podaje Waleniewicz25), który instalowany
został do kościoła rymanowskiego 26
sierpnia 1729 roku, a posługę proboszcza sprawował do swojej śmierci, która
nastąpiła przed 5 października 1750 roku.
Z czasu jego proboszczowania znamy
również wygląd świątyni, zachował się
również inwentarz kościoła pisany w
języku polskim z roku 174526.
Po śmierci ks. Wawrzyńca o probostwo rymanowskie starał się ks. Podoski
Gabriel Jan – kanonik metropolii gnieźnieńskiej i kanclerz kujawski. Widać
zabiegał o to kolator kościoła Józef Antoni Junosza oraz zapewne krewniaczka,
być może nawet bratowa kandydata na
probostwo starościna bobrownicka Katarzyna Podoska właścicielka „Tructus
Rymanoviensis”. Jednak ks. Gabriel probostwa w Rymanowie nie otrzymał i na to
stanowisko został zamianowany 15 lipca
1752 roku ks. Michał Przyjałgowski. Był
prebendarzem w Rymanowie i dodatkowo został instalowany 19 stycznia 1754
roku proboszczem w Iwoniczu z którego
musiał zrezygnować 14 lutego 1755 roku,
by utrzymać probostwo w Rymanowie.
Należał w tym czasie do bractwa kapłańskiego sanocko – krośnieńskiego i brzozowskiego. Proboszczem w miasteczku
pozostaje do roku 1765.
Po nim proboszczem zostaje ks.
Adam Łupiński (F. Kiryk podaje Lupiński27). Wcześniej był proboszczem w
Murzyskach w diecezji łuckiej oraz w
parafii Wojutycze. W Rymanowie pracuje
od 26 czerwca 1767 do 2 grudnia 1768.
W tym czasie był również prebendarzem
bractwa Różańca św. i należał do kapituły
przemyskiej nosząc tytuł kanonika.
Ostatnim proboszczem rymanowskim o którym wspomina w swoim opracowaniu ks. Mieczysław Kociumbiński28
jest ks. Wawrzyniec Szmydziński.
Wyświęcony na kapłana 16 marca 1731
roku. Był wikariuszem w Brzozowie oraz
pełnił tam funkcje alterzysty przy ołtarzu
św. Anny. Następnie był proboszczem w
Besku i sprawował urząd dziekana sanockiego. Prepozytem w Rymanowie zostaje
po ks. Adamie i zostaje zainstalowany 2
grudnia 1768 roku. W miasteczku pozostaje do 1770 roku.
Opracował: ks. Przemysław Macnar
1. M. Kociubiński; Księża diecezji przemyskiej obrządku
łacińskiego od początku diecezji do pierwszego rozbioru
Polski, t. I – II; Jarosław 1960, maszynopis, s. 347
2. F. Kiryk; Rymanów XV – XVIII w. w: Rymanów.
Dzieje miasta i Zdroju; p. red. F. Kiryka; Rymanów 1985;
s. 43
3. W. Sarna ; Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego,
cz. I, Przemyśl 1902, s. 175
4. AAP 155, s.91
5. AAP 156, s. 1635
6. AAP 1571 s.6
7. AAP 155 s. 83
8. AAP 156 s. 1639
9. AAP 155 s. 90
10. AAP 156, s. 1639
11. AAP 155 s. 90
12. AAP 155 s.82

13. AAP 156 s. 1605
14. Tamże s. 83
15. AAP 1571 s.4nn
16. AAP 156 s. 1639
17. 155 s. 89
18. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rektorzy_Uniwersytetu_
Jagiellońskiego
19. AAP 155 s. 85; Klewań - miejscowość na Ukrainie
(Wołyń), w obwodzie rówieńskim. Położona na wzgórzu
nad Stubłą.
20. AAP 155 s.83
21. AAP 155 s. 86 - 90
22. F. Kiryk; Rymanów XV – XVIII w. w: Rymanów.
Dzieje miasta i Zdroju; p. red. F. Kiryka; Rymanów 1985;
s. 66
23. http://www.swflorian.net/historia_archiwalia_
uniwersytecka_kapitula_kolegiaty_sw_floriana_w_
krakowie.php
24. AAP 156 s. 1604
25. F. Kiryk; Rymanów XV – XVIII w. w: Rymanów.
Dzieje miasta i Zdroju; p. red. F. Kiryka; Rymanów 1985;
s. 66
26. AAP 172 k. 174nn
27 F. Kiryk; Rymanów XV – XVIII w. w: Rymanów.
Dzieje miasta i Zdroju; p. red. F. Kiryka; Rymanów 1985;
s. 66
28. Większość informacji oraz dat pochodzi z
maszynopisu: ks. Mieczysław Kociubiński; Księża
diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego od początku
diecezji do pierwszego rozbioru Polski, t. I – II; Jarosław
1960.

Fraszki o kobietach
Jana Niemczyka.

To potrafiła
Zamykała
oczy, usta
otwierała,
nawet nie
widząc
obgadywała
Dantejskie
sceny
Dantejskie
sceny żona mi
czyniła,
gdy ma skromna osoba
do domu się spóźniła.
O pewnej pani
Tak bardzo ją lubiłem,
że się do niej wprowadziłem
Cnota
Z cnoty nie wyżyła,
więc się wypuściła
xxx
w sklepie chciała być
jak wielka hrabina,
gdy poznała ceny
zrzedła jej mina
Uściski
Życie płynęło jej na uściskach
z panami na wysokich stanowiskach
xxx
Urokiem swego ciała
wielu panów zniewalała.
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Uhonorowanie Hrabiny
Anny z Działyńskich
Potockiej ….
Na ubiegłorocznych spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
podnoszono temat uhonorowania wybitnej obywatelki naszego miasta Hrabiny
Anny z Działyńskich Potockiej. Pomysł
zyskał poparcie wszystkich członków
Zarządu i zdecydowano o ufundowaniu
tablicy pamiątkowej na budynku dawnego dworu rymanowskiego, a obecnie siedziby Nadleśnictwa Rymanów oraz zaproszenie do współpracy Nadleśnictwo
Rymanów - obecnego właściciela dworu
i Urząd Gminy w Rymanowie.
Efektem tych działań było spotkanie, w którym uczestniczyli: ze Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” - Czesław
Szajna i Grażyna Skolarczyk, z Urzędu
Gminy- Burmistrz Wojciech Farbaniec,
z Nadleśnictwa Rymanów - Nadleśniczy
Bogusław Famielec i Zastępca Nadleśniczego Maria Szkutnik.
Na spotkaniu ustalono treść i kształt
tablicy pamiątkowej, której projekt zlecono naszemu artyście rzeźbiarzowi
Krzysztofowi Śliwce, ustalono również
miejsce jej posadowienia. Pan Nadleśniczy, jako przedstawiciel właściciela budynku, zwróci się z wnioskiem do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków
o wyrażenie zgody na zamontowanie
powyższej tablicy na budynku dworu. O
postępujących pracach będziemy informować.
Warto z tej okazji przypomnieć Jej
historię.

Dzieciństwo Anny
Działyńscy herbu Ogończyk należeli
do starego magnackiego rodu polskiego,
od początku swego istnienia związanego
z najstarszą dzielnica Polski, która w X
wieku stała się zawiązkiem państwa polskiego. W tej wielkopolskiej dzielnicy
Działyńscy piastowali wysokie urzędy
regionalne – starostów, podkomorzych
i sędziów; odgrywali też role w rządach
całego królestwa polskiego, dochodząc
do godności wojewodów i kasztelanów.
Gniazdem rodowym był Kościelec,
Działyńscy nazwisko swe zawdzięczają
jednak Działaniowi we wschodniej części Wielkopolski. Działyń utrzymał się
we własności rodu do końca XVIII wieku, kiedy to został sprzedany na wyposażenie pułku wojska polskiego, zwanego
pułkiem Działyńskich, który okrył się
chwałą w powstaniu kościuszkowskim.
Od XVII wieku główną i najwspanialsza rezydencją Działyńskich był
Kórnik. Zamek w Kórniku został przebudowany w XVII wieku przez Teofilę Działyńską, a następnie odnowiony
przez Tytusa Działyńskiego, …Szcze-
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gólną chlubę Ojca mego stanowiło, że
budując wspaniały zamek w Kórniku,
w którym mało było pomieszczeń, tylko bibljoteki, narodowe muzea, zbrojownie, używał do tej budowy prześlicznej tylko polskich rąk i materiału
polskiego… pisała Anna w swoim pamiętniku.
Z rezydencji Działyńskich wspomnieć należy o słynnym pałacu „Pod Pelikanem” w Poznaniu. Nazwę swa wziął
pałac od wielkich rozmiarów rzeźby pelikana, ustawionej na szczycie frontowej
ściany pałacu przy Rynku Staromiejskim.
Pałac poznański odegrał ważną role
w życiu Anny, gdyż obok Kurnika, był
jej drugim domem rodzinnym. Siedziba
Tytusa Działyńskiego stała się centrum
polskości w Poznaniu. W największej
sali pałacu, zwanej Czerwoną, odbywały
się odczyty, zebrania stowarzyszeń naukowych i społecznych, wykłady naukowe uczonych polskich z innych zaborów,
a nawet giełdy handlowo-rolnicze. Pałac
był ośrodkiem życia polskiego w kraju
pozbawionym własnej państwowości
i uniwersytetów. …A wkoło domu zawsze się chowały to jakieś sierotki, co
na pensje chodziły, to jacyś staruszkowie, a zawsze w starym gnieździe „Pod
Pelikanem’ starczyło na wszystkich
miejsca i chleba. …
Anna z Działyńskich Potocka była
córka Tytusa i Celestyny z Zamojskich
Działyńskich. Jej babką była Zofia z ks.
Czartoryskich Zamojska, córka sławnych w Polsce Adama i Izabeli Czartoryskich z Puław, którzy stworzyli w swej
rezydencji pierwsze polskie muzeum historyczne, a ich dom był ośrodkiem życia
patriotycznego w dobie rozbiorów i walk
Polaków w wojnach napoleońskich. Po
matce więc odziedziczyła Anna tradycje
rodów Zamojskich i Czartoryskich, należących do arystokracji polskiej, bogatej
i dbającej o dobro rodu, narodu polskiego, popierającej każdą inicjatywę obrony
polskości, postępu społecznego i kulturalnego narodu.
Ze strony ojca, Tytusa Działyńskiego, Anna odziedziczyła nie tylko tradycje
patriotyzmu, ale walk w obronie niepodległości polskiej, osobistego bohaterstwa
i niezwykłej ofiarności na cele narodowe.
Jej dziad Ksawery Działyński, był za popieranie powstania kościuszkowskiego
uwięziony przez króla pruskiego, a odzyskawszy wolność nadal popierał walki
Polaków u boku Napoleona. Jej ojciec,
Tytus Działyński, na wieść o wybuchu
Powstania Listopadowego w 1830 roku,
przedarł się przez kordon graniczny i
chociaż mieszkał w zaborze pruskim, bił
się w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831r.
Został za męstwo odznaczony orderem
Virtuti Militari i awansował do stopnia
majora. Po upadku powstania nie mógł
wrócić do domu rodzinnego i przez prawie 10 lat przebywał na emigracji. Rząd
pruski obłożył jego dobra sekwestrem, a

samego skazał zaocznie na karę śmierci. Dopiero po latach i kolejnych amnestiach wrócił w rodzinne strony. Resztę
życia poświecił na gromadzeniu pamiątek narodowych, stworzył muzeum w
swym zamku w Kórniku i utworzył wydawnictwo naukowe najważniejszych
polskich dzieł historycznych
Łożył na wszystkie narodowe sprawy w latach 1840-1860, fundował stypendia dla zdolnej młodzieży polskiej ,
popierał powstanie przeciwko Prusom
w 1848 roku i sam brał w nim udział.
Był znakomitym administratorem swych
dóbr, pionierem postępu rolniczego
i gospodarczego wzorem patrioty, człowiekiem wielkiej odwagi cywilnej.
… O jeszcze jednem upodobaniu ojca
mego nie wspomniałam, to o aklimatyzowaniu zagranicznych drzew, krzewów i jarzyn … Bywały tam jarzyny,
których ani nazwisk nie pamiętam,
tylko dziwaczne kształty; …dyń na
których kilka osób siadało jak na kanapie, a skończywszy na potwornych
kształtów ogórkach wijących się jak
smoki i węże, …kartofle w kształcie
warkoczy plecionych i baranich rożków….
Brat Anny - Jan Działyński – to
nieodrodny syn Tytusa. W pierwszym
okresie powstania styczniowego organizował, pod zaborem pruskim, pomoc
dla współbraci walczących z Rosjanami,
a wreszcie sam ruszył do powstania. Po
klęsce powstania udał się na emigracje,
podobnie jak ojciec, skazany na śmierć
i konfiskatę majątku. I jak ojciec uniknął, dzięki amnestii, kary śmierci i utraty dóbr. Po latach wrócił do Kórnika
i kontynuował dzieło ojca poświęcając
wszystkie dochody na cele społeczne.
Zmarł bezpotomnie w 1880r.
Na takich przykładach formowała
swój patriotyzm i postawę młodziutka
Anna. Anna Zofia była ostatnim dzieckiem Tytusa i celestyny Działyńskich,
gdy urodziła się w Kórniku 2 listopada
1846 roku, jej matka miała 42 lata, a
ojciec 50. Małżeństwem byli od 21 lat
i mieli już pięcioro dzieci – syna Jana i
cztery córki: Elżbietę, Jadwigę, Marię i
Cecylię. Anna była młodsza od swej siostry Elżbiety Czartoryskiej o 20 lat, od
Jadwigi Zamojskiej o 15 lat, od Marii
Grudzińskiej o 14 lat, a od Cecylii Działyńskiej o 10 lat. Brat Jat był starszy o
17 lat.
Anna wychowywała się wiec jak
jedynaczka. Nie pamiętała najstarszej
siostry inaczej niż jako księżnej Czartoryskiej, siostra Jadwiga została generałowa gdy Anna miała 6 lat, Maria opuściła
dom gdy Anna miała 10lat, chorowita
Cecylia nie mieszkała w domu rodzinnym, a brat Jan kształcił się za granicą,
zarządzał majątkiem w Gołuchowie, a
po ślubie z Izabelą Czartoryską często
przebywał w Paryżu.

Anna choć miała liczne rodzeństwo,
sama spędziła swe najwcześniejsze lata.
Wychowywały ja bony, wychowawczynie, guwernantki polskie i francuskie.
Największą role wśród nich odegrała
panna Radolińska, wielka przyjaciółka pani Działyńskiej, osoba pochodząca z zubożałej rodziny ziemiańskiej.
Ojciec mój ciągle chorował. Matka
bez ustanku była nim zajęta; dyktował
jej, rysował z nią, czytywała mu po całych nocach. Ja zaś zupełnie oddana
byłam pannie Radolińskiej – starej
pannie, przyjaciółce mojej matki, która niby to z wizytą już 20 lat w domu
siedziała. Miała ona duży wpływ na Celestynę Działyńską, a Annę wychowywała zgodnie ze swoimi przekonaniami
o wychowaniu dzieci. Przesadnie religijna, była surową, oschłą opiekunką, wierzącą w skuteczność kar, z karą chłosty
włącznie. Moja opiekunka cały dzień
karmiła mnie czytaniem pobożnych
książek(…) Starałam się bezustannie o
Bogu myśleć, bo mi panna R. mówiła,

50 lat w Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
W Polsce przybywa emerytów, co jest
wskaźnikiem pozytywnym, świadczącym
o wydłużaniu się życia przeciętnego
Polaka. Stosunkowo liczną grupą są emerytowani nauczyciele. Stali się emerytami nieco wcześniej, dobrowolnie – ze
względu na pewne przywileje branżowe
i przymusowo – ze względu na sytuację
demograficzną i zmianę organizacji szkół
oraz redukcje etatów.
Organizacją na forum której spotykać się mogą nauczyciele-emeryci jest
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Koło
Emerytów ZNP, skupiające kilkudziesięciu członków, działa bardzo aktywnie.

że to koniecznie potrzebne;(…) wpadłam w zniechęcenie i znużenie z powodu, żem tego dotrzymać nie mogła, i
niedługo sprzykrzyło mi się wszystko co
tchnęło nabożeństwem. Anna wyniosła
z dzieciństwa złe wspomnienie ciągłej
walki ze starszymi, dokuczliwych kar i
moralizatorskich kazań.
Gdy skończyła 11 lat oddano ją do
Cacre Coeur w Poznaniu. Był to sam
początek powstania klasztoru, uczennic
było tylko 10, panowała atmosfera kółka
rodzinnego. Anna był nareszcie radosna
i szczęśliwa. Tak wspomina tamten czas
: Z Heleną Rogalińską byłyśmy dwie
najgorętsze patriotki, próbowałyśmy na
sobie różne tortury, aby się zahartować
i umieć z godnością cierpieć za ojczyznę, i głównie biczowałyśmy sobie ręce
po same łokcie pokrzywami, która dłużej, aż póki nie popuchły jak kłody.
Światłem jej dzieciństwa był ojciec,
uosobienie dobroci i wyrozumiałości.
Jedynie ojciec rozumiał zmartwienia
Anny, kiedy była małym dzieckiem.
Co roku organizuje
dla swoich członków
kilka spotkań oraz
proponuje wycieczki
do ciekawych miejsc
najbliższej i trochę
dalszej okolicy.
Na początku tego
roku, na zebraniu
koła, odbyła się miła
uroczystość nadania
medali tym, którzy
do związku należą
najdłużej. Odznaki za
50-letnią przynależność do ZNP wręczono Eugenii Wojtoń i Helenie Matodze z
Wróblika Szlacheckiego oraz Stefanii
Jaklewicz i Michałowi Jędrasowi z Rymanowa.
Odznaki, przyznane przez Zarząd
Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazali p. J. Kielar członek

Do najpiękniejszych wspomnień o ojcu
zaliczała zawsze przechadzki po Poznaniu, gdy trzymała ojca za rękę; dumna,
że człowiek otoczony czcią i szacunkiem jest właśnie jej ojcem. Ostatni
dzień swego życia, 11 kwietnia 1861
roku, spędził Tytus w towarzystwie swej
15-letniej córki. Wybierali razem dla
Anny wiosenny, słomkowy kapelusz z
czerwoną aksamitką. Na jego życzenie
przyniesiono cały kosz kapeluszy do
wyboru. Wspomnienie tego dnia na zawsze pozostało w sercu i pamięci Anny.
Tytus Działyński zmarł w nocy z 11 na
12 kwietnia 1861r. Z jego śmiercią skończyło się dzieciństwo Anny. Wspaniały pogrzeb, w którym wziął udział cały
Poznań , rozpoczął nowy okres jej życia,
okres żałoby rodzinnej, tragedii powstania styczniowego i ucieczki do Drezna
przed zemstą władz pruskich.
Okres pobytu w Dreźnie to również
nawiązanie bliskich kontaktów z rodziną…. cdn.
Grażyna Skolarczyk

naczelnych władz związku i p. D. Wojtowicz z sekcji emerytów ZNP w Krośnie.
Spotkanie w restauracji „Piwnica”
upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
(wła)
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Wspomnienia
Stefana Skibińskiego (III)
(Odzyskanie wolności)

W lipcu 1941 roku więźniowie
dowiedzieli się, że są już wolni. Od wysokiego rangą oficera NKWD usłyszeli,
że już są przyjaciółmi i sojusznikami
w walce z faszystami. Rozpoczęła się
długa droga do granicy ZSRR, aby
opuścić to niegościnne terytorium.(wła)
Po nabożeństwie oficerowie NKWD
pytali ich skąd mają obraz i krzyż, bo
przecież dokładnie ich sprawdzali. A oni
na to – wy sprawdzaliście dokładnie, a
my ukryliśmy jeszcze dokładniej. Nie
uwierzyli im posądzając o kontakty z
zachodem. Były liczne przesłuchania i
namawianie ich aby potwierdzili zeznania
spreparowane przez NKWD. Nie znalazł
się jednak żaden zdrajca, który by poświadczył taką nieprawdę. Pytali również
skąd wzięli księdza, przecież oni wszystkich kapelanów wcześniej od żołnierzy
odseparowali. Dziwili się, że zdołali to
przed nimi ukryć mówiąc „wot chytre
polaczki”. W obozie dowodzili żołnierzami tylko podoficerowie, bo oficerowie
bali się ujawnić, aby ich nie aresztowali i
wywieźli z powrotem do łagru. Do obozu
w Toczkoje przyjechali 11 października
1941 r. Był tam duży piaszczysty poligon
wojskowy na którym ustawiono namioty
dla 5 - 10 tysięcy żołnierzy i domki dla
sztabu. Ojciec był razem w jednym namiocie z Lorencem. Podczas chłodów w
namiotach było bardzo zimno. Jedzenie
było nie najgorsze, ale męczyła ich bezczynność. Pod koniec listopada przyszła
wiadomość, że przyjedzie do ich obozu
gen. Sikorski z Bozułuku, bo tam również
był obóz polskich żołnierzy.
Przygotowali na wizytację obóz,
zbudowali ołtarz, wyczyścili amerykańskie mundury i czekali w pogotowiu od
rana. Około godz. 10 rano zajechały samochody i zatrzymały się na bramie gdzie
na nich czekali oficerowie w mundurach
żołnierskich jeszcze bez dystynkcji oficerskich. Z wozu wysiadł gen. Sikorski z
napisem na rękawie Poland. Po powitaniu
i gromkim okrzyku – Hura!!!! i zdaniu
raportu przez sowieckiego oficera będącego łącznikiem oraz polskiego dowódcy
obozu (bez dystynkcji) żołnierze bez rozkazu rzucili się generała powitać wołając
„Witaj nasz wybawco, niech żyje obrońca
i wyzwoliciel”. Porwali gen. Sikorskiego
na ramiona i jego towarzyszy i ponieśli
ok. 200 m. Za nimi szli minister spraw
zagranicznych ZSRR Mołotow i inni
sowieccy dygnitarze cywilni i wojskowi.
Po przywitaniu przez gen. Sikorskiego
zebranych żołnierzy „Czołem chłopcy Niech żyje Polska” owacje grzmiały przez
długi czas i umilkły dopiero na rozkaz.
Z generałem przybyli z Londynu
dwaj księża przywożąc ze sobą naczynia
i szaty liturgiczne niezbędne do odprawienia św. mszy. Na mszę zadzwonił
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dzwonek zabrany potajemnie z łagru.
Nastrój był ogromnie wzniosły, wprost nie
do opisania. Od jesieni 1939 r. nie widzieli
mszy i nie słyszeli głośnych modłów do
Boga, bo były zabronione. W wielkim
skupieniu słuchali modłów kapłana oraz
śpiewu żołnierzy tworzących jeden wielki
chór. Na zakończenie mszy odśpiewali
pieśń „O Boże któryś jest na niebie”.
Ojciec miał szczęście być niedaleko
ołtarza i widział polskich i sowieckich
dygnitarzy. Podczas podniesienia nawet
sowieci poklękali i byli bez czapek. Po
krótkim kazaniu przemówił do nich gen.
Sikorski z którym był gen. Anders oraz
inni oficerowie już ujawnieni. Generał
przedstawił tragedię polskiego narodu,
mordy hitlerowskie i wezwał do wstępowania w szeregi armii polskiej, która
tworzyć się będzie w ZSRR, by wraz z
aliantami walczyć przeciwko Niemcom.
Wezwał, aby bez obawy ujawnili się
wszyscy utajnieni oficerowie i zaczęli
organizować oddziały wojskowe. Potem
był na błoniach wspólny obiad żołnierski.
Przemawiał również Mołotow, ówczesny
minister spraw zagranicznych ZSRR,
namawiając ich aby już jako wolni ludzie
i przyjaciele poszli razem z sowietami
walczyć z Niemcami. Dziwne losy historii, ten sam Mołotow przemawiał do nich
w 1939 r. przez radio informując, że „już
nigdy nie będzie żadnej polskiej władzy
i państwa. Wy jesteście polskimi buntownikami przeciw władzy niemieckiej i
sowieckiej a teraz będziecie tutaj w ZSRR
pracować jako więźniowie „zakluczeni”.
A teraz w 1941 r. stali się naraz przyjaciółmi. Po cichu pytali, bo się nadal bali
ich przewrotności, „jak to Towarzyszu,
skąd ta nagła zmiana”.
Następnego
dnia, kiedy żegnał się z nimi
gen. Sikorski,
zameldował się
pułkownik Nowacki, był w białym kitlu i czapce kucharskiej
i zasalutował
dużą chochlą, bo
pracował jako
kucharz. Rozbawiło to generała
i żołnierzy. W
tym dniu ujawniło się 2 ppłk,14
majorów, 20 kapitanów i ok.100
poruczników i podchorążych. Rosjanie
bardzo się dziwili jak mogło się uchować,
przy ich dokładnej kontroli, tylu oficerów
różnej rangi. Ale nic nie mówili bo im
strach w oczy zaglądnął. Polscy żołnierze
otrzymali umundurowanie oraz produkty
żywnościowe amerykańskie. Do 10 lutego
1942 r. przebywali w tym samym obozie
nabierając sił i szkoląc się w sztuce wojennej, ale bez broni. W dniu 18 lutego
1942 r. po przegrupowaniu i utworzeniu
oddziałów, Ojciec z oddziałem ok. 50

żołnierzy i 4 oficerów zostali przewiezieni
do Taszkientu, gdzie utworzyli biuro werbunkowe dla Polaków wywiezionych do
ZSRR z polskich terenów wschodnich,
tylko dlatego, że byli Polakami.
W Taszkiencie przebywali 2 dni
gdzie zgłosiło się do polskiej armii
bardzo dużo Polaków przeważnie z
Małopolski wschodniej. Zwerbowani po
odbyciu kwarantanny i otrzymaniu odpowiednich przepustek od władz sowieckich, udawali się do punktów tworzenia
armii polskiej. Byli szczęśliwi bo bardzo
źle im się żyło w ZSRR, w nędzy, brudzie
i w poniżeniu oraz w ciągłym zagrożeniu.
W najgorszej sytuacji byli ci którzy mieli
rodziny i nie chcieli ich zostawić. Błagań
i lamentów było co nie miara, ale wszystkich zabrać nie mieli możliwości. Przebywali przeważnie na stacji kolejowej
gdzie było biuro werbunkowe. Do miasta
wyjść było w pojedynkę niebezpiecznie
bo żuliki okradali nawet z ubrań, a w
nocy zdarzały się i zabójstwa. Na stacji
można było kupić tylko szaszłyki, kwas
chlebowy, czasem owoce. W Taszkiencie
było już ciepło i kwitły wiśnie i morele,
ale w górach jeszcze leżał śnieg. Trzeciego dnia zabrali ich do koszar NKWD.
Tam mieli łóżka z kocami, prześcieradła,
poduszki, umywalnię oraz kuchnię. W
dniu 21 lutego 1942 r. wywieziono ich do
miejscowości Czop-Paku w Uzbekistanie,
gdzie były koszary dla organizowanych
polskich oddziałów. Ojciec został przydzielony do 20 pp. Krakowski, 2 kom.
KM i mianowany jej szefem. Pojawili się
znowu Żydzi i opanowali wydział kwatermistrzowski. Codziennie przywożono
do obozu Polaków wypuszczonych z łagrów i więzień. Wyglądali jak straszydła,

zarośnięci, tylko skóra i kości, odziani w
łachy, owrzodzeni i zawszawieni. Trudno
im było przywrócić wygląd i godność
ludzką. Nadal byli zastraszeni i bali się
czy to nie jakaś mistyfikacja i któregoś
dnia wrócą znowu do łagrów i więzień.
Byli wśród nich profesorowie, lekarze,
adwokaci, inżynierowie, sędziowie i wielu urzędników będących przed wojną na
stanowiskach w administracji państwowej
lub lokalnej. Doznane przejścia i choroby

(tyfus plamisty, czerwonka, dyzenteria
itp.) powodowały liczne zgony po ok.
50-80 osób dziennie.
Najwięcej umierało w obozach
przejściowych nadzorowanych przez
Rosjan, gdzie zwolnieni Polacy byli poddawani kwarantannie fizycznej i często
politycznej. Nie wszystkim więc udało się
przejść do jednostek armii polskiej. Aby
się nie zarazić i przeżyć to, wg zaleceń
miejscowej ludności, jedli dziennie po kilka główek czosnku i cebuli pogniecionych
i zalanych samogonem oraz tak zrobioną
miksturą smarowali swoje ciała a nawet
miejsca owłosione po ich zgoleniu. Również dezynfekowano samogonem wnętrze
organizmu co powodowało specyficzny
zapach i pieczenie, ale poprawiało nastrój.
Taka kuracja była skuteczna, ale z braku
pieniędzy nie wszyscy mogli ją stosować,
szczególnie podczas kwarantanny w
obozie przejściowym zarządzanym przez
Rosjan. Po przejściu do oddziałów pod
polską komendę każdy żołnierz dostawał
żołd w rublach i mógł się zaopatrzyć w
kołchozie w dostępne wiktuały. Również
pewne środki finansowe ogólne przeznaczano na ten cel, za cichą zgodą dowództwa. Z pośród tych co nie stosowali takiej
kuracji znaczna część zmarła w ciągu 3
tygodni. Nowo przyjęci do polskiej armii
musieli być najpierw ostrzyżeni, co robiono przy pomocy nożyc do strzyżenia
owiec, ogoleni czym się dało, wykąpani
i odkażeni amerykańską pigułką przeciw
tyfusowi, następnie otrzymywali amerykańskie umundurowanie. Na początku
posiłki otrzymywali w racjach zmniejszonych, aby przyzwyczaić organizm do
normalnego żywienia. Były przypadki, że
niektórzy zjadali od razu całe otrzymane
racje żywnościowe i umierali. Mieszkali
w barakach stale dezynfekowanych,
często była zmieniana pościel a w siennikach słoma. Każdy żołnierz przed snem
otrzymywał pigułkę przeciw tyfusowi ale
i tak w nocy umierało 1-2 ludzi nie tylko
z powodu tyfusu ale i z wycieńczenia. Po
uzupełnieniu stanu osobowego pod koniec
marca 1942 r. wyjechali do Krasnowodzka, portu rosyjskiego nad Morzem Kaspijskim, skąd za zgodą władz ZSRR zostali
przewiezieni okrętami rosyjskimi i perskimi do Persji (Iranu). Na okręty (barki) w
pierwszej kolejności wpychali się Żydzi,
w mundurach polskich, (które zrzucili w
1939 r.), często z rodzinami tak, że nie
wszystkim polskim żołnierzom czy ich
rodzinom udało się zabrać, z powodu braku miejsc. Ci którym się nie udało zostali
później wcieleni do armii sowieckiej lub
armii gen. Berlinga. Do Persji zabrali się
również niektórzy sowieccy oficerowie,
tzw. łącznicy. Jak się o tym dowiedziały
władze sowieckie to usiłowały transport
zawrócić, ale im się to nie udało bo już
byli poza wodami terytorialnymi ZSRR.
W tym czasie mówiono, że wywieziono
ok. 130 tys. polskich żołnierzy z sowieckiego „raju”.

Dzień Babci i Dziadka
w „Jasiu Wędrowniczku”

W restauracji „Jaś Wędrowniczek” 13 lutego odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mali artyści z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo” z przejęciem odtwarzali swoje role,
recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tuptali w rytm muzyki dla swoich
Babć i Dziadków.
Nie zabrakło uśmiechu, radości oraz łez wzruszenia. Po przedstawieniu dzieci obdarowały swoich ukochanych gości laurkami wraz z
życzeniami, a drogie Babcie i Dziadkowie wykorzystali chwilkę na
słodki poczęstunek oraz rozmowy, by poznać siedzących obok gości.
(Kolorowe zdjęcie na okładce)
J. Godzik

Czytelnicy piszą
W numerze 9/2013 „NR” w artykule „1939… Klimkówka pamięta” napisano: „Poległ wówczas polski żołnierz Jan Ginalski i kapitan
niemiecki, którego pochowano w
ogrodzie dworskim a potem z wielka
pompą przewieziono do Niemiec”.
Do tej widomości chciałem dorzucić kilka faktów. Pochowanym
oficerem był major Joachim von
Ahlfen, urodzony w Poczdamie w
1905 roku. Absolwent Szkoły Oficerskiej w Monachium, awansowany do stopnia majora 1.IX.1939
roku. W jego biografii podano jako
miejsce śmierci: Rymanów, na północny wschód od Przełęczy Dukielskiej

Ironia losu
pochwycić je
już pochwycone zamknąć w dłoni
sobie bezpiecznie je oswoić
nie dzielić z innym
i nie mnożyć
odjąć od ust
marzyć: o, moje!
mnie się tylko zdarzy
aż
inne palce zaciśnięte
drgną strudzone
ujawnią
że to szczęście
nieodosobnione
Marta Hanus

B. Sołtysik

Aleksander Skibiński
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Sanockie
- Krośnieńskie (V)
Pochodzenie ludności, osadnictwo,
uwagi historyczne
W czasach dawniejszych wyróżniały
się pomiędzy ludnością dzisiejszej Galicji
osady szwedzkie, tureckie, tatarskie i wołoskie. Ci dawniejsi osadnicy unarodowili
się jednak zupełnie i zmieszali się w jedno
z ludnością rodzimą, polską lub ruską.
Do takich unarodowionych osadników
należą potomkowie jeńców szwedzkich
osiedlonych w pobliżu Krosna, w Haczowie, Trześniowie i Komborni, pomiędzy
którymi zachowują się jeszcze do dzisiaj
ich narodowe nazwiska. Na koniec potomkowie Wołochów, których osiedlono
w górach sanockich w XIV i XV wieku,
gdzie do dzisiaj pewne wsie nazywają
wołoskimi.
Prawdopodobnie osadnicy ci (ze wsi
leżących koło Krosna), na prawie niemieckim lokowanych, pochodzić mogli z
prowincyj niegdyś słowiańskich, jednakże
dziś jeszcze są tu chłopskie rodziny zdradzające nazwiskami obce pochodzenie.
Spotkałem tutaj Bachmanów, Bergelów,
Feiklów, Gemsów, Glasarów, Hauserów
i inne podobne nazwiska wieśniaków.
W mowie ich usłyszysz wyrazy: bruslik za stanik, manta zamiast płaszcza,
szesterką zwą siostrę męża, Gaistag to
Zielone Świątki itp. Zresztą sprawa kolonistów krośnieńskich bardzo jasno się
przedstawia. Najczęściej nawet wyraźnie
wymieniono w dokumentach, iż potrzeba
zaludnienia spustoszonego przez Tatarów
kraju wymagała sprowadzenia kolonistów. Tych osadzał najwięcej Kazimierz
Wielki. On w tych stronach pewno na
każde 300 wsi z jakie 200 lokował. Dodać
tu winniśmy, że owe osady z czasów Kazimierz Wielkiego, z jakimi spotkaliśmy
się w okolicy Krosna, najczęściej nie
stanowiły osobnych gromad, ale zwykle
osadników do istniejących wsi włączono,
najczęściej jako rzemieślników.
Nie oni więc nadawali okolicy obyczaj i strój, ale je wraz z mową przyjmowali, jak tego dowodzi okoliczność,
że nie ma tu osady, gdzie by się chłopi
kolonistami nazywali i czuli. Zdaje nam
się, że takie wmieszanie między ludność
polską na wielkich obszarach kilkudziesięciu tysięcy Niemców, było tym dla
postępu rękodzieł, przemysłu i cywilizacji
rolniczej, czym jest dla stanu zdrowia
ospy szczepienie.
Co się tyczy odcieni między ludem, te
łatwo dostrzec, uważając kilka wsi razem i
różnice ich od innej znów takiej gromadki
osad. Badając strój, obyczaje, naturę i
pochodzenie, do ciekawych by można
dojść rezultatów. W niektórych okolicach
studiował gromady takie W. Pol, a nazwał
je osobnymi rodami, stanowiącymi grupy
w całych znów plemionach.
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Naglącą jest praca w tym kierunku,
gdy liczne wpływy zacierają właściwości narodowe odznaczający chłopów z
różnych okolic. Nawet strój często już
zastępuje się kosmopolitycznym płaszczem a różnorodzajowe czapki w kaszkiet
się zamieniają.
Ogólna charakterystyka, cechy
fizyczne i moralne
Górale galicyjscy w pierwszej połowie naszego stulecia. Rozbójnikami było
wielu Górniaków ruskich w Karpatach. w
opisie parafii Liska w wieku XVII zwani
są ludem dzikim i do łotrostw nawykłym.
Dowodzi tego pozwolone przez ustawy
krajowe ziemiom przemyskiej i sanockiej
trzymanie milicyi, smolakami zwanej.
Górniaki ruskie ubiorem swym bardzo
się zbliżają do Węgrów pogranicznych,
mowa ich nawet przez związek ze Słowakami węgierskimi jest zepsuta.
Co do przemysłu, pracowitości i gospodarstwa, niewiele się od krakowskich
różnią, ale wiele od nich są biedniejsi,
jako dalej odsunięci od Podgórza, obfitego
w urodzaje ziemi i możnego dostarczyć
im dobrze płatnych zarobków. Górniaków
ruskich bliższe okolice równiejsze, mało
od gór lepsze, wesprzeć ich nie mogą,
ani rękom ich nie dostarczają zarobku. U
Węgrów winobranie, dokąd wybiegają,
za krótko trwa, aby mogli za nagrodę
swej pracy opatrzyć się w sposobność
wyżywienia siebie i rodziny przez zimę.
Wiele między nimi jest tkaczów, całe
wsie niektóre od tkaczów tylko są osiadłe,
często w jednym domu po trzy i więcej
bywa warsztatów, ale rzadko taki, który
by tyle był zamożny, iżby miał własny
fundusz na kupno przędzy. Ci którzy go
mają, znaczne z swego rzemiosła zyski
odnoszą, zwłaszcza ci, którzy cieńsze
płótna wyrabiają. W ogólności zaś ten
Górniak za bogatego jest miany, który od
zbioru do żniwa na żywność dworowi lub
Żydowi dłużyć się nie potrzebuje.

********

Publikowanym
dzisiaj piątym fragmentem z tomów
„Sanockie – krośnieńskie” Oskara Kolberga kończymy cykl
artykułów z okazji 200
rocznicy urodzin tego
wybitnego etnografa,
kompozytora, folklorysty, językoznawcy i
muzykologa. 21 lutego
nastąpi inauguracja
roku Oskara Kolberga
pod hasłem „Kolberg
2014 – Promesa”, rozpoczynająca cały ciąg
imprez popularyzujących sylwetkę badacza i jego prac. Sondaż
przeprowadzony przez CBOS ujawnił, że
85% Polaków nic o nim nie wie.
Człowiek, który w swym długim,
lecz samotnym życiu badacza, z mozołem przemierzał kraj podzielony przez
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Za reklamę wielokrotną
udzielane są duże rabaty
Oferta dotyczy tylko
reklamy czarno - białej

zaborców. To dzięki niemu wiemy jak nasi
przodkowie obchodzili święta, jak żyli,
co i jak śpiewali oraz w co wierzyli. Na
pierwszą wyprawę udał się w 1839 roku
by badać folklor muzyczny, spisywać
słowa i melodie ludowe. Potem stopniowo
poszerzał zakres swoich zainteresowań..
Swą tytaniczną pracę wykonywał
charytatywnie. „Ludoznawca, aby udać
się w podróż i zbierać rzeczy ludowe
musiał zgromadzić wystarczające środki
finansowe na transport, zgromadzenie zapasów żywności, zdarzało się, że i na broń,
opłacenie przewoźnika czy przewodnika
a niekiedy nawet na kilkunastoosobową
eskortę, na opłacenie noclegów w szynku,
rzadziej w wiejskiej chałupie, na opłacenie informatorów” – pisze Zbigniew
Libera.
Kosztowne było również publikowanie zebranych materiałów, szukanie
sponsorów było stałą jego troską. Pierwsze ukazało się dzieło
zatytułowane „Lud,
jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania,
przysłowia, obrzędy,
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.
Ogółem pozostawił
po sobie 33 wydane
tomy i ogromną ilość
materiałów piśmienniczych. W 1960 roku
Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze rozpoczęło opracowywanie
i wydanie drukiem
dalszych tomów. Dotychczas wydano 85
tomów dzieł wszystkich (łącznie 39 780
stron).
Obecnie cała spuścizna Kolberga ma
być dostępna w Internecie. (wła)
(www.kolberg2014org.pl)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

VII edycja projektu ”Czas na aktywność w gminie Rymanów”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie po raz siódmy realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie
Rymanów” (okres trwania projektu 01.01.2013 do 30.06.2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII –
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ma na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, na które główny wpływ
ma ubóstwo wynikające z bezrobocia, oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
W tym roku w projekcie weźmie udział 19 Beneficjentów. Z wszystkimi uczestnikami zawarte zostaną kontrakty socjalne – czyli
umowy określające wzajemne działania. W ramach tegorocznego projektu pięć rodzin zostało już objętych wsparciem asystenta
rodziny, dziesięć osób będzie miało możliwość uczestnictwa w kursie zawodowym - „mała gastronomia”. Jedna osoba kontynuuje
udział w projekcie już drugi rok - podnosi poziom swojego wykształcenia. W ramach projektu przewidujemy serię spotkań ze
specjalistami, tj. trenerem kompetencji społecznych i komunikacyjnych, radcą prawnym, psychologiem, doradcą zawodowym. W
ramach projektu planujemy również zajęcia dla Beneficjentów będących rodzicami oraz spotkania w ramach grupy wsparcia. Po
raz pierwszy w ramach projektu przewidywane jest uczestnictwo w stażu po kursie zawodowym.
Harmonogram działań w ramach projektu:
Od stycznia rodziny zakwalifikowane do projektu objęte zostały pomocą asystenta, który w ramach swojej pracy pomaga
rodzinom wdrażać prawidłowe postawy życiowe wszystkich jej członków, realizuje indywidualny plan pracy z poszczególnymi
rodzinami, utrzymuje z nimi stały kontakt i pomaga w przezwyciężeniu codziennych trudności. Prowadzi również odpowiednie
treningi, takie jak: trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbania o zdrowie, edukację, organizowanie czasu wolnego itp. Od stycznia też jedna osoba w ramach projektu kontynuuje naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych,
na kierunku „Opiekun w domu pomocy społecznej.”
W marcu planujemy pierwsze spotkania z doradcą zawodowym. Podczas tych konsultacji poruszona będzie tematyka z
zakresu lokalnego rynku pracy, zasad i sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, określane
zostaną predyspozycje zawodowe Beneficjentów. W tym samym miesiącu rozpoczną się spotkania w ramach grupy wsparcia, na
których uczestnicy będą mogli wymienić swoje doświadczenia, wspólnie poszukiwać rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji
rodzicielskich i trudności opiekuńczo-wychowawczych. Spotkania te będą miały na celu odbudowę motywacji, wiary we własne
siły oraz wzmocnienie więzi społecznych.
W kwietniu planujemy zorganizowanie kursu zawodowego – mała gastronomia. Uczestnicy tego kursu będą szkoleni w
zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Po ukończeniu szkolenia Beneficjenci otrzymają stosowne zaświadczenia.
W maju zamierzamy zorganizować spotkania z radcą prawnym. Tematyka zajęć obejmować będzie: zapoznanie się z przepisami
prawa rodzinnego, przepisami prawa opiekuńczego oraz prawa pracy dla pracowników, poznanie przepisów z zakresu prowadzenia
własnej działalności i zakładania spółdzielni socjalnych, podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego oraz
kodeksu cywilnego.
W czerwcu przewidujemy zorganizowanie spotkań grupowych z psychologiem, w ramach których zostaną poruszone tematy
z zakresu: pełnienia funkcji rodzicielskich, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, poczucia własnej
wartości, określania predyspozycji społecznych i zawodowych. W miesiącu tym planujemy również rozpoczęcie stażu dla tegorocznych kursantów.
We wrześniu rozpoczną się spotkania dla rodziców, podczas których poruszone zostaną m.in. kwestie budowy wzajemnych
relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, stosowania odpowiednich metod wychowawczych. Omawiana będzie tematyka uwzględniająca problemy i zagrożenia związane z wiekiem dorastania. W październiku dla Beneficjentów zrealizowane będą indywidualne
spotkania z psychologiem.
W listopadzie odbędą się ostatnie zajęcia w ramach projektu, tj. trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się m. in. z tematyką radzenia sobie z krytyką, stresem, budowania pozytywnego obrazu
siebie, poczucia własnej wartości, motywacji do działania.
W grudniu dla wszystkich uczestników tegorocznego projektu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące. Na spotkaniu
tym nastąpi ocenia i ewaluacja projektu, uczestnicy wypełnią ankiety podsumowujące.
Realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Rymanów” zamierzamy zakończyć w czerwcu 2015r.
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Rymanów, korzystających ze wsparcie tut.
ośrodka, bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych utratą pracy oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Osoby chętne
do wzięcia udziału zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, ul. Dworska 42, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00 - 15:00, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://
www.gopsrymanow.pl/
Zespół projektowy
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Przy okazji 8 Marca
Mówienie o równości wobec prawa
wszystkich ludzi to rzecz, wydaje nam
się, oczywista. Czy zawsze tak było? Historia walki angielskich kobiet o swoje
prawa przeczy temu.

tydzień później
w Hyde Parku
było jeszcze
więcej protestujących kobiet i
mężczyzn (!).
Gdy Emmeline
Pankhurst pojechała zbierać
pieniądze do
USA i Kanady,
witano ją jak
bohaterkę.
Policja reaguje coraz brutalniej, brutalizują swoje postępowanie
również sufrażystki. Na dworcu wychłostany został szpicrutą Winston Churchill,
a premier Asquith został obezwładniony
na polu golfowym i rozbierany był do
naga. Przed kompletnym upokorzeniem
uratowała go córka grożąc napastniczkom kijem golfowym. Rząd zaleca
zaostrzenie metod postępowania służb
porządkowych. Aresztowane kobiety,

Gdy w 1866 roku nieśmiało zgłoszono pogląd o nierówności kobiet w
świetle obowiązującego prawa, brytyjska
Izba Gmin sformułowała pogląd, że płeć
piękna nie jest w stanie pojąć reguł rządzących polityką i dopuszczenie kobiet
do instytucji rządzących byłoby dużym
ryzykiem. W 1870 roku przedstawiono
Izbie petycję, by prawo wyborcze było
powszechne, odrzucono ją jednogłośnie.
Prawo wyborcze mieli mężczyźni posiadający nieruchomości, czyli 5 mln z 30
mln mieszkańców kraju. W tym czasie w
amerykańskim stanie Wyoming, który był
światowym pionierem równouprawnienia,
przyznano kobietom prawo uczestniczenia w wyborach już w 1869 roku.
W 1897 roku powstała federacja sufrażystek
(suffrago – powszechne
głosowanie) założona przez
Emmeline Pankhurst i jej
trzy córki. Pani Emmeline
stwierdziła, że dość już apelowania i proszenia, trzeba
podjąć w tej walce bardziej
radykalne działania. Już
dwa lata później urządziły
pierwszy wiec przed brytyjskim parlamentem, który
bardzo szybko został rozpędzony przez policję.
Karykatura ośmieszająca sufrażystki z 1909 r.
W czasie kampanii wy- z podpisem „Sufrażystki, których nikt nigdy nie pocałował”
biorczej 1905 roku, aktywistki
podejmujące głodówkę są przymusowo
na wiecach demonstrowały transparenty
na siłę karmione. Gdy prasa opisała mez hasłami propagującymi równość. Gdy
tody wciskania rury do żołądka, „Daily
wyrzucano kobiety z sali, Christabel
News” pisał: „nie możemy oskarżać
Pankhurst napluła policjantowi w twarz
i piętnować tortur w carskiej Rosji a
za co sąd skazał ją na 7 dni więzienia.
popierać je w Wielkiej Brytanii”. Mimo
W swojej walce stosowały coraz nowe
formy, np. nachodziły dom premiera
Asquitha, dzwoniąc uporczywie do drzwi,
aż policja aresztował cztery z nich. Gdy
odmówiły zapłacenia grzywny, zasądzono
im 2 miesiące aresztu. Wydarzenia te upubliczniła prasa, a coraz więcej intelektualistów popiera ruchy kobiece i krytykuje
postępowanie władz.
Gdy 9 lutego 1907 r. na otwarcie
obrad Izby Gmin zapowiedział przybycie
król Edward VII, sufrażystki postanowiły
wręczyć mu petycję. Otoczony policją
parlament szturmowało 4 tysiące kobiet,
50 z nich przebiło się pod drzwi, gdzie
zostały zatrzymane. Skazano je na 3
tygodnie więzienia. Jednak popularność
głoszonych haseł, zatacza coraz szersze
kręgi. Kobiety wprowadzają coraz to
nowe formy walki. W 1907 r., użyły nawet sterowca do zrzucenia 50 kg ulotek
nad pałacem Buckingham. Demonstracje
gromadzą coraz większą liczbę osób, w
1908 r. w Londynie zebrało się 15 tys., a
Interweniująca policja
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Na wiecu

tego, minister spraw wewnętrznych
Winston Churchill zachęca policję do
stosowania bezwzględnych metod. W
Czarny Piątek (18.XI.1910) policja pobiła
do nieprzytomności kilkadziesiąt kobiet,
aresztowano zaś ok. 50.
Nową ofensywę podjęły sufrażystki
w 1912 roku, uzbrojone w młotki ruszyły
wybijać szyby w budynkach rządowych
i wystawach sklepowych. Lekarz, który
najbardziej zasłużył się w sztucznym
karmieniu więźniarek, został napadnięty
przez trzy bojowniczki i wychłostany
szpicrutami. W Dublinie podpalono teatr
Rogal, spłonęły też dwie stacje kolejowe
pod Londynem i wybito szyby w siedzibie
prymasa Anglii w Canterbury. W 1913
roku Emily Davidson podłożyła bombę
pod letnim domem Lloyda George’a.
Choć nikomu nic się nie stało, została
skazana na areszt. Gdy podjęła głodówkę,
w czasie próby przymusowego karmienia,
pobiła lekarza żelaznym nocnikiem i …
została zwolniona.
Po kolejnych aresztowaniach sufrażystek, ich koleżanki spaliły pawilony
sportowe w Cambridge i Rochampton
oraz dworzec kolejowy w Oxford. Dla
własnej obrony stworzyły gwardię młodych kobiet uzbrojonych w indiańskie
maczugi. W walkach ulicznych szkolił
ich ówczesny sławny bokser zawodowy
Kosher Hunt. Feministyczną rewolucję
powstrzymał wybuch I wojny światowej.
W czasie wojny sufrażystki okazały
się gorącymi patriotkami. Praca w służbach medycznych zjednała im uznanie i
wdzięczność całego społeczeństwa. W tej
sytuacji Izba Gmin przyznała od 6 lutego
1918 r. prawo głosu kobietom posiadającym nieruchomości i mającym powyżej
30 lat. Do urn wyborczych poszło 8,4
mln nowych wyborczyń. Rok później
kobiety mogły już głosować w Niemczech
i Polsce a 1921 r w Szwecji. Najdłużej w
Europie opierała się kobietom Szwajcaria,
gdzie w regionie Appenzell – Innerrhoden
przyznano im prawo głosu dopiero w
1990 roku.
Emmeline Pankhurst zmarła w 1928
roku, dwa lata później jej pomnik stanął
nieopodal Izby Gmin.
(wła)

NASZYM ZDANIEM
Cześć – Stachu – muszę powiedzieć
Ci o moim nowym postanowieniu - mam
nadzieję, że uda mi się i Ciebie przekonać do słusznej mojej decyzji.- Postanowiłem nie oglądać wiadomości telewizyjnych i nie słuchać wiadomości radiowych, gdyż doszedłem do wniosku, że
jestem ciągle w bezczelny sposób okłamywany, ogłupiany, a najważniejszymi
wiadomościami zazwyczaj są sprawy
mało istotne i te, które dla normalnego
człowieka nie mają żadnego znaczenie.
Karmieni jesteśmy wiadomościami tak
zwanymi zastępczymi, takimi – co się
dzieje gdzieś na świecie, a nas to najmniej obchodzi. O Madzi mówi się już
ponad rok, wypadki samochodowe to
temat dla nich wciąż aktualny, a jak już
chcą coś odmienić to wracają do aborcji
lub byle sensacji.
Franio – przyznaję Ci rację, zastanowię się i ja, pewnie przyłączę się do
Twojej propozycji, bo już i mnie często
ponosi, gdy słyszę tyle dyskusji na temat
tego bandziora wszechczasów – Trynkiewicza – mówi się na jego temat już
od kilku miesięcy i jeszcze nie wiadomo
jak długo będzie to temat, do którego
będą wracać. Wyroki bardzo krzywdzące dla ludzi często niewinnych zapadają
błyskawicznie (Państwo w Państwie ) a
tu morderca ma tylu obrońców i stał się
sławny nie tylko w Polsce.
Stachu – zobacz, jakie ma szczęście
ta bandycka bestia, najpierw miał dożywocie, zamieniono mu na 25lat i przez
ten czas nic mu się nie przydarzyło,
ale mordercy Olewnika w więzieniach
skończyli życie – a to jeden się powiesił, drugi spadł ze schodów, następny
wypadł z okna, papiery się pogubiły itd.
A tu spokojnie sobie przesiedział w ciepłym pokoiku, dobrze odkarmiony, mógł
sobie malować i dobrze się ma. Teraz
może być wolnym „ obywatelem” a w
najgorszym razie będzie sobie mieszkał
w luksusowym sanatorium z pełną obsługą, darmowe żarcie, opieka lekarska
( wyżywienie i opieka lekarska, której
w większości ludzi, którzy ciężko przepracowali po kilkadziesiąt lat mieć nie
mogą). Do tego należy doliczyć koszty
do jego obsługi około 70 osób, utrzymanie tego komfortowego budynku, to
się w głowie nie mieści, a często nasze
dzieci idą do szkoły głodne i brakuje na szklankę mleka. ( to wszystko za
państwowe – nasze pieniądze) Uczciwi
ludzie klepią biedę, na służbę zdrowia
brakuje pieniędzy, żebranie na operację
dla dzieci, w hospicjum ludzie czekają na
śmierć – czy to normalny kraj – czy tak
powinna wyglądać Polska, którą tak wychwala rząd, kto nami rządzi ? Wszystkie zakłady pracy, szpitale, teraz lasy –
najpierw doprowadza się do upadłości a
potem wybrani „kupują” za głupie pieniądze, tak bogacą się złodzieje – tylko
trzeba mieć odpowiednie znajomości i

odpowiednią przynależność. Ci ludzie,
powinni się wstydzić, gdyby mieli odrobinę honoru powinni już dawno odejść.
Oni dzisiaj prowadzą nas w nowoczesny
świat, przez walkę z kościołem i karmieniem naszych dzieci wszystkim tym co
przynosi samo zło, tradycja, patriotyzm,
kultura,- to dla nich rzeczy mało ważne.
Franio – tu powinniśmy zadać sobie
pytanie – jaka ta Polska będzie i czy w
ogóle jeszcze będzie? Jest od dawna takie powiedzenie: „Niechaj Polska Zna
Jakich Synów Ma „No jakich synów ma,
to dzisiaj widzimy jak ci synowie dbają o
interesy Polski, może i dobrze, że przodkowie nasi już tych synów nie widzą.Przed nami wybory do parlamentu Europy – już nie można ścierpieć tych debat,
jakich to będziemy mieć dobrych reprezentantów naszej ojczyzny. Na te wciąż
jedne i te same gęby nie można już patrzeć – tymi już do znudzenia pochwałami, będą dalej nas ogłupiać, robić wodę
z mózgu, a sobie załatwiać dostatnie korytko i wygodny stołek na następne lata.
Oni nie idą tam dla Polski, idą tam dla
własnych korzyści, a jeszcze gorzej, bo
często głosują wbrew interesom Polski,
a takie głosowanie moim zdaniem jest
równoznaczne ze zdradą.
Stachu – wydaje mi się, że do naszych postanowień dołączą inni, bo
zachować godność i honor to osobista
sprawa każdego człowieka i nie dać się
traktować jak stado baranów, bo każdy
powinien mieć swój rozum i nim się kierować. A to wcześniejsze powiedzenie
na czas obecny powinno brzmieć „ Niechaj Naród Polski zastanowi się jakich
synów chce mieć”
W naszej Polsce,
można wszystko załatwić, nawet sprawy,
które jest trudno zrozumieć, że komukolwiek mogły przyjść
do głowy. Mianowicie
chodzi o dostarczanie
wezwań
sądowych
przez jakąś tam spółkę, tak jakby do tej
pory były przez Polską Pocztę źle dostarczane. Takie pomysły
tylko u nas mogą mieć
miejsce – zastanawiam
się po co i dlaczego to
zrobiono – albo jakaś
grupa o ( odpowiedniej przynależności)
widzi tu odpowiednie
dla siebie korzyści,
albo są to pierwsze
kroki do likwidacji
tego co jeszcze zostało „Polskiego” i chęć
przejęcia przez zagraniczne firmy jeszcze
naszej poczty, - tak powoli wszystko zmierza
ku końcowi. Wszystko

wskazuje na to, że już skończyło się to
hasło – „Dobre Bo Polskie” – bo już to
co niby było dobre to okazuje się, że już
nie nasze.
Franio – skoro już prawie nic nie
mamy własnego jako państwo, to zastanawiam się, gdzie jest nasza wykształcona młodzież, wiadomo – wyjeżdża za
granicę, ale część tych młodych zostaje
i dziwi mnie to, że oni wykształceni nie
zastanawiają się nad swoją przyszłością,
czy i oni też chcą być zwykłymi wyrobnikami tylko u siebie w domu. Przecież
we wszystkich przewrotach, jak pokazuje historia, to tą pierwszą iskrą zapalną
byli zawsze ludzie młodzi ( studenci)
dzisiaj widzimy tylko ogólną obojętność,
tłumaczę to tym, albo brak im wyobraźni
na przyszłość, albo otępiły ich te wiadomości, którymi jesteśmy ciągle karmieni, przez podporządkowane sobie radio i
telewizję, bo nie wierzę aby chcieli być
„wyrobnikami” zachodu. Kiedy obserwujemy sytuację na Ukrainie, to należy
temu narodowi tylko współczuć, ale też
należy przypomnieć sobie naszą sytuację kiedy to nasi ludzie ginęli w podobnej sprawie. Sprawcy tamtych wydarzeń
nie ponieśli żadnej odpowiedzialności
i dzisiaj mają się dobrze, należy sobie
przypomnieć kim byli wtedy, a kim są
dzisiaj, tego nie wolno nam zapominać,
ale przez tyle lat udało się im sprytnie
zamazać swoje winy, a młode pokolenie
odpowiednio ukierunkować.
Naród ukraiński jak i inne narody
potrafią wymierzyć odpowiednią sprawiedliwość.
Stacho i Franio.
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Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
W bieżącym numerze Kuriera Samorządowego chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka cennych informacji nt.
funkcjonowania Straży Miejskiej, pełniącej, oprócz Policji,
rolę lokalnego stróża prawa. Mamy nadzieję, że poniższy tekst
przybliży Państwu działalność tej ważnej dla gminy jednostki.
Straż Miejska
w Rymanowie została powołana uchwałą nr XI/85/07 Rady
Miejskiej w Rymanowie z dnia
15 października 2007 roku.
W strukturach Urzędu Gminy
funkcjonuje od stycznia 2008
roku.
Siedziba Straży Miejskiej
znajduje się w Rymanowie
przy ul. Rynek 5.
Dane kontaktowe:
Tel. stacjonarny: 134356699,
tel. komórkowy 665 990 574,
adres poczty elektronicznej:
strazmiejska@rymanow.pl
Na koniec 2013 r. w strukturach Straży Miejskiej znajdywało się 4 funkcjonariuszy – komendant i trzech strażników.
Stan taki utrzymuje się od początku powołania tej instytucji.
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz
Gminy Rymanów oraz Wojewoda Podkarpacki przy pomocy
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych - Dz.
U. Nr 123, poz. 779)
W gminie Rymanów strażnicy pracują w systemie dwuzmianowym, często służby są planowane w dni wolne od pracy, a
w uzasadnionych przypadkach również w godzinach nocnych.
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań
straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu
drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie
ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub
innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
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8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem
swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu
albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje
prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań
oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i
porządku w miejscach publicznych,
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
Strażnik wykonując zadania, ma prawo do:
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub
stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w
celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla
mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki
Policji oraz dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych
w pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych,
jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której
czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne
przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym
za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania
wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonym
w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w
przepisach o ruchu drogowym;
7) wydawania poleceń;
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych
i samorządowych;
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do
jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie

użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach
określonych w ustawie o Policji;
Straż Miejska na bieżąco przeprowadza kontrole:
- terenów wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych
oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- rejonów placówek oświatowych,
- nieruchomości pod względem utrzymania czystości i
porządku,
- cmentarzy – zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych,
w związku ze zgłoszeniami o kradzieży zniczy, kwiatów oraz
innych ozdób grobów,
- miejsc pobytu osób bezdomnych,
- lasów, parków oraz innych terenów w celu wyeliminowania powstawania dzikich wysypisk
- przestrzegania przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązków ochrony przed zagrożeniami i uciążliwościami
dla ludzi.
Straż Miejska, podczas wykonywania zadań określonych
w ustawie o strażach gminnych, podejmuje współpracę ze
służbami, podmiotami i organizacjami: Komisariatem Policji
w Rymanowie, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Strażą Leśną, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz lekarzami weterynarii działającymi na terenie Gminy Rymanów,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania
przemocy.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie prawo
nakłada na jego właściciela. Psa należy wyprowadzać na
smyczy, wskazany jest również kaganiec. Podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi
spełnić jego właściciel – przypomnienie: Zgodnie z Ustawą o
Ochronie Zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić
zwierzęciu odpowiednie warunki:
• pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi,
• pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz
swobodę,
• właściciel musi zapewnić psu karmę oraz stały dostęp
do wody,
• uwięź nie może powodować u zwierzęcia urazów ani
cierpień oraz musi zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia
przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno
nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca
życia i powinno być powtarzane każdego roku (art. 56 ust. 1
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt). Niedopełnienie obowiązku szczepień
ochronnych zagrożone jest karą grzywny (art. 85 ust. 1a
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rymanów określa obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe (Uchwała nr XXXVII/379/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 marca 2013), wśród których
najważniejsze to:
• zachowanie środków ostrożności zapewniających
ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szcze-

gólności dołożenie starań, by zwierzęta były najmniej uciążliwe
dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych na wspólnego użytku,
• wyprowadzanie psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a
w przypadku psów ras uznawanych za agresywne dodatkowo w
kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel
lub opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem,
• nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów zabaw dla dzieci, do sklepów i obiektów użyteczności
publicznej, a także do lokali, w których zarządca wprowadził
taki zakaz. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
• niepozostawianie bez właściciela psów i innych
zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,
• zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się psa,
• umieszczenie na obroży zwierzęcia znaków identyfikacyjnych wydawanych przez Urząd Gminy w Rymanowie,
pozwalających na ustalenie danych osoby utrzymującej zwierzę.
Pamiętać należy że właściciel lub opiekun ponosi pełną
odpowiedzialność za zachowanie psa. Szkody, które czynią
psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. hodowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak
dyscypliny i szkoleń.
Zebrania sprawozdawcze
Luty i marzec to miesiące, w których co roku organizowane
są zebrania sprawozdawcze, na których przedstawiane są najistotniejsze informacje z zakresu działalności Burmistrza, pracy
Urzędu oraz Rady Miejskiej. W bieżącym roku harmonogram
zebrań przedstawiał będzie się następująco:
Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

1

Sieniawa

16.02.2014

10.00

Dom Ludowy

2

Głębokie

16.02.2014

12.30

Dom Ludowy

3

Bałucianka

23.02.2014

11.00

Remiza OSP

4

Klimkówka

23.02.2014

12.20

Dom Ludowy

5

Wróblik Królewski

23.02.2014

15.00

Dom Ludowy

6

Rymanów Zdrój

27.02.2014

17.00

Galeria Zdrój

7

Zmysłówka

28.02.2014

17.00

Dom Sołtysa

8

Rymanów II (Posada
Dolna)

28.02.2014

17.00

Dom Ludowy

9

Rymanów

04.03.2014

18.00

Dom Kultury

10

Wisłoczek

06.03.2014

15.00

Dom Modlitwy

11

Milcza

09.03.2014

11.30

Dom Ludowy

12

Posada Górna

11.03.2014

17.30

Dom Ludowy

13

Ladzin

12.03.2014

17.00

Dom Ludowy

14

Bzianka

15.03.2014

18.00

Dom Ludowy

15

Deszno

15.03.2014

16.30

Dom Ludowy

16

Puławy

18.03.2014

15.00

Wyciąg

17

Łazy

21.03.2014

16.00

Stara szkoła

18

Królik Polski

23.03.2014

12.15

Dom Ludowy

19

Wróblik Szlachecki

23.03.2014

14.00

Dom Ludowy
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