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Świat Łemków i Bojków
- wystawa
Wydawnictwo „Libra” – wydawca
książek „Świat Łemków” i „Świat Bojków” – przygotowało wystawę fotogramów obrazującą życie i zwyczaje tych
grup górali ruskich, opisane we wspomnianych wyżej książkach. Dla Rymanowian oraz przebywających tu kuracjuszy i turystów wystawę udostępniono
w dniach 1 – 31 lipca 2014 r, w Galerii
Sztuki w Rymanowie Zdroju.

Niejako „wprowadzeniem” do wystawy było spotkanie z Panem Andrzejem
Karczmarzewskim, autorem opracowań
o życiu Łemków i Bojków – Etnografem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim pracownikiem
Muzeum etnograficznego w Rzeszowie.

Lipcowe upały
Od początku lipca nawiedzają Podkarpacie kolejne fale upałów. Fakt
ten dokumentuje wykonana 6 lipca
fotografia termometru znajdującego się na oknie
rymanowskiego
bloku.
Słupek
zaokiennego termometru doszedł
(w słońcu) do 490
C i niewiele brakło by przekroczył skalę termometru. Na szczęście upałom nie
towarzyszy długotrwała susza,
tak jak w roku
ubiegłym, kiedy
przez okres 6 tygodni nie spadła
kropla deszczu.
          (wła)

2

NASZ RYMANÓW

W 1990 r otrzymał nagrodę im. F. Kotuli
za prace „Symbolika agrarna w obrzędowości dorocznej na przykładzie Małopolski południowo-wschodniej”, natomiast
w 2012 r został nagrodzony Ludowym
Oskarem za książkę „Ludowe obrzędy
doroczne w Polsce południowo-wschodniej”.
Uczestnicy spotkania autorskiego
wysłuchali interesujących opowieści na
temat życia codziennego, zwyczajów
związanych ze świętami oraz ważnymi życiowymi wydarzeniami , jak np.
zamążpójście, narodziny dziecka czy
śmierć. Ważną rolę w życiu Łemków
i Bojków odgrywały
– niezwykle dla nas
interesujące – wierzenia i czary. Jeżeli kogoś interesuje
ten temat – odsyłam
do książek „Świat
Łemków” i „Świat
Bojków”(dostępne
w Biurze Informacji
Turystycznej w Rymanowie Zdroju).
Na zakończenie
informacja na temat
wystawy, przekazana przez organizatora:
„Wystawa zrealizowana w ramach projektu Europejskiego Stadionu
Kultury w Rzeszowie.
Wschód Kultury to stale rozwijająca
się forma współpracy kulturalnej miast
Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa
Wschodniego. Pomysł zrodził się po realizacji projektu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (2011-2012) i kolejno
w Lublinie (2012). Sukces przedsięwzięcia sprawił, iż trzy miasta Rzeszów, Lublin i Białystok, wraz ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, postanowiły kontynuować projekt
pod nazwą Festiwal Wschód Kultury.
Wschód Kultury to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce konsolidujące
działania trzech miast w spójny projekt,
który łączy założenie – współpraca kulturalna na wielu płaszczyznach pomiędzy twórczymi środowiskami polskimi
oraz krajów Partnerstwa Wschodniego.
W 2014 odbywa się kolejna, druga już
edycja Wschodu Kultury. Podczas trzech
odrębnych festiwali prezentujemy nowe
ciekawe gwiazdy, niespotykane duety,
niecodzienne przedstawienia i nowatorskie przedsięwzięcia artystyczne. Wschód
Kultury odbywa się w Rzeszowie (Europejski Stadion Kultury 26-29 czerwca)
w Lublinie (Inne Brzmienia Art`n’Music
Festival 8-13 lipca) oraz w Białymstoku
(Inny Wymiar 28 – 31 sierpnia).
Więcej na temat poszczególnych projektów na www.wschodkultury.eu.”
Jolanta Feszczuk

Dni Rymanowa
i Rymanowa Zdroju
2014
(9 sierpnia – sobota)
„Orlik” przy ZSP w Rymanowie
900 – XIV Turniej PN Drużyn
Podwórkowych
Park im. A. i S. Potockich
w Rymanowie
1700 – magiczna zabawa dla dzieci
1800 – koncert zespołu „Rosarian”
1900 – koncert zespołu „Manchester”
2100 – koncert zespołu „Loka”
2230 – dyskoteka pod gwiazdami
(prowadzi Dj Dusiek)

(10 sierpnia – niedziela)
Park im. A. i S. Potockich
w Rymanowie

1430 – Fabryka zabawy – pr. dla dzieci
1530 – „Małe co nieco dla Tygryska” (Teatr „Maska” z Krakowa)
1630 – koncert zespołu „Chrząszcze”
(polscy Beatlesi)
1800 – Anna Mikoś (d.w Brathankach”)
1900 – koncert Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza
2100 – zabawa z zespołem „Są gorsi”

Imprezy w Rymanowie Zdroju

15 sierpnia (piątek)

1430 - Regionalny Przegląd Kapel

16 sierpnia (sobota)

10 – rodzinne zawody rowerowe
1600 – zawody Nordic Walking
2000 – Operetkowe randez-vous” (teatr muzyczny „IWIA”)
00

17 sierpnia (niedziela)

XV Edycja Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego o „Puchar
Uzdrowisk Karpackich”

24 sierpnia – Dożynki Gminne

w Rymanowie

W najbliższych
numerach:
-

Pamiętnik wojenny J. Kilara
Obchody rocznicy OSP w Klimkówce
Dziewczynka z bagien
Wszystkie stałe pozycje

OGŁOSZENIE
Sprzedam dom
w Rymanowie
obok parku hr. Potockich.

tel. 782 772 077

Nasz Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Wydarzyło się w sierpniu
23.VIII.1754 – ur. przyszły król Francji –
Ludwik XIV, prawnuk dwóch królów Polski:
po matce Augusta II Mocnego, po ojcu
Stanisława Leszczyńskiego. Podobnie jak
ten ostatni, został zdetronizowany, z tą tylko
różnicą, że Leszczyńskiemu lud głowy nie
obciął.
24.VIII.1814 – 200 lat temu, brytyjskie wojska,
chcąc nie dopuścić do wzrostu znaczenia USA,
zajęły i spustoszyły stolicę kraju Waszyngton.
Ogień strawił Biały Dom.
9.VIII.1864 – 150 lat temu ur. Roman
Dmowski, polityk i pisarz, współzałożyciel
i przywódca ruchu narodowego, przeciwnik
Piłsudskiego. W czasie I wojny organizował
armię Hallera, po wojnie przewodniczył
polskiej delegacji na konferencję pokojową
w Paryżu.
2.VIII.1874 – w obliczu nieuchronnej
katastrofy, w kościele w Trzęsaczu odprawiono
ostatnie nabożeństwo. Gdy go budowano stał
ok. 1800 m od brzegu, w 1750 r. był już
w odległości 50 m. Dziś nad urwiskiem stoją
tylko ruiny zabezpieczone przed falami Bałtyku.
5.VIII.1884 – w całkowicie spolszczonej
rodzinie żydowskiej ur. Ludwik Hirszfeld.
Za działalność niepodległościową aresztowany
przez policję carską. Po studiach w Berlinie
już w wieku 29 lat otrzymuje tytuł docenta.
Wynalazł szczepionkę przeciw durowi, odkrył
grupy krwi. Mimo światowej sławy i intratnych
propozycji pozostał w kraju. Jego pogrzeb
w 1954 r zgromadził tłumy.
5.VIII.1914 – 100 lat temu wyrusza z Oleandrów pod Krakowem do Królestwa Polskiego
I Kompania Kadrowa Strzelców Józefa Piłsudskiego.
23.VIII.1914 – przeprowadzona przez księży
zbiórka po nieszporach w Klimkówce, przyniosła 370 koron. Przeznaczone były na tworzenie
legionu, który wystawiony w Rymanowie liczył
33 osoby. Komitetowi organizacyjnemu w Rymanowie przewodniczył lekarz Ignacy Bielecki.
26.VIII.1934 – Stanisława Walasiewicz, mieszkająca w USA, a startująca w barwach polskich
ustanawia rekord świata na 100 m wynikiem
11,5 sek.
2.VIII.1944 – w nocy w Oświęcimiu Brzezince
przeprowadzają likwidację tzw. obozu cygańskiego, mordując więzionych tam 20 tys, Romów pochodzących z całej Europy.
14.VIII.1944 – w powstaniu warszawskim ginie
22.letni Tadeusz Gajcy ps. Karol Topornicki,
poeta, żołnierz AK, autor zbiorów wierszy
i konspiracyjnego pisma „Sztuka i naród”.
17.VIII.1954 – władze Republiki Chińskiej,
pokonane przez komunistów Mao Tsetunga,
uciekły na Tajwan i poprosiły USA o opiekę
6.VIII.1964 – na wniosek geografa badającego
relikty małej epoki lodowej w stanie Nevada,
ścięto drzewo do przebadania. Okazało się,
że sosna mająca ok. 5 tys. lat była najstarszym
żywym organizmem na ziemi.
                                            Wacław Łabuda
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Obiad rodzinny
w domu
prawników.
Syn który
od niedawna
przejął praktykę
ojca chce się
pochwalić

sukcesem – z dumą mówi:
- Tato, dziś w sądzie udało mi się wygrać
sprawę spadkową Kowalskich, którą
prowadziłeś przez 10 lat.
- Czy to nie osiągnięcie?
- Nie synu! Myślisz dziecinnie! Przez
10 lat nieźle żyliśmy z Kowalskich, a ty
w jeden dzień wysuszyłeś to źródełko
pieniędzy.
- Dużo jeszcze musisz się nauczyć!
* * * * *
- Panie prezesie - oznajmia szef logistyki
– jeden z dwóch nowych samochodów
firmowych będzie dla pana.
- Ale po co? Przecież ten, którym jeżdżę
ma dopiero 3 miesiące!
- Tak, ale sekretarka nam powiedziała,
że on się często psuje i to przeważnie w lesie!
* * * * *
Psychiatra mówi do pacjenta:
- Zaraz, zaraz. Trochę pogubiłem się
w pańskiej
opowieści, proszę
opowiedzieć mi
dokładnie wszystko
od początku.
- No dobrze, a
więc na początku
stworzyłem Ziemię!
* * * * *
Pewien Szkot zauważa, że jego przyjaciel,
również Szkot, przestał nagle się jąkać.
- Jak to zrobiłeś? – pyta z podziwem.
- Zmuszony byłem zamówić błyskawiczną
rozmowę z Londynem, a wiesz ile to
kosztuje?
* * * * *
Kowalscy postanowili pójść do opery.
Ubrali się odświętnie i wieczorowo.
Ustawili się do kasy po bilety. Przed nimi
gość zamawia:
- Tristan i Izolda, dwa poproszę.
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina, proszę też dwa.
* * * * *
Ojciec strofuje syna:
- Dowiedziałem się, że często kłamiesz!
Przyrzeknij, że już zawsze będziesz mówił
prawdę!
- Przyrzekam!
- To dobrze. O! ktoś dzwoni, idź otwórz,
ale jakby o mnie pytał, to powiedz, że mnie
nie ma!
* * * * *
Rosjanin skarży się swojemu lekarzowi:
- Nie wiem co się ze mną dzieje – myślę
o jednym, mówię drugie, a robię trzecie!
- Wszystko w porządku! Jesteście
normalnym sowieckim człowiekiem!
* * * * *
Nadesłana propozycja na kawał miesiąca:
„Przyszedł interesant do Urzędu Gminnego
… i wszystko od ręki załatwił”.
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Wieści z regionu…

Funkcjonariusze CBA przeszukali
11.07.2014 r. rano gabinet Anny Habało - prokurator stojącej na czele Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Wedle
reporterów Radia RMF FM CBA zabezpieczyło znajdujące się tam dokumenty,
które mogą mieć związek ze sprawą powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury. Habało została
zawieszona w czynnościach.
 „Fajko forteczna” – to hasło IX
Święta Fajki w Przemyślu. Do uchodzącego za stolicę polskiego fajczarstwa
miasta nad Sanem, po raz kolejny zjechali miłośnicy palenia fajki. W programie tegorocznego święta były między
innymi: kiermasz fajek, parada fajkarzy
i występy artystyczne.

W Błażowej powstanie most,
jakiego w Polsce jeszcze nie było. Zostanie zbudowany z kompozytów,
dzięki czemu będzie trwalszy niż te wykonane z betonu i stali - mówi Tomasz
Siwowski z Promost Consulting.
 Tylko w 2013 roku obcięto w szpitalach regionu blisko 500 kończyn.
W Polsce obcina się ich 8 razy więcej niż
w Hiszpanii. Więcej amputacji wykonuje się tylko na objętym wojną Bliskim
Wschodzie. W 2013 r. NFZ zapłacił za
13 227 amputacji. Tylko na Podkarpaciu
za 457.
 Kurator oświaty powołał trzyosobową komisję, która ma za zadanie zbadać sprawę unieważnienia 118 matur
w dziewięciu szkołach na Podkarpaciu.
Niechlubny rekord należy do Dynowa.
W tamtejszym technikum w Zespole
Szkół Zawodowych unieważnionych
zostało 77 matur, a w Liceum Ogólnokształcącym – 24.
 Dwa szpitale wojewódzkie - w Tarnobrzegu i w Rzeszowie przy Lwowskiej - zamknęły 2013 rok ze stratą.
Rzeszowski szpital miał prawie 3 mln
zł na minusie, a tarnobrzeski - ponad
milion. Zarząd województwa pokrył
straty szpitali.

Studenci oraz pracownicy Politechniki Rzeszowskiej będą mogli
w tym roku akademickim korzystać
z portalu e-learningowego do nauki języków obcych, gdzie mogą wybierać
spośród 11 języków: angielskiego (brytyjskiego oraz amerykańskiego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego,
latynoamerykańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, chińskiego, japońskiego
i arabskiego.

Drugiego dnia obchodów 100.
rocznicy wybuchu I wojny światowej
w Rzeszowie można było podpatrzeć
życie obozowe w Muzeum Techniki
i Militariów, pooglądać z bliska sprzęt
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wojskowy prezentowany w muzealnym
wirydarzu, a wieczorem udać się na operę „Nabucco”.

11.07 zakończyła się rejestracja
kandydatów na Politechnikę Rzeszowską. Najwięcej kandydatów w stosunku
do liczby przygotowanych miejsc jest
na finansach i rachunkowości - ponad
4 osoby na miejsce, podobnie na automatyce i robotyce. Trzecia wśród najbardziej obleganych kierunków jest w tym
roku informatyka

Rzeszowskie Centralne Biuro
Śledcze rozbiło zorganizowaną grupę
przestępczą zajmującą się legalizacją
luksusowych samochodów, które pochodziły z kradzieży na terenie UE. Wszyscy członkowie tego gangu pochodzili
z Podkarpacia. Począwszy od 2013 roku,
do chwili obecnej policjanci zatrzymali
czternastu członków grupy przestępczej. Odzyskali 12 pojazdów, które już
zwrócili niemieckim i belgijskim firmom
ubezpieczeniowym.
 Od 3 listopada tego roku z lotniska w Jasionce będzie można polecieć
m.in. do Paryża, Brukseli, Edynburga
i Tel Awiwu. Połączenia obsługiwać będzie nowy polski przewoźnik 4You Airlines.
 Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zwróciła się do
ministerstwa o pomoc w sfinansowaniu
usuwania skutków klęsk żywiołowych,
które dotknęły Podkarpacie. Chodzi
o kwotę prawie o 20 milionów złotych

Dobra wiadomość dla tegorocznych maturzystów wybierających się
na studia. Marszałek województwa podkarpackiego ufunduje im jednorazowe
stypendia w wysokości dwóch tysięcy
złotych. Pieniądze otrzyma stu najzdolniejszych studentów na Podkarpaciu.
 Kierownictwo szpitala nie doszło
do porozumienia z położnikami i ginekologami. Sanocka porodówka po mie-

siącu przerwy znowu działa. Skończył
się remont oddziału, lekarze wrócili do
pracy. Na razie do końca miesiąca. Kierownictwo szpitala nie doszło bowiem
do porozumienia z położnikami i ginekologami, którzy chcą podwyżek za dyżury
kontraktowe i nie wyklucza wpuszczenia
do szpitala zewnętrznej firmy, która miałaby zająć się przyjmowaniem porodów
i opieką nad noworodkami.
 Szpital w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny został uznany za najlepszy szpital w województwie podkarpackim. Taki tytuł otrzymał
w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali,
dla których organem prowadzącym są
samorządy różnego szczebla, zarówno
na poziomie lokalnym, regionalnym, jak
i krajowym.

Z powiatu …
 Na krośnieńskim Rynku powstaje
właśnie boisko do piłki plażowej i piaskownica dla dzieci. Taką atrakcję na
wakacyjne miesiące przygotowało dla
mieszkańców Biuro Podróży Why Not
Travel, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Budowlane i prezydent miasta.

Podczas Dni Krosna – Miasta
Szkła, zaprezentowany został nowy wzór
KROSNOludkowej koszulki, autorstwa
Barbary Bober z Tarnowa. Projekt wyłoniony został w konkursie na koszulkę
promocyjną Krosna organizowanym
przez Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Studenci budownictwa na krośnieńskiej PWSZ będą mogli odbywać
praktyki i staże w największej w Krośnie
firmie budowlanej – Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Będą uczyć się
fachu nie z książek, a na placu budowy.
Zawarta umowa między uczelnią a firmą
ma być też sposobem na zatrzymanie
młodych ludzi w regionie.

Odeszli do wieczności
(15.VI – 15.VII.2014)

10.VI – Penar Zbigniew Bogusław (l. 46) – Rymanów
14.VI – Uchman Wiesław Tadeusz (l. 62) – Królik Polski
16.VI – Józefczyk Zuzanna z d. Stapińska (l. 70) – Milcza
18.VI – Rajchel Stanisław (l. 88) – Rymanów
20.VI – Pelczar Władysław (l. 74) – Wróblik Szlachecki
26.VI – Kozak Daniel Józef (l. 31) – Królik Polski
27.VI – Kukla Stanisława Agata z d. Kielar (l. 78) – Klimkówka
30.VI – Kozerska Helena Maria z d. Tabisz (l. 71) – Wróblik Szlachecki
30.VI – Bolanowski Bronisław (l. 80) – Posada Górna
05.VII – Ozimina Franciszek (l. 89) – Królik Polski
05.VII – Makuliński Stanisław (l. 85) – Posada Górna
05.VII – Ziemiańska Maria z d. Kilar (l. 82) – Rymanów
11.VII – Organ Janusz Karol (l. 58) – Wróblik Królewski
13.VII – Oberc Antoni (l. 87) – Rymanów
15.VII – Bolanowski Stanisław (l. 72) – Rymanów Zdrój
                                                                                                        (wła)

 Czerwcowy przetarg na sprzedaż
Krośnieńskich Hut Szkła oraz spółek
zależnych KHS-u: Krosglassu i Huty
Szkła w Jaśle nie został rozstrzygnięty,
bo nie wpłynęła żadna oferta. Termin
kolejnego przetargu wyznaczono na
14 października. Sąd po raz kolejny zgodził się na obniżkę cen. I tak Krośnieńskie Huty Szkła będzie można kupić za
145 mln złotych, Krosglass za 19 mln
zł, natomiast Hutę Szkła w Jaśle za 5,5
mln zł.
 Cechą wspólną wszystkich witraży
jest zmienność barwy. Kompozycje rozjaśniają się i gasną wraz z natężeniem
światła - od wtorku do końca wakacji,
w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie będzie można zobaczyć wystawę
witraży.

Od 8 miesięcy trwają prace na
„starej” obwodnicy Krosna, czyli drodze krajowej nr 28. Miasto uzyskało na tę
inwestycję tyle dodatkowych pieniędzy
z Unii Europejskiej, że starczy na jej przebudowę na całym odcinku w granicach
miasta. Całkowita wartość wydatków
w ramach przebudowy „obwodnicy” wynosi 156,5 mln zł, z czego dofinansowanie
Unii Europejskiej opiewa na ponad 119,7
mln zł. Inwestycję realizuje konsorcjum
dwóch krośnieńskich firm: Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie (lider
konsorcjum) i Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie
(partner).
 W Krosglassie, czyli spółce zależnej Krośnieńskich Hut Szkła, powstała
nowoczesna linia do produkcji mat szklanych. – Aktualnie trwają jeszcze prace
końcowe, natomiast maszyny ruszą pełną
parą najprawdopodobniej na początku
sierpnia br. – informuje Super Nowości
prezes Krosglassu Marian Gąsior.
 Znany jest już wynik rywalizacji
o tytuł Drzewa Roku 2014. W plebiscycie prowadzonym w ramach programu
Święto Drzewa Klubu Gaja zwyciężył
Dąb Słowianin z Dębiny (woj. dolnośląskie) ale drugie miejsce, zajął dąb
Wincenty z Nadleśnictwa Dukla, rosnący
w lesie Dębina w Krościenku Wyżnym.
W Zwycięzca zdobył 5034 głosy, osiągając niewielką przewagą nad Wincentym,
który uzyskał 4664.

Z gminy …

W pierwszy dzień wakacji tj.
28 czerwca 2014 roku w Odrzykoniu odbył się II Powiatowy Turniej szachowy dla
dzieci. Turniej zorganizowało: Starostwo
Powiatowe w Krośnie i Zespół Szkół im.
Aleksandra Fredry w Odrzykoniu oraz
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Odrzykoniu. Wyniki: Dziewczęta
14 – 16 lat I m-ce - Winter Anna – Krosno,
II m-ce - Królicka Gabriela – Rymanów,

III m-ce – Szechińska Mariola – Rymanów. Chłopcy 14 – 16 lat I m-ce - Gazda
Jakub – Krosno, II m-ce - Krukar Jakub
– Rymanów, III m-ce – Chodorowski
Adrian – Krosno. Chłopcy 17 – 18 lat
I m-ce - Mrozowski Patryk – Kobylany,
II m-ce - Fałatowicz Paweł – Rymanów,
III m-ce – Zarzyczny Rafał – Rymanów.
 W niedzielne popołudnie, 13 lipca
br., w Parku nad Czarnym Potokiem
w Rymanowie – Zdroju odbył się przegląd
orkiestr dętych. Celem imprezy, która od
14 lat gości w kalendarzu imprez Powiatu
Krośnieńskiego i gminy Rymanów, jest
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
muzycznych, doskonalenie poziomu artystycznego orkiestr, wymiana doświadczeń
i nawiązywanie trwałych kontaktów pomiędzy zespołami. W tym roku na rymanowskiej scenie wystąpiło sześć orkiestr.
 Festiwal im. Hanki Ordonówny
w Rymanowie Zdroju. Pierwsza edycja
odbyła się w pierwszy weekend lipca.
W sobotnim koncercie pod hasłem „
Powróćmy jak za dawnych lat” można
było usłyszeć niezapomniane szlagiery
okresu międzywojennego w wykonaniu
zespołu kameralnego filharmoników
podkarpackich pod dyrekcją Tomasza
Chmiela oraz krakowskich artystów
Ady Bujak – Cyran i Jacka Wójcickiego.
W niedzielę na scenie wystawiono adapta-

cję jednej z najbardziej popularnych operetek – „ Księżniczki czardasza” Emmericha Kalmana, w opracowaniu i reżyserii
Jacka Woleńskiego. Wystąpili: Orkiestra
Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego oraz soliści: Jolanta Kremer, Anna Leśniewska,
Oskar Jasiński, Arkadiusz Dołęga, Jacek
Woleński, Monika Fabisz i Dominika
Farbaniec. Wieczór poprowadził Alan
Bochnak. Uzupełnieniem koncertów był
program przygotowany przez nauczycieli
i uczniów szkół muzycznych z Rymanowa i Krosna oraz plenerowa projekcja
filmu „Miłość ci wszystko wybaczy”.

W dniach 10 – 13.07.2014 r.
w Obornikach Śląskich odbył się finał
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów.
W wymienionych wyżej zawodach udział
wzięła zawodniczka z Sieniawy 16 – letnia Klaudia Tokarz. W swym pierwszym
starciu na tak ważnej imprezie zajęła
wysokie 5 miejsce w swej kategorii wagowej w kraju. Podniosła w rwaniu 36
kg i podrzuciła 45 kg, co dało w dwuboju
81 kg i wspomniane wysokie miejsce.
Poprawiła rekordy życiowe po 10 kg
w dwuboju oraz rwaniu i podrzucie.
     zebrał deka

Regulamin XIV Turnieju
Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych
Jak co roku w sierpniu, Stowarzyszenie nasze orga
nizuje
wakacyjne zawody piłkarskie dla nie zrzeszonych.
Organizatorzy
1. Turniej organizuje Miesięcznik i Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
w ramach obchodów „Dni Rymanowa”.
2. Organizator zapewnia napoje chłodzące i drobny poczęstunek, zaś
dojazd odbywa się na koszt własny uczestników.
3. Dla uczestniczących drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody.
4. Organizator zapewnia bezpieczny plac gry i sędziowanie, nie zapewnia ubiorów sportowych.
Sposób przeprowadzenia rozgrywek oraz czas trwania meczu
ustala organizator, w zależności od liczby drużyn zgłoszonych
do turnieju. Organizator rozstrzyga też wszelkie kwestie sporne.
Uczestnicy
1. W turnieju biorą udział drużyny z terenu gminy Rymanów, składające się z zawodników nie zrzeszonych w klubach. Do turnieju
w 2014 roku dopuszczeni są zawodnicy z rocznika 2001 i młodsi.
Aby uniknąć nieporozumień lub dyskwalifikacji drużyn, obowiązkowe są legitymacje szkolne.
2. Każda drużyna musi posiadać dorosłego opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo zawodników.
3. Drużyny występują pod obranymi przez siebie nazwami.
4. Drużynę tworzy: bramkarz + 5 zawodników w polu + 4 rezerwowych.
(Razem 10 osób).
Zawody zostaną przeprowadzone 9 sierpnia na boisku „Orlik” przy
Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie o godz. 900.
Zgłoszenia drużyn:
(telefon – 13 43 55 917 lub 602 855 458)
NASZ RYMANÓW
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ryk Stec i zaczęła się Msza św. koncelebrowana, którą odprawiał ks. Jubilat
w asyście dwóch swoich kolegów. Na
początku została przedstawiona krótka
charakterystyka
pięćdziesięcioletniej
pracy kapłańskiej ks. Jubilata.
Ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn
Niedziela 29 czerwca nie była zwy- dzieciństwo spędził w rodzinnym Krakłą niedzielą dla parafian z Klimków- siczynie pod okiem kochających roki. Nawet pogoda okazała się w tym dziców, a młodość na studiach seminadniu łaskawsza i po kilkudniowych ryjnych w Przemyślu. Później zapach
chłodnych dniach wyjrzało słońce, prymicyjnych róż i niełatwa praca duszktóre wzmocniło ciepły, świąteczny pasterska. I tak przez 50 lat swej pracy
nastrój mieszkańców Klimkówki i za- kapłańskiej swą posługą służył wiernym
proszonych gości.
w różnych placówkach: Słocina, Desznica, Zarszyn, Grodzisko Dolne, Myscowa,
Polany i Klimkówka.
Został
odznaczony
godnością papieską
„Kapelan Ojca Świętego” i medalem za
uratowanie świątyni
w Polanach w 1987
roku, za rządów bp.
Ignacego Tokarczuka.
Klimkowskiej parafii Jubilat poświęcił
26 lat swojego kapłańskiego życia. Przez
Poczty sztandarowe towarzyszące ks.Jubilatowi
20 lat był proboszczem, troszczył się
Na godzinę 1030 wszystko było go- o wszystko co dotyczyło parafian i dbał
towe. Udekorowany przez siostry Mi- o ich życie duchowe,
chalitki kościół, wszystkich zapraszał inicjując różne grupy
do siebie zapachem białych róż i lilii. modlitewne – Kółka
Schola i młodzież oazowa z siostrą ka- Żywego Różańca, cotechetką czynią ostatnie przygotowania, tygodniową koronkę
bo przecież wszystko musi wypaść jak do Miłosierdzia Bożenajlepiej. Stoją już w zwartym szyku go, pierwszopiątkowe
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. nabożeństwa z liczStoją również panie z Koła Gospodyń nym udziałem dzieci,
Wiejskich i trzymają długi wieniec uple- młodzieży i dorosłych,
ciony z gałązek jodłowych. Wszyscy organizował parafialne
z niecierpliwością czekają na ks. Jubi- procesje do Klimkowlata, który po wyjściu z plebani zostaje skiego Sanktuarium
otoczony zielonym wieńcem i w uroczy- Krzyża Świętego znajstym pochodzie z pocztami sztandaro- dującego się pod lawymi – szkoły, straży pożarnej i kółka sem, które gromadziły
rolniczego – prowadzony do kościoła.
wszystkich
parafian
A już z daleka słychać śpiew pły- pobożnie odprawiających Drogę Krzynący z głębi duszy parafian: „O Panie, żową. Katechizował młodzież. Wspierał
to Ty na mnie spojrzałeś”. W kościele organizacyjnie i finansowo Caritas. Kiewszystkich powitał ks. proboszcz Hen- rował Akcją Katolicką, której członkowie w pierwsze soboty miesiąca modlą się
do dzisiaj na różańcu
wspólnie z parafianami. Kierował Duszpasterską Radą Parafialną, przyczyniając się
do wykonania wielu
poważnych prac remontowych w parafii.
Oto najważniejsze remont Sanktuarium
Krzyża, odnowienie
polichromii kościoła parafialnego, kapitalny remont buKatechetka s. Diana Jonczyk ze swoja scholą i oazą
dynku parafialnego,

Złoty jubileusz
ks. prałata
Kazimierza Pańczyszyna
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który obecnie spełnia funkcję plebanii.
Zatroszczył się również o zakup nowych
dzwonów „jubileuszowych” i stacji drogi krzyżowej prowadzące do Sanktuarium Krzyża Świętego. Oto końcowy
fragment charakterystyki pięćdziesięciolecia pracy kapłańskiej:
„Dzisiaj cała nasz parafia pragnie
Ci wyrazić uznanie i szacunek za Twoją
duszpasterską pracę, dlatego tak licznie
zgromadziliśmy się w naszej świątyni, by
gorącą modlitwą, płynącą z głębi serc
wszystkich parafian uczcić Twój Złoty
Jubileusz. Jesteśmy dumni z tego, że to
właśnie naszą parafię spotkało tak wielkie wyróżnienie. Dziękujemy za wszystko
i życzymy wielu łask Bożych. Niech Pan
Bóg obdarzy Cię dobrym zdrowiem, byś
mógł dalej służyć naszej parafii jako
ksiądz emeryt. Bóg zapłać za wszystko”.
– powiedziała parafianka Zofia Gierlach, przedstawiająca zebranym informacje o ks. Jubilacie.
Później w dalszym ciągu odprawiana była Eucharystia. Podczas procesji
z darami ks. Jubilat otrzymał między
innymi kosz białych róż od rodziny Kubasów z Klimkówki. Parafianie licznie
przystąpili do Komunii św. W intencji
ks. Jubilata. Potem nastąpiły kolejne podziękowania, życzenia i kwiaty. Rozpoczął je dyrektor Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Jan Pelczar, który odczytał

Procesja z darami

list gratulacyjny od starosty krośnieńskiego skierowany do Jubilata. Podziękowania i życzenia przekazał również
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec i Nadleśniczy Nadleśnictwa
Rymanów Bogusław Famielec. Kolejne
życzenia przekazali – Prezes Powiatowego Związku Kółek rolniczych Roman
Piłat i Dyrektor Szkoły w Klimkówce
Marian Penar. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca, ale najważniejsze
były te od parafian. Rozpoczęli je sołtys
Kazimierz Kielar i Maria Barć, od których ks. Jubilat otrzymał kosz pięknych
kwiatów – 50 czerwonych róż. Życzenia
czcigodnemu kapłanowi składała też
Jego rodzina i wszystkie klimkowskie
organizacje: Ochotnicza Straż Pożarna,
Koło Gospodyń Wiejskich, Akcja Katolicka i Caritas.

Pod koniec Eucharystii panie z koła
gospodyń podziękowały Jubilatowi pieśnią swojego autorstwa. Oto jej mały
fragment:
„Przyjm od nas Kapłanie
Słowa ciepłe, szczere.
W rocznicę Twych święceń
Bóg da Ci tak wiele.
Żyj w zdrowiu, radości
Nie zaznaj przykrości.
Samych słonecznych dni
Parafia życzy Ci.”
Bardzo wzruszony, ale zadowolony
ks. Jubilat serdecznie dziękował za przy-

gotowanie tak wspaniałej uroczystości
i zapraszał na poczęstunek do Domu
Ludowego w Klimkówce. Należy jeszcze wspomnieć, że cała liturgia ubogacona była pięknymi śpiewami scholii
i oazy prowadzonymi wraz z akompaniamentem przez siostrę katechetkę Dianę Jonczyk, która włożyła wiele wysiłku
w przygotowanie jubileuszu ks. Kazimierzowi. Opracowała scenariusz całej
uroczystości i czuwała nad jej dokładną
realizacją. Starała się aby wszystko wypadło jak najlepiej. Dziękujemy Jej za
to. Podziękowania należą się też paniom

z KGW, które podczas poczęstunku
w Sali Domu Ludowego wystąpiły
w swoich tradycyjnych strojach ludowych i zaprezentowały swój tradycyjny
repertuar – pieśni i skecze, a wszystko to
przeznaczone było dla kapłana jubilata.
Relacje zakończę słowami pieśni
śpiewanej przez zespół pań z KGW
czcigodnemu Kapłanowi obchodzącemu
Złoty Jubileusz.
„Teraz wdzięcznym sercem wszyscy
dziękujemy
Za lata posługi na Klimkowskiej Ziemi”.

Dzieci i młodzież OREW

Występ dzieci dostarczył przybyłym
gościom wielu wzruszeń oraz został nagrodzony gromkimi brawami publiczności. Dla samych dzieci był okazją do
obcowania ze sztuką w tak niecodziennej scenerii. Znakomici artyści, orkiestra, scenografia wkomponowana w park
Komborskiego Dworu, urok przyrody

otaczających Dwór ogrodów i parku,
kostiumy – wszystko to złożyło się na
niezapomniane dla nas chwile i niepowtarzalne emocje.

na scenie plenerowej Dworu
Kombornia
W niedzielę 8 czerwca b. r. mieliśmy
zaszczyt wziąć udział w niezwykłym
wydarzeniu we Dworze Kombornia. Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko obchodziło swój jubileusz. Z tej okazji na scenie dworskich
ogrodów wystawiono w IV aktach operę
Straszny Dwór Stanisława Moniuszki
z librettem Jana Chęcińskiego. W przedstawieniu wzięło udział ponad 150 artystów. Historia tych corocznych, wiosennych przedstawień operowych ma już
pięcioletnią tradycję. Organizacja takich
właśnie spektakularnych wydarzeń kulturalnych jest jednym ze sposobów zdobywania przez Stowarzyszenie funduszy
na urzeczywistnienie potrzeb swoich
podopiecznych. Zaproszeni przez Prezes
Stowarzyszenia p. Kamilę Bogacką mieliśmy przyjemność gościć na scenie plenerowej Dworu. Dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia dzieci
i młodzież OREW zaprezentowały polski taniec narodowy – polonez.

Buduje się nowa
świątynia
Na wzgórzu, koło zapory w Sieniawie, widoczna jest bryła nowobudowanej świątyni.

Ksiądz Stanisław Gniewek , proboszcz parafii Głębokie (do której należy również Sieniawa i Pastwiska) akurat
wizytuje budowę. Oprowadza nas po
surowym wnętrzu informując o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń.
Budowla jest dokładnie przemyślana z aneksem sanitarnym i nawiewo-

Zofia Gierlach

Anna Kędra, Elżbieta Panek

oligofrenopedagodzy OREW

wym ogrzewaniem podłogowym. Nie
ma sztywnych terminów ukończenia
budowy, ważne jest rzetelne zrealizowanie ambitnych planów, nie ma mowy
o „prowizorce”.
Szczęść Boże Księże Proboszczu!
(wła)
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„Semper in altum”,
czyli „Zawsze w górę”
W dniu 12 czerwca 2014 roku w Sali
Marszałkowskiej Hotelu Rzeszów odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursów
przedmiotowych, organizowanych przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 2013/2014 tytuł laureata uzyskało trzech uczniów Szkoły
Podstawowej w Posadzie Górnej: Jan
Jurasz i Karol Jurasz w Konkursie Historycznym oraz Łukasz Krupa w Konkursie Języka Angielskiego. Dzięki nim
nasza placówka znalazła się w elitarnym
gronie najlepszych szkół z województwa
podkarpackiego. Warto zauważyć, że to
jedyna szkoła wiejska w tym gronie.
Dyrektor szkoły Piotr Cisek odebrał
z rąk Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej, Wojewody Podkarpackiego i Jacka Wojtasa, Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, Certyfikat „Szkoły przyjaznej
utalentowanym uczniom”, będący potwierdzeniem tworzenia przez placówkę
w Posadzie Górnej szczególnych warunków dla uczniów, aby mogli rozwijać
swoje zdolności i pasje oraz osiągać
wspaniałe sukcesy. Dokonania naukowe
uczniów z Posady Górnej są znaczące
i nabierają jeszcze większej wagi, jeśli
uświadomimy sobie, że w tym roku szkolnym startowało łącznie w konkursach
niemal 16 tys. uczniów z Podkarpacia.
Oto bohaterowie – tegoroczni laureaci
i finaliści.
Bez wątpienia największy sukces
w tegorocznej edycji konkursów odniósł
Jan Jurasz z klasy
piątej. Zdobył tytuł
laureata Konkursu Historycznego,
pracując pod kierunkiem Waldemara
Kilara, oraz tytuł
finalisty Konkursu
Języka Polskiego
dzięki współpracy
z Alicją Kabiesz.
Już w ubiegłym roku
pokazał, że może
wiele osiągnąć, gdyż
wywalczył tytuł finalisty z historii, co było wydarzeniem bez
precedensu w dziejach szkoły i edycji
konkursów. Można śmiało prognozować,
że w kolejnych latach Jan także zapisze się
złotymi zgłoskami w szkolnych annałach.
Spośród ulubionych przedmiotów wymienia informatykę, język angielski i historię.
Lubi piłkę nożną oraz wędrówki z rodziną
po bliższych i dalszych okolicach. Rywalizacja wzbudza w nim wolę walki i chęć
stawania się coraz lepszym. Jest prawdziwym molem książkowym, rozmiłowanym
w beletrystyce i literaturze popularnonaukowej. Powoli staje się rozsmakowanym znawcą literackim, doceniającym
arcydzieła światowej klasyki. Jego pasja
do książek cieszy szczególnie, gdyż nic
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tak nie rozwija intelektualnie jak dobra
lektura. Ceni pisarstwo Tolkiena. Posiada
niemałe kompetencje literackie, próbuje
swych sił w prozie, czego dowodem był
sukces odniesiony w V Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Moje spotkania
z przyrodą”. Aktualnie pisze powieść osadzoną w realiach dalekiej Japonii. W tym
roku szkolnym Jan zdobył wiele innych
prestiżowych wyróżnień. Wygrał Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Portugalia
– kraj żeglarzy”, organizowany przez
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie, zajmował czołowe lokaty na
szczeblu województwa i kraju w konkursach polonistycznych, historycznych
i matematycznych oraz z języka angielskiego. Jana cechuje wrodzona pewność
siebie i erudycja. Drzwi do świata nauki
stoją przed nim szeroko otwarte.
Kolejnym wybitnym uczniem, dzięki
któremu szkole w Posadzie Górnej przyznano certyfikat, jest Karol Jurasz, laureat Konkursu Historycznego. Sukces
osiągnął pod opieką Waldemara Kilara.
W jego wypadku
widać wyraźny
progres w stosunku do osiągnięć
sprzed roku, kiedy
to jako czwartoklasista został finalistą z historii.
U źródeł jego sukcesu leży nie tylko
talent, ale także
pracowitość i pokora. Na lekcjach
jest skupiony, pyta,
gdy nurtuje go problem, analizuje procesy i zjawiska, docieka ich przyczyn. Stawia
mądre pytania, potrafi zachwycić
nauczycieli przenikliwością sądów
i własnych wniosków, śmiałych
i trafnych. Zdobył – dzięki ustawicznej pracy – wiele tytułów i nagród w
konkursach przedmiotowych. Jako
laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Humanistycznego „Alfik”, zajmując
1. lokatę w województwie podkarpackim i 5. w kraju, wygrał obóz
naukowy w Serpelicach nad Bugiem
po raz drugi z rzędu, co jeszcze nigdy
nie zdarzyło się w historii szkoły
żadnemu uczniowi. Był 2. w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik
Matematyczny”. Wygrał na szczeblu woj.
Ogólnopolski Konkurs „Alfik Historyczny”, a w Polsce został sklasyfikowany na
wysokiej 4. pozycji. Warto wspomnieć,
że w XII Rzeszowskim Konkursie Matematycznym „Młody Matematyk”, bardzo
prestiżowych, bo wielostopniowych zawodach wojewódzkich, został laureatem
1. miejsca, uzyskując maksymalną liczbę
punktów. Był najmłodszym uczestnikiem
zmagań. Wygrał wiele konkursów z języka polskiego i angielskiego oraz historii
mniejszej rangi. Karol jest chłopcem bardzo wrażliwym na sztukę. Jego talent recytatorski dostrzegli jurorzy w Konkursie

„Tropem współczesnej poezji”. Niezwykłą zaletą tego młodego badacza jest jego
umiejętność krytycznego dyskutowania
i koncentracja w pracy. Lubi gry i zabawy
logiczne, a po wyczerpujących przygotowaniach do konkursów odpoczywa,
układając kostkę Rubika. W przyszłości
zapewne dokona rzeczy wielkich.
Grono trzech laureatów zamyka Łukasz Krupa, uczeń klasy szóstej. Zdobył
tytuł z języka angielskiego. W ubiegłym
roku szkolnym
już jako finalista Konkursu
Języka Angielskiego pokazał,
że stać go na
wiele. Ma szerokie zainteresowania, również pozaszkolne. Interesuje
się muzyką.
Uczęszcza
do Prywatnej
Szkoły Muzycznej Pro Musica w Krośnie. Ciekawią go inne kultury, dlatego chętnie
wraz z rodzicami podróżuje, poznając
świat. Sukces olimpijski odniósł pod
opieką naukową Alicji Szymanowskiej. W konkursach językowych o zasięgu ogólnopolskim zawsze plasował
się w ścisłej czołówce. Jego ostatnie
znaczące osiągnięcie to 5. lokata w
kraju w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego Panda. Posiada zdolności matematyczne, czego
świadectwem była wysoka pozycja
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i udział w finale
XII Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego „Młody Matematyk”. Łukasz
nie ma jeszcze sprecyzowanych planów
na przyszłość, ale zamierza studiować
nauki ścisłe. Lubi piłkę nożną. Nauczyciele cenią go za samodzielność myślenia
i ponadprzeciętne zdolności. Na pewno
w gimnazjum nie raz udowodni, że ma
olbrzymi potencjał, który zostanie dobrze
wykorzystany przez nauczycieli.
Tytuły w tegorocznej edycji konkursów zdobyły także dwie gimnazjalistki.
Jedną z nich jest Paulina Krupa, która
w poprzednich latach święciła tryumfy
z języka angielskiego, stając się wielokrotną laureatką. W tym roku skupiła się
na innej dziedzinie, co przyniosło dobry
skutek w postaci tytułu finalisty Konkursu
Chemicznego.
Pracowała pod
opieką Beaty
Kilar. Paulina cechuje się
dobrą pamięcią, jest zdyscyplinowana
w pracy, zna

cel, do którego konsekwentnie dąży. Jest
obowiązkowa i wytrwała. Doskonale
gospodaruje czasem. Umiejętność ta przydała jej się wielokrotnie, ponieważ doskonale potrafi pogodzić obowiązki szkolne
z pasją do muzyki. Paulina uczęszcza do
Prywatnej Szkoły Muzycznej Pro Musica w Krośnie. Pięknie śpiewa. Jej talent
wokalny doceniono podczas przesłuchań
i wystąpień na żywo w trakcie Muztafy,
czyli Muzycznej Talent Fabryki, konkursu
wokalnego adresowanego do młodzieży z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Paulina awansowała do samego finału,
stając się coraz bardziej rozpoznawalną
osobą. Godnie reprezentowała szkołę
jako wokalistka, która swymi występami uświetniała szkolne i środowiskowe
uroczystości z okazji świat państwowych
i kościelnych. Wzbudzała u słuchaczy
autentyczny podziw, a jej prezentacje
zawsze nagradzano burzą braw. Paulina
oprócz niezaprzeczalnego talentu do
języków obcych (biegle mówi po angielsku, szlifuje też język francuski) świetna
jest z przedmiotów przyrodniczych.
W przyszłości zamierza, podobnie jak
jej rodzice, studiować medycynę. Kocha
podróże i teatr.
Elitarny klub olimpijczyków zamyka
Kamila Sokołowska, która zdobyła tytuł
finalisty Konkursu Polonistycznego.
Pracowała pod kierunkiem Waldemara
Kilara. Jej sukces jest potwierdzeniem
ustawicznej i dobrze zaplanowanej pracy. W klasie szóstej została laureatem
z języka polskiego. W gimnazjum może
również sięgnąć po ten tytuł, ponieważ
jest uczennicą klasy drugiej i przed nią rok
wytężonej pracy naukowej. Jest bystra,
opanowana, szybko się uczy. Doskonale potrafi się
motywować,
aby osiągnąć
zamierzony
cel. Zawsze
mierzy wysoko, ponieważ
odpowiedzialnie podchodzi
do obowiązków. Nie tylko
świetnie się
uczy, ale także
odnosi niemałe
sukcesy w sporcie, głównie w grach zespołowych: piłce
koszykowej i ręcznej. Wywalczyła wraz z
drużyną brązowy medal w koszykówce,
a z reprezentacją w piłce ręcznej była 4.
w województwie. Jej wybitne zdolności
polonistyczne znalazły wyraz w sukcesach w konkursach innej rangi. W Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym
„Omnibus” zajęła 1. lokatę na szczeblu
woj. i 5. w kraju. W przyszłym roku szkolnym na pewno podczas kolejnej edycji
konkursowej zdobędzie jeszcze większe
zaszczyty i rozsławi imię swej szkoły.
Powyższe sukcesy były możliwe
dzięki odkrytym talentom przez nauczy-

cieli, dzięki autentycznemu wsparciu ze placówki z północnej części naszego wostrony domu rodzinnego, dzięki przy- jewództwa. Z drugiej strony zadziwiający
jaznej atmosferze panującej w szkole, jest fakt, iż najlepsze szkoły z Rzeszowa
ukierunkowanej na sukces wychowanka. plasują się na końcu szerokiej czołówki,
Cieszy i napawa dumą to, że od lat ZSP nawet za naszą szkołą, co dodatkowo buw Posadzie Górnej dzierży prym w do- duje prestiż. Słowa najwyższego uznania
skonałym przygotowywaniu uczniów do należy złożyć naszym laureatom i finalikonkursów, w których wychowankowie stom za trud pracy, rodzicom za pomoc,
prezentują poziom najwyższy. Nie ma opiekunom naukowym za zaangażowanie
żadnego przypadku w tym, że jesteśmy i poświęcenie, bez których nie byłoby tak
stale obecni na olimpijskiej mapie szkół znaczących sukcesów. Kadra nauczyPodkarpacia. Wypracowaliśmy dobry cielska w ZSP w Posadzie Górnej potrafi
system, który co roku przynosi owoce. szlifować diamenty, do czego zdążyliśmy
Nie marnujemy talentów dzieci i mło- się już przyzwyczaić.
dzieży. W tym roku szkolnym dominującą
W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
pozycję w klasyfikacji olimpijskiej zdo- w Posadzie Górnej
byli uczniowie dębickich szkół. Na mapie
Waldemar Kilar
Podkarpacia liderami są zdecydowanie
Najlepsze szkoły podstawowe na Podkarpaciu w roku szkolnym 2013/2014
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
14.
16.

Szkoła
SP Nr 11 w Dębicy
SP Nr 3 w Mielcu
SP Nr 4 w Jaśle
PSP Nr 3 w Dębicy
SP Nr 2 w Dębicy
SP Nr 6 w Mielcu
ZS Społ. Nr 1 w Stalowej Woli
SP Nr 9 w Dębicy
SP Nr 3 w Sanoku
SP Nr 2 w Strzyżowie
SP Nr 4 w Sanoku
SP Nr 10 w Jarosławiu
SP Nr 13 w Mielcu
SP w Posadzie Górnej
SP Nr 5 w Rzeszowie
SP Nr 19 w Rzeszowie

Liczba
laureatów

Liczba finalistów

12
8
7
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10
4
2
6
7
2
2
10
5
4
4
3
2
1
1
0

Rymanów – to jest to!
(na melodię „Gdzie strumyk płynie z wolna”)
Gdzie Tabor wartko płynie, rozsiewa zioła maj,
Rymanów z wód swych słynie i cudny szumi gaj.
W powietrzu aromaty – morza klimat i gór,
A w parkach barwne kwiaty i ptaków dźwięczny chór.
W kościółku modlitw głosy, na ścieżkach dzieci gwar,
A trawy lśnią od rosy; maj w krąg roztacza czar.
Z pomnika Papież Święty łagodny uśmiech śle,
Zdumiewasz się przejęty, jak żyć się tutaj chce!
Potoccy przy pijalni wciąż strzegą swoich wód,
Stanisław Szepce Annie: - Opłacił się nasz trud.
Tu każdy – słaby, chory, nabierze nowych sił,
I będzie chciał powracać, gdy chociaż raz tu był.
A w sanatoriach dzieci maja wciąż przygód sto.
Śpiewajmy więc kochani: Rymanów – to jest to!

[maj 2014]

  Halina Niziołek
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Znak czasu - NUDA
W ostatnim czasookresie często
słyszę jak to młodzi ludzie strasznie
się nudzą a określając ten stan ducha
i ciała oznajmiają zainteresowanym
„lipa-nuda” i rzecz jasna nie robią nic
by cokolwiek zmienić.
Należy przyznać uczciwie, że świat
zdominowany został przez Internet,
sms-y i filmy notorycznie na komputerze oglądane (młodym podano na tacy
taką receptę na wolny czas) i nie tyle,
że tak łatwiej nie wychodząc z domu ale
i świat dorosłych nic nie zaproponował
po fali dyskotek, dansingów i będącego
na topie w latach 80-90tych „chodzenia
do kina”. Teraz „kino” mamy w domu
a sale kinowe świecą pustkami. Faktem
jest również, że to młodzież tworzyła
subkulturę, która będąc wyrazem buntu
przeciwko zastanemu światu dorosłych
tworzyła idoli, zaś pojawiający się guru
formatu Ryśka Riedla czy kapel jak Perfekt lub Republika skłaniały młodych
do wyjazdu na koncerty powyższych na
koniec Polski. Dziś nic się nie chce, zaś
następców zwyczajnie brak.
Dzisiejsi „śpiewający” ani charyzmy ani siły przebicia nie mają - są nijacy, z nijakimi tekstami i nijakim wykonaniem jak i całe pokolenie ogarnięte
falą „niechciejstwa”. Był czas Jarocina
- minął. Wieje zewsząd nudą a człowiek
szczególnie młody do normalnego i prawidłowego rozwoju potrzebuje drugiego człowieka ,rówieśników i po prostu
zabawy połączonej z dobrą rozrywką.
Czas młodości to czas wolności, niezbyt
wielu obowiązków i mądrych wyborów.
Co począć gdy stajemy na głowie by
wyciągnąć znajomego do baru lub siłowo próbujemy oderwać od komputera
ze skutkiem żałosnym. Ostatnio młody
30-latek opowiadał z żalem, że kumpel
mieszka w tej samej klatce piętro wyżej
i pisze do niego na …..GG.
Walka z nudą nie jest ani prosta ani
zbytnio rozwiązywalna. Poddający się
jej młodzi ludzie to najczęściej wrażliwi,
częściej niż inni cierpiący na różne zaburzenia jak depresja czy uzależnienie od
substancji psychoaktywnych. Wydawałoby się, że nuda jest wynikiem okoliczności w jakich przyszło nam się znaleźć.
Badacze uważają jednak, że to kwestia
o wiele bardziej złożona. Niektórzy ludzie nigdy się nie nudzą, taka jest moja
mama znajdująca sobie bez problemu
multum zajęć dnia codziennego. Ksiązki, gazety, wybrane programy z kanału
historia lub kultura, przeróbki krawieckie czy nowości kulinarne. Zaś moja
córka w swoim własnym towarzystwie
jest zagubiona „zawieszona” i ciągle
oczekuje, że ktoś wreszcie się gdzieś ruszy. Koleżankom za wszystko wystarcza
komputer lub chłopak, na wyjście czasu
nie mają. Jej propozycje, prowokowa-
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nie sytuacji, zaproszenia i pomysły nie
znajdowały oddźwięku, co skończyło
się zniechęceniem i wycofaniem. Ona
jak wielu młodych, potrzebuje wokół ludzi, jest złakniona bycia w grupie – moja
mama rewelacyjnie odnajduje się sama
ze sobą.
Naukowcy twierdzą, że osoby
twórcze i posiadające wiele zainteresowań, mające zdolność do zajmowania
się czymś w różnych okolicznościach,
nudzie nie ulegają. W zasadzie każdy
powinien potrafić siedzieć w ciszy nie
nudząc się a odnajdując w świecie wewnętrznym - uważa badacz Mark Sundberg zajmujący się na co dzień dziećmi
autystycznymi. Rzeczywistość wygląda
bardzo różnie. Poszukiwanie ekscytujących doznań, intrygujących i zajmujących myśli mających za zadanie odpędzić nudę mogą sprawiać, że ludzie
spragnieni wrażeń wszelakich sięgają
po narkotyki czy papierosy, uprawiają hazard lub zwyczajnie siedzą przed
ekranem bądź jakim. Okazuje się zbyt
często, że wiele osób zażywających cokolwiek uzależniającego gdyby miała
okazję wyjść w towarzystwie i bawić się
- zrezygnowałaby z destrukcyjnych substancji psychoaktywnych.
Znawcy uważają takoż, że nuda nie
jest problemem tych, którzy potrafią
nazwać i określić swój stan emocjonalny, niejako sięgają po nowości, szukają
zainteresowań skutecznie zapełniając
życiową przestrzeń sensownymi i „edukacyjnymi” zajęciami. Dokładna ocena
nastroju pozwala im szybko zapomnieć
o nudzie i skoncentrować swoją uwagę
na działaniu, zadaniu które przed nimi
stoi. Czyli rzec można, że do walki
z nudą musimy „dorosnąć” emocjonalnie, wewnętrznie i wspiąć się z lekka
na wyżyny własnej świadomości. Niezmiernie pomaga, jak to zwykle bywa,
pozytywne nastawienie i świadomość
celowości działań. Nuda częstokroć
oznacza dość skuteczne wycofanie się
ze świata i w naszych wielce ucywilizowanych czasach jak już pisałam onegdaj, skupienie się na technologicznych
gadżetach.
Obserwując znajomych 20.parolatków zauważam jak czują się po kilku
godzinnym siedzeniu przed ekranem
komputera - są zawieszeni jak sami
mawiają. Przechodzenie z jednego portalu na drugi, z jednej strony na inną, po
jakimś czasie powoduje „odjazd” myśli
i totalne zmęczenie. Oczywiście nuda
nie jedno ma imię a jej przyczyny bywają
przeróżne. Znudzonym bywa kierowca
tira jadąc setki kilometrów, sprzedawca
w supermarkecie czy pani w bankowym
okienku. Każdy z tych pracujących wykonujących czynności monotonne i rutynowe wpada w nudę, lecz jest to rodzaj
nudy nie zakorzeniający się tak głęboko
w psychikę, jak nuda młodych ludzi.
Powyżsi wspomniani mogą zwyczajnie

zatrzymać tira, odpocząć w przydrożnym motelu, sprzedawca - porozmawiać
z klientem, zaś pani w okienku zagadnąć
petenta.
Pod górkę zdecydowanie ma młodzież studiująca, nie potrafiąca nawiązać
kontaktów lub nieśmiała i zagubiona
w wielkim, uczelnianym mieście. Młodzież bardziej niż jeszcze dekadę wstecz
jest bezradna, nie widząca ani celu ani
sensu życia, perspektyw po ukończonych studiach, możliwości pracy, nie po
kierunku, bo do tego prawa dawno jej
zabrano, ale w ogóle jakiejkolwiek.
Znam ten fakt z autopsji i przyznaję, że ani państwo ani odpowiedzialne za
ten stan rzeczy „czynniki” nie robią nic
by pomóc młodzieży się odnaleźć, nauczyć żyć i stworzyć warunki ku temu,
by każdy człowiek po studiach czuł się
potrzebny i nie popadał w marazm. Jak
dawno temu czytałam bardzo mądry
tekst psychologa-pedagoga „w szkole
i na uczelni uczymy wszystkiego oprócz
tego jak radzić sobie wżyciu , pokonywać
problemy egzystencji ,nie załamywać się
przeciwnościami odnajdując swoje indywidualne cele życiowe”.
Nuda jest niejednokrotnie złem koniecznym bowiem zważywszy na fakt,
że nie każdy ma umiejętności bycia
„gwiazdą socjometryczną” można wręcz
stwierdzić, że owe absolutnie istnieć
przestały, a wręcz odwrotnie - jest introwertykiem małomównym i niezbyt wylewnym, nuda zapewne zapuka do jego
drzwi. Co poniektórzy specjaliści podają, jak dla mnie dość oryginalne sposoby
zwalczania nudy w formie „naucz się
dostrzegać bogactwo otoczenia” ,”jeśli
potrafisz zauważyć piękno świata, różne
kolory liści a nie tylko zielone - prawdopodobnie rzadziej się nudzisz”. Z lekka
kontrowersyjne podejście, bo jak wiemy
taki sposób myślenia zarezerwowany
jest zdecydowanie dla „poetyckich dusz”
a jak też wiemy, nie każdy człowiek takową posiada, nie każdy potrzebuje
obcowania z poezją, szeleszczącymi
złoto-czerwonymi liśćmi i podziwiania
jesiennych chmurek w wietrzny dzień,
a raczej szuka babcinego pledu i rozkłada laptopa osobistego na kolanach.
Jak by nie spojrzeć na całość problemu zarówno praca, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, wszystko
to uzależnione jest od bardzo indywidualnego charakteru każdego człowieka
i żaden rozsądny człowiek nie da i nie
poleci jednej, wyłącznie słusznej recepty na spleen. Każdy z nas jest zmuszony
szukać swojej drogi życia, organizowania własnego „podwórka”, poszukiwania
sensu i celu, aczkolwiek zdarza się, że te
poszukiwania trwają do jesieni życia, do
starości - ale to Życie właśnie, więc szukajmy i przeżywajmy, bo to proces nie
mający końca.
                                Łucja Urbanik

Villa Asturia
POKOJE I RESTAURACJA
smaczna polska kuchnia, grill,
plac zabaw, piękne widoki,
imprezy okolicznościowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Rymanów Zdrój , ul. Widokowa 21
www.asturia.pl tel. 537 183 555

Od 15 września w ofercie:
- obiady abonamentowe za 11 zł
- obiad dnia za 16 zł

DEBIUTEK 2014
Konkurs Piosenki Dziecięcej
8 czerwca br. w RCKP w Krośnie
odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej DEBIUTEK 2014. W konkursie
wzięło udział 50 wykonawców, w tym
6 osób z gminy Rymanów. Uczestnicy
prezentowali się w kategoriach: szkoła
podstawowa - klasa I-III, klasa IV-VI
oraz gimnazjum.
Reprezentanci gminy Rymanów
pokazali się z jak najlepszej strony,
zdobywając nagrody w poszczególnych
grupach wiekowych. I tak:
W kategorii I pierwsze miejsce
zdobyła Maja Puchalik z ZSP w Króliku Polskim, a wyróżnienie otrzymała
Oliwia Szybka z ZSP w Posadzie Górnej.
W kategorii II wyróżnienie zdobyła Maria Jarosz uczennica ZSP
w Sieniawie.
W kategorii III drugie miejsce
zdobyła Aleksandra Sołtysik również
z Sieniawy
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Duże słowa uznania należą się
przede wszystkim wykonawcom, ale
także opiekunom i nauczycielom, którzy
przygotowali uczestników do konkursu.
GOK

Lato
Gorące lato? Nie czekaj nań
Ono całe jest w tobie
Przypieka słońce złoty drań
Noc z dniem już stoją przy sobie.
Nie ciesz się cieniem co cię ochrania
Potoku szumem zielonym
Sam zanuć z cicha nokturn co spala
Nuty dnia nocą zmęczone
Zgaśnie za moment jak nagły pożar
Serca co majem zapłonął
A ty zostaniesz w swojej udręce
Z motylem co w róży skonał.
Choć cię obudzi grom nocą ciemną
Otwórz swe oczy szeroko
Praca na niwie nie będzie daremną
Snop zboża unoś wysoko.
A kiedy zorza osłabnie ranna
Znudzona śpiewem ptaszęcia
Wznieś w górę ręce, westchnij do Pana
Zapłacz z wielkiego szczęścia.
Rydwan swój złoty słońce wnet schowa
Za gór wierzchołki zamglone
Ptaki odlotem znaczą od nowa
Wędrowne szlaki uśpione.
Przy końcu lata ognisty piec
Przygasi jesień swym tchnieniem
Dmuchawce senne znów zechcą biec
Za lata ciepłym westchnieniem.
                           Józef Szałankiewicz
NASZ RYMANÓW
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Hrabina Potocka
upamiętniona

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy temat, zamieszczając posumowania uroczystości i rozważania na temat
świątobliwości założycielki Rymanowa
Zdroju.
Maria Zmarz: Istnieje powszechne
przekonanie o świętości czy świątobliwości Anny z Działyńskich Potockiej.
Wiem, że ksiądz proboszcz próbował
nadać tej sprawie bieg, zwracając się
do biskupów.
Ks. proboszcz Mieczysław Szostak:
Myślę, że dobrze się stało, że Anna Potocka napisała pamiętnik, („Mój pamiętnik”), bo gdyby nie ta książka wydana
dla rodziny w niewielkim nakładzie
przed wojną, to byśmy jej życia nie poznali. Lektura osobista jej książki przybliża nam jej sposób myślenia, działania,
całe jej życie. Ja również po przeczytaniu Mojego pamiętnika zadałem sobie
pytanie kim ona była, kim jest w szczególności dla mieszkańców Rymanowa
i okolicy. Nabrałem osobistego przekonania, że była to osoba, która działała nie tylko dla rodziny, ale myślała
o dobru społeczności- jej starania, aby
znaleźć źródła po to, aby uzdrawiające
wody służyły dobru ludzi, działanie dla
osób chorych w czasie epidemii z poświęceniem, z narażeniem życia, leczenie ziołami, szkółka rzeźbiarska dająca
zajęcie dla zdolnych chłopców z gór.
Jej życie mogłoby być wzorem świętości, wielkiej miłości do Boga i do ludzi.
„Mój pamiętnik” znalazł się w rękach
biskupa Tokarczuka, który z wielkim
uznaniem się o niej wyrażał, napisał list
do członków rodziny, książka trafiła do
biskupa Michalika, do biskupa Nowaka,
który pracował w kongregacji do spraw
świętych w Rzymie. Odpowiedzi czy
opinie, które otrzymałem można by było
streścić w takich słowach, że Anna Potocka jest przykładem bardzo zaangażowanego płynącego z jej wiary działania
dla dobra społeczeństwa, ale że jawi się
bardziej jako działacz społeczny, dostrzega problemy ludzi ówczesnych czasów i usiłowała je rozwiązać z dobrym
skutkiem.
Nieodrodna córka Tytusa Działyńskiego.
To wynikało z tradycji rodzinnych,
tradycje patriotyczne, społecznego działania swoich przodków dziedziczyła
w chlubny sposób. Odpowiedź była taka,
że może gdyby podjęto takie starania
wnet po jej śmierci – zwykle tak się dzieje – jeżeli społeczność dostrzega objawy
świętości, np. Anny Jenke nauczycielki
z Jarosławia czy ks. Balickiego podjęto takie starania. Nic takiego nie miało
miejsca w przypadku Anny Potockiej.
Nie wszyscy ludzie święci czy świątobliwi są wynoszeni na ołtarze, że jeżeli wierzymy w prawdę o świętych obcowaniu
i powszechnym powołaniu do świętości,
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to takich ludzi są miliony w skali świata,
a tylko nieliczne przypadki są wybierane i proces jest prowadzony, by się stali
wzorem dla innych, a zarazem orędownikami, a inni pozostają w niezmierzonej
rzeszy świętych, których czcimy w dniu
Wszystkich Świętych. W moim osobistym przekonaniu i wielu innych ludzi
Anna jest właśnie w gronie wszystkich
świętych, a wygląda na to, że dalsze kroki nie będą podejmowane, czyli tak jak
wielu ludzi jest przekonanych osobiście
o świętości swoich rodziców, dziadków,
czego przejawem jest chodzenie na ich
groby, modlitwa, polecamy im nieraz nasze trudne problemy i wielu ludzi świadczy, że mamy jakąś odpowiedź, wzmocnienie, łaskę jakąś otrzymujemy, tak
jakby nasza modlitwa była wysłuchana
dzięki ich orędownictwu. Jeśli jesteśmy
przekonani o świętości Anny Potockiej,
to możemy korzystać z daru świętych
obcowania i wzywać jej orędownictwa,
okazywać cześć choćby przez modlitwę,
zapalenie światła. Modlimy się w czerwcu i w dzień zaduszny, w rocznicę jej
urodzin, w procesji zatrzymując się przy
jej grobie i polecając wszystkich zasłużonych, szczególnie nauczycieli i wychowawców. Pamięć o Annie Potockiej
jest przywracana: odbywają się zjazdy
rodzinne i msze św. w naszym kościele,
nadano imię ZSP w Posadzie Górnej,
ostatnio odsłonięto tablicę, są wydawane
wspomnienia, opracowania, np. licząca
ok. 900 stron praca doktorska autorstwa
Adama Osuchowskiego.

w 2001r. mieliśmy tutaj zjazd rodzinny,
to różnica od tamtego czasu jest gigantyczna. Rozmawialiśmy o tym, żeby na
okrągłą 90. rocznicę śmierci Anny Potockiej zrobić kolejny zjazd za 2 lata.
Rodzina jest olbrzymia.
Zapewne rozsiana po całym świecie, gdzie najdalej?
Wszędzie są, w dalekiej Brazylii,
RPA, Stanach, Azji. Zebranie kontaktów
to też już jest duża praca do wykonania,
ale damy sobie radę. Przez dwa lata zidentyfikujemy całą rodzinę, zbierzemy
kontakty.
Chce pan ponownie podjąć się
tego trudu?
Tak, myślę, że się tym zajmiemy,
wiele osób nie znamy lub widujemy raz
na 10 lat.
Wiele rodów stara się o odzyskanie swoich majątków. Jak do tego
podchodzi rodzina Potockich? Jeśli
dobrze pamiętam, pewne działania
były podjęte.
To rozpoczął mój dziadek Ignacy
w latach 80. My mamy takie doświadczenie z odzyskaniem Szczawnicy przez
rodzinę mojej mamy, Szczawnica należała do mojego pradziadka, na szczęście mamy kuzynów, którzy są w stanie
zadbać o to, inwestować. Mamy też
w rodzinie niedawno odzyskany pałac
w Nawojowej, który jest na obrzeżach
Nowego Sącza. Z jednej strony to miło
coś odzyskać, a z drugiej trzeba mieć pomysł, co z tym zrobić. I finansowanie,
to nie są łatwe tematy. Powstał pomysł

Jerzy Potocki
(najmłodszy uczestnik imprezy ku czci
Anny Potockiej, jej potomek w linii prostej)
Jakie są pana wrażenia po uroczystości?
Jerzy Potocki: Przede wszystkim
bardzo nam się podoba, że Rymanów jest
taki zadbany, widać, że wiele osób się
angażuje i naprawdę wygląda to super.
Bywamy tu raz na jakiś czas, ale kiedy

stworzenia fundacji Potockich z Rymanowa, tak żeby w jednym miejscu zebrać pamiątki, archiwa i stworzyć miejsce, może tutaj w Rymanowie, gdzie
można by było to wszystko zobaczyć.
Zebrać i opracować i odtworzyć niektóre z działalności, które Anna prowadziła, np. uruchomić szkółkę rzeźbiarską.
Takich inicjatyw jest coraz więcej i nawet nie traktując Rymanowa komercyjnie w sensie odzyskiwania budynków,

z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo to wymaga olbrzymich inwestycji, mamy doświadczenie i wiedzę, jak
zarządzać takimi rzeczami, działać pro
publico bono.
Myśl społeczna Anny Potockiej
zawarta w genach. Proszę opowiedzieć
coś o sobie na koniec naszej rozmowy.
Mieszkamy w Józefowie koło Warszawy, mieszkamy w domu, który wygląda
jak dom z Rymanowa, bo jest starą plebanią drewnianą, przeniesioną z granicy
Mazowsza i Kurpiów, a styl nadświdrzański, nazwany przez Iwaszkiewicza
świdermayerem jest bardzo podobny do
stylu tutejszego, uzdrowiskowego, stylu
inspirowanego trochę domami alpejskimi, trochę rosyjskimi i fińskimi. Dom
ma ponad sto lat.
A czym pan się zajmuje zawodowo?
Ja się zajmuję biznesem i doradztwem, głownie rekrutacją, obsadzaniem
wysokich stanowisk kierowniczych
w ramach dużej międzynarodowej firmy, równocześnie prowadzimy dwie
fundacje z moją żoną i zajmujemy się
głównie dziećmi porzuconymi, moja
fundacja prowadzi preadopcyjny oddział szpitalny, do którego trafiają dzieci
zostawione w szpitalach czy znalezione
w interwencjach i to świetnie funkcjonuje, a moja żona z kolei się zajmuje
głównie dziewczynami, które wychodzą
z domów dziecka prowadzonych przez
siostry i pomaga im się usamodzielnić.
Mamy trójkę dzieci, z czego dwójkę

Naszym zdaniem
Cześć – Franio – kiedyś rozważaliśmy piękne słowa widniejące na
większości sztandarów – Bóg – Honor –
Ojczyzna – dzisiaj zastanówmy się jak
one mają się do obecnego rządu i niektórych programów – założeń partii i czym
chcą nas uszczęśliwić po dojściu do władzy – czy można być obojętnym, kiedy
w obronie naszej wiary i odwiecznych
zasad życia nie staje rząd?
Palikot z Millerem mając w swoich założeniach między innymi walkę
z kościołem, a moralność jest dla nich
całkowicie obojętna, nie wspominając już o łatwym dostępie do środków
odurzających i narkotyków, łączą swoje
siły, aby walka ta ze świętymi zasadami większości narodu była skuteczniejsza. Podporządkowane media wspierają
i nagłaśniają wiadomości, które to mogą
być negatywnie odbierane przez krótkowzrocznych odbiorców.
Franio – jestem pewny, że gdyby nie
było jeszcze dość silnej wiary w Boga
w narodzie – Polski już dawno by nie
było, dlatego należy wszystko robić, aby
nie pozwolić osłabić wiary w narodzie.
Bóg to wiara w nasze przyszłe życie
i w trwanie Polski – niech to będzie celem naszego życia.

adoptowanych w wieku od 3-10 lat
i dużo działamy w obszarach edukacyjnych, nasze dzieci od 3 lat uczą się
w domu, to znaczy są w edukacji domowej, w tej chwili tworzymy dla nich szkołę alternatywną prowadzoną na nowych
zasadach w taki sposób, żeby szkołę dało
się powielać i prowadzić przez inne grupy rodziców, którzy są częściowo kadrą,
angażują się, dzięki temu szkoły są niedrogie. Tworzymy z kadrą profesorską
program edukacyjny dla takich szkół.
Ciągle mamy ciekawe działalności.
Teresa Stella- Sawicka:
Jestem pra- prawnuczką Anny Potockiej, a może nawet pra, pra pra. Moja
babka Teresa Potocka byłą najstarszą
córką Jana Potockiego z pierwszego
małżeństwa z hrabiną Różą Wodzicką.
Jak się udaje przez tyle lat mieszkania na obczyźnie mówić po polsku,
utrzymywać kontakty z Polską w odległym Londynie? Pani piękne emocjonalne wystąpienie było przejawem
miłości do kraju rodzinnego i rodziny.
Moja mama przez cały czas opowiadała mi o swoich przeżyciach wojennych,
jak była tutaj z dziadkiem, jak mieszkała
w willi Gozdawa, były takie czasy, że nie
mogła tutaj wrócić i zobaczyć. Pilnowała, żebym ja zawsze mówiła po polsku,
musiałam chodzić do polskiej szkoły
w sobotę i to było bardzo dla mnie przykre, bo moje angielskie koleżanki nie
musiały tego robić. Jestem tutaj po raz
Stachu-a weźmy teraz – Honor –
przecież to słowo w żadnym przypadku nie pasuje do rządu czy wcześniej
wspomnianych polityków jest ono dla
nich całkowicie obce. Po opublikowaniu nagrań przez tygodnik Wprost, widzimy, że są to ludzie, którzy nigdy nie
powinni zajmować tych stanowisk i reprezentować interesy Polski, bo honor
i patriotyzm mają ludzie, którym na sercu i celem jest dobro Ojczyzny. Dla tych
ludzi liczy się tylko władza, wzbogacanie się przez grabież państwowego majątku, życie ponad prawem. Najlepszym
dowodem tego, że są to ludzie bez nawet odrobiny honoru jest to, że po tych
wszystkich nagraniach i złodziejstwach
nie podają się do dymisji – po prostu jest
to szczyt bezczelności, a takim ludziom
należy się tylko pogarda. Nie oddają
władzy także z drugiego powodu, a mianowicie wiedzą, że będą kiedyś rozliczani, dlatego też starają się uciekać na takie
stanowiska, aby gdy dojdzie do rozliczeń
byli nieosiągalni. Można by tu było jeszcze przedstawić wiele argumentów, że ci
ludzie całkowicie pozbawieni są honoru,
ale kto ma oczy otwarte widzi to doskonale na każdym kroku. Żyją oni obłudą
i okłamywaniem narodu każdego dnia,
bo to jest ich największą umiejętnością
i należy przyznać, że robią to doskonale.
Franio – pozostaje nam – Ojczyzna
– i tu należy zadać sobie pytanie – czy

pierwszy, chorowałam w życiu i nie mogłam podróżować. Bardzo mi zależy na
zachowaniu polskości w mojej rodzinie,

ale nie jestem pewna czy moje wnuki
będą chodzić do polskiej szkoły tak jak
moje córki. Ich mężowie są Anglikami.
Z nami dzieci rozmawiają po polsku, do
mojego męża wnuczek mówi „dziadzio”.
Rozmowy prowadziła i opracowała
Maria Zmarz
                            fot. Wacław Łabuda
Ojczyzna ma dla nich jakiekolwiek znaczenie, kiedy widać, że w wielu przypadkach działania ich są wbrew interesom
Polski,- już wcześniej dawaliśmy na to
dowody, a i nagrania to potwierdzają.
Często zastanawiam się czy ludzie, którzy nami rządzą to są prawdziwi Polacy,
bo jak można działać przeciwko swojemu Narodowi, tłumaczę to sobie tym,
że albo to nie Polacy decydują o naszej
gospodarce, o naszej przyszłości, albo
ich nieudolność i głupota i jak już tu
wcześniej mówiliśmy, nie mając honoru
– dbają o własne korzyści nie licząc się
przyszłością i losem milionów Polaków.
Stachu – (przepraszam wszystkich
za porównanie) ale wszystkie zwierzęta stadne mają swoich przewodników,
które zawsze za nimi podążają, ale kiedy zauważą, że idą w złym kierunku –
zmieniają przewodnika na mądrzejszego
i odpowiedzialnego za całe stado. Przecież my mamy się za mądry i wykształcony NARÓD i trudno jest mi zrozumieć
nasze bezczynne zachowanie i naszą
obojętność, kiedy widzimy. że jesteśmy
prowadzeni w przepaść.
Franio – miejmy nadzieję, że zdążymy zatrzymać się nad tą przepaścią i zawrócić na dobrą drogę, ale stracimy dużo
sił i czasu.
Pozdrawiamy – Stacho i Franio
NASZ RYMANÓW
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Anna z Działyńskich
Potocka …. cz. VI
Położenie materialne wdowy i dzieci po śmierci Stanisława Potockiego
było rozpaczliwe. Całe gospodarstwo rymanowskie stało na skraju bankructwa,
groziła mu licytacja. Anna z dziećmi
zamieszkała w wynajętym mieszkaniu
bez środków do życia. Rodzina Potockich zaproponowała jej plan ratowania
majątku w Rymanowie, warunkiem było
by Anna dała plenipotencje do zarządzania i sprzedaży majątku, a także zrzekła
się opieki nad starszymi synami, a sama
z młodszymi dziećmi zamieszkała jako
rezydentka w jednym z folwarków siostry generałowej. Anna nie przyjęła tej
propozycji, synów wysłała do szkoły,
sprzedała swoje kosztowności rodzinie
i za otrzymane pieniądze płaci zaległe
raty w banku austriackim. Zmienia także
mieszkanie w Krakowie z drogiego przy
ulicy Stolarskiej na tanie przy ulicy Wolskiej.
Nie zrezygnowała ani z majątku, ani z dzieci i postanowiła walczyć
o swoją przyszłość. Rodzina miała zająć się ratowaniem Rymanowa, ale bez
prawa sprzedaży, Anna pozostała nadal
w Krakowie. W mieszkaniu przy ul.
Wolskiej zakłada pracownię „wyrobów
z terakoty”. Jeden z uczniów szkółki rzeźbiarskiej ofiarował swą pomoc
i razem z Anną rozpoczął pracę, która
dawała utrzymanie i jemu i Potockiej.
W skromnej pracowni powstawały kosze na kwiaty, drobiazgi na biurko, podstawy do lamp, figurki krakowianek, poznanianek, lirników ukraińskich.
Anna Potocka nie mieszkała długo
w Krakowie. Po kilkunastu miesiącach
dowiedziała się, że raty w banku nie
były spłacane przez krewnych i majątkowi ponownie grozi licytacja. Anna
jedzie do Kórnika i otrzymuje niespodziewaną pomoc od Władysława Zamojskiego, który zapłacił zaległą ratę
i sam przyjechał do Rymanowa, aby pomóc wydzierżawić majątek. Anna wraca
do Rymanowa, a nie mogąc mieszkać
w dworze rymanowskim, osiedla się
w malutkim domku na folwarku w Wołtuszowej. Pierwszy etap ratowania majątku
i rodziny był zakończony. Bardzo miłe
to było nasze małe gospodarstwo!
Mleko naszych krówek, masło i sery
sprzedawało się w zakładzie, przynosząc ładny grosz. Urządziliśmy śliczną
piwnicę koło folwarku w górze pod lasem i tam na kwaśne mleko też przychodzili goście. Ogród koło tartaku
poczciwy stary ogrodnik Jakobiński
założył, urządzając niedużą oranżeryjkę, inspekta i śliczne plantacje róż,
goździków na sprzedaż ciętych kwiatów oraz ślicznie utrzymywał klomby
i rabaty.
Powoli wraca do roli właścicielki uzdrowiska. Rozpoczyna się teraz
prawie dziesięcioletni okres, w którym
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kowały się jej dwie córki Maria i Cecylia. W głównym sezonie mało jednak
było wydawanych kąpieli darmowych,
dla biednych klientów przeznaczano sezony mało wykorzystywane przez bogatą klientelę.
Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych Jan i Józef ukończyli szkoły średnie, obaj odbyli służbę
wojskowa a Jan ukończył mechanikę
w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, Józef
praktykował
w
poznańskich majątkach
ziemskich, ucząc
się rolnictwa.
Córki uczyły
się u Urszulanek w Krakowie.
W 1892
roku Jan żeni
się z Różą
Wodzicką
z
Olejowa,
Dworzec gościnny – rok 1910
córką znanego rodu arystokracji galicyjPo tym czasie budynki te miały przejść skiej. Józef poślubił hrabiankę Helenę
na własność Zdroju. Wtedy też, za po- Czarnecką z poznańskiego. Obydwie
życzone pieniądze zbudowała słynny pary młode zamieszkały w Rymanowie.
Dworzec Gościnny, zwany tez kurhau- Wtedy też powstał projekt, że Jan zajmie
sem lub Domem Zdrojowym. Był to się Zdrojem, Józef majątkiem ziemskim.
stylowy budynek drewniany, zaprojek- Należało wreszcie zlikwidować sprawę
towany przez architekta Eliasza Radzi- długów, które uniemożliwiały normalkowskiego, według najnowszych wów- ną działalność. Działania te przerwała
czas zasad budownictwa kurortowego, na pewien czas powódź, która znacznie
posiadał restauracje, hotel i salę balową. zniszczyła część budynków, w tym łazienki, ale
nie
zniszczyła źródeł.
Trzy główne
studnie: Tytus, Celestyna i Klaudia
pozostały
nienaruszone.
Ważnym
w wydarzenia
był rok 1894.
W styczniu
urodził się
najstarszy
wnuk Anny,
Stanisław,
Kancelaria zarządu uzdrowiska – rok 1902
który w przyszłości miał gospodarować
W Sali balowej w dworcu gościnnym, w Rymanowie do 1944roku. W lutym
dwupiętrowej, 38m długiej i 18m sze- odbył się ślub Cecylii ze Stanisławem
Śliczna
osiemnastoletnia
rokiej, z doskonałą posadzką, ślicz- Reyem.
Potockich
brała
ślub
ne odbywały się bale i wieczory oraz córka
przedstawienia teatralne, gdyż scenę w Poznaniu, a przyjęcie weselne
i garderoby zbudowałam od razu przy urządzono w pałacu Działyńskich.
niej. Bardzo lubiłam urządzać żywe Zrobiła wielkie wrażenie w Poznaniu,
obrazy, aby niemi zagrzać serca do pan młody i goście weselni wystąpili
w kontuszach. O tym weselu pisały
miłości Boga i Ojczyzny.
Anna nie zapomniała też o najbied- gazet , a jego obraz przetrwał długo
niejszych, których nie stać było na opła- w relacjach naocznych światków.
Na wiosnę 1894 roku książę Michał
cenie pobytu w uzdrowisku. Dla nich
Ogiński,
bliski krewny właścicieli Iwoto właśnie wybudowała prosty barak
z dwoma salami: dla mężczyzn i kobiet. nicza, zaproponował Annie korzystną
Ciężej chorymi w okresie wakacji opie- sumę za Rymanów. Mimo kuszącej proAnna Potocka rozwinęła Zdrój Rymanowski, a przez zorganizowanie pierwszej w Galicji koloni leczniczej dla
dzieci uczyniła Rymanów punktem zainteresowania całego kraju. Jak grzyby
po deszczu wyrastały na terenie Zdroju
budynki przeznaczone dla kuracjuszy.
Potocka dawała chętnym place i budulec
oraz kontrakt dzierżawy na eksploatowanie zbudowanej willi w ciągu 30 lat.

pozycji Anna nie decyduje się na sprzedaż. W natłoku myśli uporczywie rysuje się decyzja: Rymanowa nie sprzeda.
Niech toczy się życie rodzinne tu, gdzie
los ją rzucił, gdzie ona i dzieci pokochali miejsce, dom, kościół, Zdrój, las,
pola i ludzi. Ostatecznie Anna sprzedała
synowi Janowi Zdrój wraz z okolicznymi lasami. Józef kupił od matki majątek
ziemski i drugą część lasu. Obaj zobowiązali się wyposażyć obydwie siostry.

Janowie zagospodarowali się w Zdroju,
Józefowie zamieszkali w dworze rymanowskim, Reyowie zamieszkali tymczasowo w willi „Nagłowice” w Zdroju, natomiast Anna z córka Maria zamieszkała
w „Leśniczówce” (Maria wychodzi za
mąż w 1896 roku za Tomasza hr. Romera,
oficera kawalerii i razem z nim opuszcza
Rymanów). Rok 1894 przyniósł Annie
obok radości ogromny smutek. W Grazu

W maju br. redakcja otrzymała list
ze Stanów Zjednoczonych od naszego
rodaka Stanisława Turka, który pochodzi z Królika Polskiego. Pan Stanisław
przysłał nam swoje wiersze, które zostały
opublikowane wraz z krótką notką biograficzną w styczniowym numerze (2013 r.)
polskiego tygodnika „Nowy Dziennik”
wydawanego w USA.
Rymowanki pana Stanisława są proste, jak sam określił „siekierą ciosane”
ale płynie z nich prawdziwa rada, nauka,
przestroga i optymizm autora.
Dziękujemy za miłe słowa skierowane do redakcji „Naszego Rymanowa”.
Przesyłamy pozdrowienia dla pana Stanisława i dla rzeszy rodaków, których los
wysłał poza granice kraju. Poniżej przytaczamy treść listu oraz wiersz i notatkę
z amerykańskiej gazety.
***
Szanowna Redakcjo Naszego Rymanowa!
Siostra moja Maria z Rymanowa Zdroju
wysłała mi parę egzemplarzy miesięcznika
przez Was wydawanego. Czytałem je jak to
się mówi „od deski do deski”. Jeden czy dwa
sam kupiłem odwiedzając rodzinne strony.
Wydajecie dobry, ciekawy miesięcznik z całym wachlarzem tematów, osobiste moje dla
Was gratulacje. Szkoda, że nie mogę zaprenumerować tu do Stanów. Osobiście cieszę
się mogąc czytać choć tak sporadycznie.
O sobie parę słów:
Urodziłem się we wsi Królik Polski
w 1950 r. Potem wiatr gnał mnie po kraju,
na koniec w 1979 r. wywiało mnie z Polski. Rymanów był i jest „moim miastem”.
Pracowałem tam w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie jako elektryk
(A. Dworzański kierownik i Lusiek Lorenc
kier. budowlany). A także jako pomocnik,
a po kursie we Wrocławiu jako kinooperator
w kinie „IRYS” (kier. Myśliwiec). Nieraz
wspominam te lata (i piwo w gospodzie
u Pawła czy w kawiarni).
Ośmielam się wysłać do Was to co tutaj
wydrukowali w polskiej gazecie „Nowy
Dziennik”. Dokładam dwa wiersze więcej.
Cieszyłbym się jakbyście wydrukowali
wiersze „białego Cygana” i Wieśniaka”.
Z góry dziękuję. Życzę Wam długich lat
wydawnictwa i pomyślności.
Stan Turek
                   FORDS USA

Grażyna Skolarczyk
Zdęcia ze zbiorów W. Łabudy

„Nowy dziennik” wtorek 15 stycznia 2013

Stanisław Turek -

Rymowanki „białego Cygana”

syn Paweł nieszczęśliwie zakochany popełnił samobójstwo. Miał 19 lat.
W życiu 48-letniej Anny rozpoczyna się nowy rozdział życia. Może już
bez przeszkód poświecić się pasji ziołolecznictwa, pisaniu poradników i pracy
społecznej. Nigdy nie zaniedbuje jednak
rodziny zawsze gotowa stawić się z pomocą.

Stanisław Turek
Urodziłem się w małej wiosce w Polsce 62 lata temu.
Rodzice posiadali małe, kilkuhektarowe gospodarstwo rolne.
Ukończyłem szkołę podstawową w Króliku Polskim. Zadania
domowe w 1. i 2. klasie odrabiałem przy lampie naftowej.
Po ukończeniu szkoły przez rok pracowałem z rodzicami na
gospodarstwie. Potem wyjechałem do Katowic, aby się uczyć
w zasadniczej szkole górniczej. Po jej ukończeniu przez rok pracowałem na Śląsku.
Potem wróciłem na wieś. Pracowałem w Rymanowie jako elektryk i kinooperator.
Po pewnym czasie wyjechałem do Bielsko-Białej, aby pracować na linii produkcyjnej
małego Fiata. Potem znów na chwilę wróciłem do domu a w maju 1979 roku wyjechałem
do USA. Dlatego żartobliwie nazywam sam siebie „białym Cyganem”, bo wciąż włóczę
się po świecie. Ostatnio los mnie nie oszczędza - przeszedłem dwie poważne operacje
(usunięto mi jeden płat płucny z powodu raka), ale wciąż pracuję i jestem dobrej myśli.
Od małego mi się rymowało, ale nie przywiązywałem do tego wagi. Dopiero po 18 roku
życia zacząłem zapisywać niektóre „rymowane myśli”. Są to moje spostrzeżenia, próby
podziękowania Bogu (parę razy otarłem się o śmierć, ale - dzięki Bogu udało mi się przeżyć.), rady dla ludzi. Parę wierszy napisałem w duchu patriotycznym. Wiersze moje są proste, „siekierą ciosane”, więc będę wdzięczny za opublikowanie przynajmniej niektórych.
Dawno temu?
Ej moje miasto Krosno
I mój jest Rymanów.
Kto miast tych nie lubi
Ja wyzwę od chamów.
Piękne nasze góry
Choć nie tak jak Tatry.
Chociaż u nas także
Dują halne wiatry.

Tym razem publikujemy wiersz, w którym autor wspomina rodzinne okolice. Inne wiersze Stanisława Turka
zamieścimy w kolejnych wydaniach Naszego Rymanowa.
                                                                       B. Pruś

Wspominam Rymanów
Pomyślę o Krośnie.
Serce się raduje
I nadzieja rośnie.
Że zobaczę kiedyś
„Tote” moje grody.
Bo los rzucił daleko
Hen na antypody.
Zdrowe wkoło lasy
Żywicą pachnące.
Kwiaty znów na łąkach
Tęczą się mieniące.
Ale nade wszystko
Ludzi wspominam teraz.
Chociaż się zdarzyło
Kłóciłem się nieraz.
Kłótnie krótkie proste
Nikt nie miał urazu.
A nie tak jak dzisiaj
Do sądu od razu.
Dzisiaj się waśniłeś
Jutro pomagałeś.
Że on ci pomoże
Na pewno wiedziałeś.
1991.
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Projekt edukacyjny
„Podkarpacie.
Dotknij tajemnicy”
„Połączenie sił to początek, pozostanie
razem to postęp, wspólna praca to sukces”
Henry Ford

Metoda projektu narodziła się w XIX
wieku w Stanach Zjednoczonych i była
wykorzystywana przede wszystkim w
kształceniu zawodowym. Termin projekt
pojawił się w pedagogicznej literaturze
amerykańskiej przed 1900 rokiem. Pod
tym pojęciem rozumiano uczniowską
działalność natury praktycznej, nastawioną na wykonanie produktu. Projekty
stosowano w szkolnictwie ogólnokształcącym w nauczaniu prac ręcznych,
później w kształceniu rolniczym. Dziś
projekt edukacyjny jest powszechnie
stosowaną metodą pracy w szkole.
Wymaga od ucznia samodzielności
myślenia, współpracy w zespole, odpowiedzialności, poszukiwania różnych
dróg rozwiązań sytuacji problemowych.
Trzeba było lat, by w polskiej oświacie
doceniono bezsprzeczne walory takiej
formy nauki. Na mocy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej wykonanie
projektu edukacyjnego podczas nauki
w gimnazjum jest obowiązkowe od 20
sierpnia 2010 roku, a odpowiedni wpis
figuruje na świadectwie ukończenia
szkoły. Młodzież z Gimnazjum im. Anny
z Działyńskich Potockiej w Posadzie
Górnej w mijającym roku szkolnym
realizowała projekt edukacyjny pod nazwą „Podkarpacie. Dotknij tajemnicy”.
Uczniowie w grupach trzyosobowych
pod kierunkiem opiekunów stworzyli
niezwykle ciekawe prezentacje multimedialne, nienagannie wykonane, bogate
w materiał faktograficzny (tekst, tabele,
wykresy, zdjęcia). Nad realizacją działań
czuwał koordynator – wychowawca klasy
Waldemar Kilar, a finałem wielomiesięcznych działań była publiczna prezentacja.
Festiwal projektu „Podkarpacie. Dotknij
tajemnicy” poprowadzili: Karolina Rajnik i Łukasz Rajchel. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrektor Piotr
Cisek, wicedyrektor Agnieszka Szul,
nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
„Cerkwie w kulturze łemkowskiej”
to tytuł prezentacji przygotowanej przez
Tomasza Lorenca, Norberta Zająca
i Patryka Ziębę. Nad całością poczynań
uczniów czuwał ksiądz katecheta Grzegorz Kowalczyk. Powstała praca, którą
cechowało bogactwo informacji na temat
barwnej pod względem obrzędów, stroju,
wierzeń kultury Łemków. Pozostałością
po kulturze materialnej tych ruskich górali, przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”,
są cerkwie: w Powroźniku, Kwiatoniu,
Skwirtnem i Komańczy, perły architektury
drewnianej Beskidu i Bieszczadów. Była
to niewątpliwie etnograficzna podróż po
Łemkowszyźnie. Dowiedzieliśmy się, że
cerkiew ukształtowała się pod wpływem
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tradycji bizantyńskiej i hellenistycznej, co
szczególnie uwidoczniło się w malarstwie
ikonowym, odmiennym od malarstwa
zachodniego, a także w braku pełnej
rzeźby. Świątynie zawsze orientowano na
wschód, co wynikało z solarnej symboliki
Chrystusa, określanego jako Słońce Prawdy, rozjaśniającego ciemność grzechu.
Tragiczny dla cerkwi łemkowskiej okazał
się okres po II wojnie światowej – wówczas zniszczeniu uległy aż 154 świątynie.
Prelegenci zebrali pozytywne recenzje za
esencjonalny wywód od licznie zgromadzonego audytorium.
Równie interesujący przekaz miała
prezentacja „Tajemnice literackie dubieckiego zamku” przygotowana przez: Kaję
Rysz, Kamilę Sokołowską i Aleksandrę
Śliwkę przy współudziale nauczyciela –
polonisty Waldemara Kilara.
Korzystając z bogatej literatury przedmiotu, uczennice
postanowiły odkryć fenomen
Dubiecka, miejsca szczególnego na mapie literackiej Polski, będącego inspiracją dla
poetów i pisarzy. Tu urodził
się Ignacy Krasicki, autor
bajek, satyr i powieści, uczestnik obiadów czwartkowych
u króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W Dubiecku
powstała pieśń modlitewna
„Kiedy ranne wstają zorze” Franciszka
Karpińskiego, który był częstym gościem
Antoniego Krasickiego, brata „księcia
poetów”. Talent pisarski posiadał Aleksander Krasicki, kolejny właściciel Dubiecka, który podejmował próby poetyckie, publikowane w „Czasie”, „Gazecie
Lwowskiej” i „Dzienniku
Literackim”, a z zamiłowania
był heraldykiem. Niemałą
wartość literacką mają jego
listy pisane do Wincentego
Pola, romantycznego poety.
Sam Pol zachwalał Dubiecko
w dziele „Senatorska zgoda”,
a dzieje rodu Krasickich opisał w poemacie „Mohort”.
Z miasteczkiem nad Sanem
związany był także poeta Teofil Lenartowicz, ponieważ
utrzymywał wieloletnie kontakty epistolarne z Aleksandrą
Krasicką, właścicielką okolicznych dóbr.
Było to zjawisko niecodzienne. Wynikało
po części z faktu, że Dubiecko miało
szczęście do właścicieli – Krasickich,
mecenasów kultury, uczonych, wielkich
patriotów i filantropów.
Grupa lingwistyczna, czyli Anna
Dziamałek, Justyna Niemczyk i Klaudia Zięba, przygotowała prezentację w
języku angielskim. Był to „Przewodnik
po najciekawszych miejscach na mapie naszego województwa”. Uczennice
pracowały pod kierunkiem nauczycielki
języka angielskiego Eweliny Smereckiej. W swym wystąpieniu reklamowały
zaporę wodną w Solinie, rezerwat skalny „Prządki”, górę Sobień koło Leska

a także: zamek Potockich w Łańcucie,
będący niegdyś siedzibą słynnego „diabła
łańcuckiego” Stanisława Stadnickiego
– warchoła i pieniacza, Muzeum Historyczne w Sanoku ze słynną na świecie
kolekcją ikon czy Muzeum Podkarpackie
w Krośnie, prezentujące w formie stałej
wystawy najbogatszą kolekcję lamp
naftowych w Europie. Ich wypowiedzi
okraszone były mnogością zdjęć ukazujących omawiane obiekty architektoniczne
(sakralne i świeckie) oraz unikalne miejsca przyrodnicze Podkarpacia.
Wysoko została oceniona prezentacja
Adrianny Lichaj, Weroniki Niemczyk
i Tomasza Pelczara, którzy we współpracy z nauczycielką plastyki Anetą Skórą
ukazali życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego, malarza i fotografika pocho-

dzącego z Sanoka. Prezentacja „Zdzisław
Beksiński – twórcza indywidualność
Podkarpacia” dostarczyła wszystkim
intelektualnych przeżyć i wzruszeń dzięki bogatej galerii dzieł mistrza, który
uprawiał malarstwo fantastyczne, wizjonerskie, figuratywne. Dowiedzieliśmy

się, że nigdy nie dawał swoim obrazom
tytułów, uznając, że każdy widz może je
interpretować w dowolny sposób. Był
twórcą wyjątkowym, wyprzedzającym
ducha epoki. Swe prace zapisał Muzeum
Historycznemu w Sanoku, które posiada
najbogatsze zbiory obrazów, reliefów,
rzeźb, rysunków, grafik i fotografii artysty.
Z żywym zainteresowaniem spotkał się odbiór prezentacji „Ziemia
podkarpacka kolebką wielkich ludzi”
autorstwa Łukasza Bolanowskiego,
Jagody Farbaniec, Aleksandry Gubały. Usłyszeliśmy, że z naszym regionem
związanych na przestrzeni wieków było
wielu wybitnych mężów stanu, artystów,
naukowców i społeczników, którzy wpły-

wali na losy kraju. Tu działali żarliwi
katolicy, pracujący społecznie dla dobra
bliźniego: błogosławiony ks. Bronisław
Markiewicz, założyciel Instytutu Wychowawczego dla młodzieży w Miejscu
Piastowym, czy błogosławiony Józef Sebastian Pelczar z Korczyny, który tworzył
ochronki dla dzieci i kuchnie dla ubogich.
Pod Rzeszowem urodził się Leopold Lis
– Kula, bohaterski legionista w randze
pułkownika z okresu I wojny światowej
i obrońca odradzającej się Polski w 1918
roku. W Trześniowie przyszedł na świat
późniejszy gen. Bronisław Prugar – Ketling, uczestnik dwu wojen światowych,
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, a w
Tuszowie pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski, wielki dowódca i polityk
z czasów II RP. Z grona naukowców wymienić wypada lekarza Henryka Jordana,
urodzonego w Przemyślu, założyciela
słynnych ogrodów jordanowskich, miejsc
zabaw i wypoczynku, Pawła z Krosna,
renesansowego poetę, tłumacza i filozofa, którego pseudonim „Ruthenus” po
setkach lat wzięło za nazwę krośnieńskie
wydawnictwo, czy Stanisława Pigonia
z Komborni, bodaj najwybitniejszego
znawcę Mickiewicza w Polsce. Ziemia
podkarpacka wydała także liczących się
w świecie artystów. Jednym z nich był
Seweryn Bieszczad, uczeń Jana Matejki,
uprawiający malarstwo rodzajowe i pejzażowe. Uczennice wspomniały również
o wynalazcach, wśród których honorowe
miejsce zajmuje polski Edison, czyli Jan
Szczepanik, autor ponad 50 wynalazków
i kilkuset opatentowanych pomysłów
technicznych z dziedziny tkactwa, telewizji, fotografii i filmu, czy Adam Ostaszewski ze Wzdowa, nazywany polskim
Leonardem, arystokrata – ekscentryk,
nadzwyczaj uzdolniony, znający wedle
przekazów ponad 20 języków obcych,
wynalazca i projektant helikoptera,
sterowca i automatu do gry w szachy.
Opiekunem interesującego podprojektu,
który wzbudził ożywioną dyskusję, była
nauczycielka historii Anna Bałuka.
Młodzi biolodzy pod okiem nauczycielki przedmiotu Bernadety Michnowicz
stworzyli ciekawą prezentację „Cudze
chwalicie, swego nie znacie. Zabytkowa
zieleń Podkarpacia”. W swych rozważaniach skupili się na ukazaniu unikatowych
walorów estetycznych ogrodów historycznych (jeden z nich przylega do zamku w
Łańcucie), szpalerów drzew rosnących
wzdłuż dróg (sztandarowym przykładem
jest aleja akacjowa w Dukli), pokazali
wiele zdjęć drzew zarejestrowanych jako
pomniki przyrody (najbardziej znany w
okolicy to dąb „Poganin” w Węglówce).
Julia Lorenc, Aleksandra Wiernusz
i Olga Zacharzewska podkreśliły w
swym wystąpieniu, że zieleń pełni ważną
funkcję, ponieważ jest nie tylko środowiskiem życia dla wielu organizmów, ale
także stanowi miejsce wypoczynku dla
całych pokoleń. Taką rolę od dziesięcioleci
spełnia m.in. Park im. Anny i Stanisława
Potockich w Rymanowie.

Prezentacja pod tytułem „Jak lampa
naftowa zmieniła świat? Ignacy Łukasiewicz – ojciec światowego przemysłu
naftowego” była pokłosiem wycieczki
edukacyjnej do Bóbrki, gdzie w XIX
stuleciu staraniem Łukasiewicza powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy
naftowej. Autorzy pracy multimedialnej
zaprezentowali nie tylko w sposób esencjonalny a jednocześnie wnikliwy życiorys wybitnego rodaka, ale także pokazali
procesy przetwarzania ropy i sposoby jej
wykorzystywania w przemyśle, trafnie
omawiając schematy i zestawienia. Całość wypadła bardzo efektownie. Opiekunem merytorycznym działań Szymona
Filipowicza, Sławomira Jasiny i Kamila
Smereckiego była nauczycielka chemii
Beata Kilar.
Problematykę lokat bankowych
zgłębiły: Weronika Rajchel, Karolina
Rajnik i Klaudia Wołczańska. Starały
się odpowiedzieć na pytanie: „W którym
banku ulokować oszczędności?”. W tym
celu zapoznały się z ofertą placówek w
naszym regionie (Bank PKO BP, Bank
Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Rymanowie) i sprawdziły, gdzie mogłyby
najwięcej zyskać, lokując gotówkę na
koncie. Praca miała charakter empiryczny
i dostarczyła wszystkim szerokiej wiedzy
na temat stóp procentowych i idei oszczędzania. Uczennice stworzyły prezentację
pod kierunkiem nauczycielki matematyki
Edyty Krukar.
Przedostatnia prezentacja „Olimpijczycy z Podkarpacia” została przygotowana przez: Michała Gazdę, Grzegorza
Hanusa i Łukasza Rajchla. Postawili
sobie za cel przedstawienie szerszej
publiczności sylwetek wybitnych sportowców, którzy w trakcie swej kariery
reprezentowali Polskę podczas igrzysk
olimpijskich. Powstał bogaty synopsis
osiągnięć sportowych zawodników, którzy
w XX i XXI wieku mieli honor reprezentować swoją ojczyznę podczas letnich
i zimowych olimpiad w sportach indywidualnych i zespołowych. Nie zabrakło w
tym zestawieniu Grzegorza Laty, złotego
(1972) i srebrnego medalisty (1976) w
piłce nożnej, panczenisty Macieja Biegi,
występującego w Górniku Sanok, specjalizującego się w biegach na 500 i 1000
metrów, rzeszowianina Macieja Jodki,
uprawiającego snowboard, czy wreszcie
znakomitej Katarzyny Bachledy – Curuś,
czterokrotnej olimpijki i dwukrotnej zdobywczyni medalu olimpijskiego w biegu
drużynowym (brąz w Vancouver i srebro w
Soczi). Bohaterem prezentacji, opracowanej pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Grzegorza Argasińskiego,
był także biatlonista Łukasz Szczurek z
Iwonicza Zdroju, który startował podczas
tegorocznej olimpiady w Rosji. Wszyscy
uświadomili sobie, że ziemia podkarpacka
ma bogate tradycje sportowe.
Festiwal projektów zamknęło wystąpienie Kamila Kasperkowicza, Aleksandry
Markiewicz i Michała Zeliasia, którzy na
podstawie szeroko dostępnej bibliografii

przedmiotu, w oparciu o wiedzę własną wyniesioną z lektury stron internetowych i pasję do piłki nożnej, przygotowali prezentację
zatytułowaną „Najlepsze kluby piłkarskie
w historii Podkarpacia”. Opowiedzieli
w skrócie o największych sukcesach Stali
Mielec, której czasy świetności przypadły
na lata 70. XX wieku. Wówczas w barwach
tego zespołu grali czołowi reprezentanci
Polski: Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach
i Henryk Kasperczak, dzięki którym Stal
dwa razy zdobyła tytuł mistrza kraju. Sporo
uwagi poświęcili Resovii Rzeszów o bogatych tradycjach piłkarskich sięgających
okresu międzywojennego. Omówili także
historię piłki w Tarnobrzegu, gdzie miejscowa Siarka sięgnęła m.in. po brązowy medal
Mistrzostw Polski juniorów w 1999 roku.
Opiekę merytoryczną nad projektem pełnił
Artur Piotrowski – nauczyciel wychowania
fizycznego.
Wszystkie wystąpienia, nienagannie
przygotowane, spełniały cel nadrzędny
– odsłaniały tajemnice różnych dziedzin
życia na Podkarpaciu. Cechowały się oryginalnością podejścia do tematu, innowacyjnością i empirycznością omawianych
problemów. Gimnazjaliści pogłębili swe
zainteresowania, poczuli się niczym odkrywcy. Stali się przedsiębiorczy. Zrozumieli, że w grupie trzeba być elastycznym,
umieć pójść na kompromis, przezwyciężyć przeszkody i w razie potrzeb zmodyfikować obszar badań. Poznali wiele
interesujących miejsc na mapie naszego
województwa oraz wielu nowych ludzi,
dzięki którym poszerzyli swe horyzonty.
Korzystali z naukowych źródeł, nauczyli
się dokonywać selekcji materiału, wreszcie usprawnili swe kompetencje informatyczne. Projekt edukacyjny nauczył
drugoklasistów współdziałania, ale też
samodzielności i terminowego wykonywania zadań. Uczniowie, mimo swego
debiutu w roli prelegentów, w sposób
fachowy i esencjonalny przedstawili fakty i wywody dotyczące lokalnej historii,
literatury, sztuki, nauki, sportu. Pracowali
z pasją i niemałym zaangażowaniem.
Kluczem do sukcesu było przekonanie
uczniów, żeby przejęli odpowiedzialność
za wykonywanie zadań określonych
w projekcie. Nauczyciele nie stali się na
szczęście jedynymi ekspertami w danej
dziedzinie, ich rola w znaczącym stopniu
została sprowadzona do stworzenia warunków do pracy uczniów, motywowania
oraz towarzyszenia im w procesie kształcenia. Opiekunowie wspierali wychowanków w ich działaniach, a nie wyręczali,
nie podawali gotowych rozwiązań, lecz
wskazywali kierunki interpretacji. Potrafili zarazić swoją inwencją i pomysłowością, nakreślając szlak intelektualnych
poszukiwań. Zaciekawili problematyką
i nauczyli zadawać pytania, budując tym
samym trwały fundament wiedzy. Było to
bardzo owocne doświadczenie. Wszystkim bowiem przyświecała myśl Adama
Mickiewicza: „Tam sięgaj, gdzie wzrok
nie sięga; łam, czego rozum nie złamie”.
Waldemar Kilar
NASZ RYMANÓW
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Haszymidzkie
Królestwo Jordanii

Jordania to mały kraj na Bliskim
Wschodzie, jest w tej chwili jednym z najbardziej bezpieczniejszych dla turystów
w regionie. Ja do Królestwa Haszymidzkiego trafiłem przez przypadek. Zostałem
zaproszony przez Czerwony Półksiężyc
(odpowiednik Polskiego Czerwonego
Krzyża) na konferencję poświęconą
zagadnieniom pomocy humanitarnej
w regionie Bliskiego Wschodu.
Po konferencji postanowiłem zostać
na dwa tygodnie i zobaczyć swoimi oczami tak piękny kraj jak Jordania. A moimi
wrażeniami postanowiłem podzielić się
w tekście poniżej. Obywatele RP udający
się do Jordanii mają obowiązek posiadania wizy, ale w Polsce nie ma nawet
Ambasady Jordanii (najbliższa znajduje
się w Berlinie). Po wizę można więc pojechać do stolicy Niemiec, ale znacznie
prościej jest wykupić jordańską wizę przy
wjeździe do Jordanii. Wizę można otrzymać na międzynarodowych przejściach
granicznych, z wyjątkiem przejścia na
moście Króla Husajna (Allenby Bridge).
Przekraczając granicę jordańską trzeba
też zapłacić podatek wjazdowy, jego
wysokość jest zmienna i wynosi około
35 dolarów. Do Jordanii najprościej jest
dostać się samolotem (przylatując np.
do stolicy kraju, Ammanu). Do Jordanii
można też dojechać z Damaszku i Tel
Awiwu. Wygodną opcją jest też lot czarterowy do Akaby albo do Taby w Egipcie,
skąd do Jordanii można wjechać przez
Izrael. Biorąc pod uwagę to, że leciałem
z Kazachstanu, trafiłem do Ammanu
z przesiadką w Istambule. Podczas pobytu
w Turcji szybko dostałem pozwolenie od
Konsula Generalnego Jordanii i mogłem
swobodnie lecieć dalej.
Powiem szczerze do Jordanii najlepiej jechać wiosną lub jesienią, wtedy
nie ma utrudniających życie upałów.

Wybrzeże M. Czerwonego

Zimy w Jordanii są wilgotne i raczej
chłodne, temperatury potrafią spaść do
zera, zdarzają się też opady śniegu. Ceny
za to są niższe, turystów jest mniej, a w
Morzu Czerwonym nawet zimą można
nurkować, więc do Akaby warto jechać
także o tej porze roku. Inaczej jest na
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pustyni, w miesiącach zimowych nocą
może być tu bardzo chłodno. Jeśli chcemy
eksplorować Wadi Rum zimą, koniecznie
zabierzmy czapki i rękawiczki. Jordania
należy do krajów narażonych na ataki
terrorystyczne. Wprawdzie rzadko zdarzają się doniesienia mówiące o tym,
że w jakimś ataku ucierpieli turyści, ale
zachowanie ostrożności nie zaszkodzi.
W Jordanii trzeba się też liczyć z takimi
niewygodami jak otwieranie i rewizje toreb przy wejściu do centrów handlowych
czy urzędów, a także w miejscach większych zgromadzeń, np. koncertów. W Jordanii nie istnieje natomiast duże zagrożenie przestępczością pospolitą. Większym
zagrożeniem od ataku terrorystycznego
podobnie jak w innych krajach Bliskiego
Wschodu, w Jordanii istnieje ryzyko zatruć pokarmowych oraz zakażenia amebą.
Nie należy pić nieprzegotowanej wody
oraz jeść surowych owoców i warzyw.
Szczepień obowiązkowych przed wyjazdem do Jordanii nie ma, szczególnych
zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych
też. Opieka medyczna w miastach Jordanii jest na dobrym poziomie. Potencjalne
niebezpieczeństwa mogą się natomiast
wiązać z podróżowaniem z miejscowymi
kierowcami, czego siłą rzeczy uniknąć
się nie da. Jordańscy kierowcy na tle
sąsiednich państw nie wyróżniają się
wprawdzie brawurą, ale stan techniczny
pojazdów często pozostawia wiele do
życzenia. Brak świateł podczas jazdy we
mgle, nieużywanie kierunkowskazów czy
jazda po niewłaściwym pasie, to częste
grzechy jordańskich kierowców.
Jordania jest krajem muzułmańskim.
W okresie ramadanu należy unikać
spożywania posiłków i palenia tytoniu
w miejscach publicznych. Należy unikać nadmiernego odsłaniania ciała,
a w przypadku par - publicznego okazywania sobie czułości. Do witania się i jedzenia używajmy tylko prawej ręki, lewa
jest uważana za nieczystą. Punktualność
nie jest w Jordanii normą. Tu nikt się nie
spieszy, więc jeśli
coś planujemy, bierzmy pod uwagę swobodniejsze podejście
Arabów do czasu. Powszechnym zwyczajem w Jordanii jest
targowanie. Można
śmiało negocjować
ceny nie tylko w sklepach i na bazarach,
ale także w hotelach
czy taksówkach,
w tych ostatnich
oczywiście zanim
do nich wsiądziemy. Przy okazji zakupów praktykowane
jest częstowanie gości przez sprzedawców herbatą, bardzo słodką i podawaną
w niedużych szklanych filiżankach. Skorzystanie z poczęstunku nie zobowiązuje
do zrobienia zakupów.
Przylatując tutaj myślałem,że tu
wszystko jest tanie. Jednak to był mój

błąd. Jordania nie jest tania. Walutą
w Jordanii jest dinar (JOD) - 1 JOD to
ok. 5 PLN. Te najtańsze noclegi to najczęściej skromny pokój z prysznicem na
korytarzu. Najwygodniejszym środkiem
transportu jak się okazało są autobusy,
można się z nimi dostać z Ammanu do
głównych jordańskich miast. Do najważniejszych miejsc turystycznych kursują
minibusy oraz shared-taxi. Trudniej jest

Minaret

z transportem, gdy chcemy zboczyć
z utartego szlaku. Wówczas jesteśmy
skazani na wynajęcie samochodu albo
skorzystanie z taksówki, a to znacznie
podnosi koszty wyjazdu. Niedrogie natomiast jest w Jordanii jedzenie, jednak
kuchnia jordańska nie należy do szczególnie wyrafinowanych. Opiera się głównie
na mięsie. Pieczone jagnię czy kebab to
najpopularniejsze dania jordańskiej kuchni. Wegetarianie mogą spróbować falafela
albo hummusu. Desery są bardzo słodkie,
sztandarowym przysmakiem jest baklawa.

Zabytkowe budownictwo

Największe atrakcje Jordanii moim
zdaniem: Pustynia Wadi Rum to nie
tylko ogromne piaskowe przestrzenie,
ale też fantazyjne formacje skalne.

Zaułek w zabytkowej części miasta

A wszystko to w różnych odcieniach koloru żółtego i pomarańczowego. Wadi Rum
obowiązkowy punkt pobytu w Jordanii
i koniecznie z noclegiem u Beduinów.
Na pustyni Wadi Rum beduińskich obozów jest sporo i są one przystosowane
do goszczenia turystów. W najlepszych
obozach na pustyni znajdziemy nawet
łazienki z bieżącą wodą. Nocuje się
w namiotach, ale ciekawszą opcją jest spędzenie nocy w śpiworze pod gwiazdami.
Beduini oferują też wycieczki po pustyni
Wadi Rum - można podróżować dżipem,
na wielbłądzie lub pieszo. Najciekawsze
miejsca Wadi Rum to wąwóz Khazali,
skały z rysunkami nabatejskimi, czerwone
wydmy i skalny most Um Frouth.
Morze Martwe doczekało się różnych nazw: Cuchnące Morze, Diabelskie
Morze, Jezioro Asfaltowe. Wszystko
z powodu zasolenia i nasycenia minerałami. Ale dzięki temu ma ono korzystne właściwości dla zdrowia i urody.
I oczywiście unoszenie się na wodzie jak
na fotelu jest atrakcją, której nie można
ominąć podczas pobytu w Jordanii. Plaż
nad Morzem Martwym nie ma wiele, a do
wody można wchodzić tylko na plażach,
gdyż w pobliżu musi być prysznic do
spłukania nadmiaru soli. Jako że Jordania
jest krajem muzułmańskim, na publicznych plażach kobiety nie rozbierają się do
kostiumów. Z tego powodu dla turystek
najlepszym rozwiązaniem są plaże prywatne. Najpopularniejszy jest kompleks
Amman Beach. Wstęp na plażę kosztuje
7 JOD , za kolejne kilka JOD można dać
się wysmarować błotem o dobroczynnych
właściwościach dla skóry.
Akaba to miasto w Jordanii nad
Morzem Czerwonym, bardzo atrakcyjne

dla nurków, plażowiczów oraz fanów zakupów i pamiątek (nie tylko orientalnych)
- Akaba jest strefą wolnocłową, można
więc tu szaleć po sklepach za nieduże pieniądze. W Akabie jest wszystko, o czym
tylko turysta może zamarzyć. Aktywni
podróżnicy na pewno chętnie wybiorą
się na pobliską pustynię Wadi Rum, miłośnicy raf koralowych będą nurkować
w ciepłej wodzie bądź pływać z maską
i fajką i podziwiać bogate życie podwodne, a jeśli się boją głębin - mogą obejrzeć
bogatą kolekcję korali
w Marina Science Centre,
amatorzy sportów wodnych zaszaleją na nartach
wodnych bądź na dmuchanym bananie, a osoby
zainteresowane historią
znajdą w Akabie ciekawe
zabytki, takie jak jeden z
najstarszych kościołów
na świecie czy fort mamelucki. Sklepy i bazary
w Ammanie zadowolą
poszukiwaczy bliskowschodnich tkanin, biżuterii, fajek wodnych, naczyń
mosiężnych i przypraw, do tego jordańscy
sprzedawcy chętnie nawiązują rozmowę
i częstują herbatą. W Ammanie jest też
wiele miejsc (restauracji i knajpek),
gdzie można się smacznie pożywić. Wadą
Ammanu są ceny noclegów - podobnie
jak wszędzie w Jordanii, nie jest tu tanio.
Petra, zwana Różowym Miastem,
to sztandarowy zabytek Jordanii. Zbudowana została przez Nabatejczyków,
którzy wykorzystali wspaniałe położenie
tego miejsca - dolinę otoczoną przez nie-

Latarnia morska

dostępne góry. Przed naszą erą w Petrze
mieszkało 20 tys. osób, jednak w następnych stuleciach Petra zaczęła stopniowo
podupadać, aż popadła w zapomnienie.

Dopiero w XIX w. szwajcarski podróżnik, Johann Ludwig Burckardt, odszukał
zapomniane miasto. W piaskowcowych
skałach Petry powstały piękne budowle.
Ogromne wrażenie robi Skarbiec wykuty
w różowej skale. Można też dostać się pieszo lub na osiołku - do położonego wysoko w górach klasztoru Ad-Deir. Wiele
tajemniczych budowli Petry ukrytych jest
z dala od głównego szlaku. Jeśli będziecie
w Petrze dłużej niż jeden dzień, warto
wypuścić się na boczne ścieżki.

Autor na bazarze

Dżeresz to starożytna Geraza - starożytne rzymskie miasto, jedno z lepiej
zachowanych na świecie, znajduje się
między Ammanem a granicą syryjską.
Łuk triumfalny Hadriana, potężny hipodrom, dwa teatry - miłośnicy starożytności mają w Dżeresz co zwiedzać.
Kolejnym miejscem dla miłośników
zabytków jest Madaba. W tej niedużej
miejscowości kilkadziesiąt kilometrów
od Ammanu znajdują się piękne mozaiki. Najstarsze z nich datowane są na
koniec IV w., ale większość pochodzi
z VI stulecia, z czasów panowania cesarza Justyniana. Na posadzce w kościele
św. Jerzego znajduje się najstarsza mapa
Ziemi Świętej z przełomu VI w.
Niedaleko od Madaby znajduje się
góra Nebo, czyli miejsce, z którego Mojżesz miał zobaczyć ziemię obiecaną. Góra
Nebo nie ma imponującej wysokości - zaledwie 790 m. n.p.m., ale rozciąga się z
niej imponujący widok na Morze Martwe
i Dolinę Jordanu, leżące w depresji, ponad
1000 metrów niżej. Przy dobrej pogodzie
można stąd zobaczyć wieże kościołów
w Jerozolimie. Z kolei nad rzeką Jordan,
wzdłuż której przebiega granica z Izraelem, znajduje się miejsce, gdzie zdaniem
archeologów został ochrzczony Jezus.
W niedużej dolinie Wadi Kharrer odkryto
11 bizantyjskich kościołów, 5 basenów
chrzcielnych z okresu rzymskiego i bizantyjskiego, jaskinie mnichów i pustelników
oraz pozostałości miejsc noclegowych dla
pustelników.
Dwa tygodnie minęły bardzo szybko.
Moja przygoda z Jordanią i jej mieszkańcami dla mnie była niesamowita. Mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócę.
Specjalnie dla „Naszego Rymanowa”
                       Tomasz Kossakowski
NASZ RYMANÓW
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Juryslingwistyka –
„Tako rzeczą ….
prawnicy” (cz. II)
Szanowni Czytelnicy !
W majowym numerze naszego miesięcznika przedstawiłem Państwu pojęcia: juryslingwistyki, języka prawnego
i prawniczego, które były ukazane w
czysto doktrynalnym, wydawałoby się
dość skomplikowanym ujęciu. Mając
na uwadze specyfikę tego języka skomponowałem „Słowniczek pojęć i zwrotów prawniczych” cz. I, którego celem
było przybliżenie, ułatwienie życia w
„Państwie Prawa”. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiam kolejną partię wybranych pojęć
i zwrotów prawniczych.
Hipoteka
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, którego celem jest zabezpieczenie określonej wierzytelności, na mocy
której wierzyciel ma prawo dochodzić
zaspokojenia z obciążonej nią nieruchomości. Hipoteka zawsze jest połączona
z wierzytelnością, wyrażana wyłącznie
w pieniądzu, gdyż może zabezpieczać
jedynie wierzytelności pieniężne.
Jak powstaje hipoteka ?
Hipoteka powstaje poprzez orzeczenie sądu, decyzję organu podatkowego
lub w drodze czynności prawnej. Istotny
jest wpis do księgi wieczystej, który ma
charakter konstytutywny (ustanawia
hipotekę).
Na czym może być ustanowiona
hipoteka ?
Hipoteka może być utworzona na
nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym prawie do lokalu,
wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w całości lub w części ułamkowej,
stanowiącej udział współwłaściciela.
Warto zaznaczyć, że zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa
wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek,
kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Podstawowe rodzaje hipotek
Hipoteka przymusowa - powstaje
bez zgody właściciela obciążanej nieruchomości. Jest ona wynikiem łamania prawa. Wpisu do księgi wieczystej
o ustanowieniu hipoteki przymusowej
można dokonać na podstawie postanowienia sądu, tytułu wykonawczego,
postanowienia prokuratora, ostatecznej
decyzji administracyjnej oraz na podstawie zarządzenia zabezpieczenia.
Hipoteka umowna - powstaje na
podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości obciążanej. Takie oświadczenie musi być zawarte, pod rygorem
nieważności, w formie aktu notarialnego.
Hipoteka wygasa z chwilą zaspokojenia wierzyciela, wygaśnięcia zabez-
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pieczonej wierzytelności. Natomiast
w przypadku, gdy
dłużnik nie wykonał swojego zobowiązania, zaspokojenie wierzyciela
hipotecznego następuje w drodze
sądowego postępowania egzekucyjnego. Biorąc to
pod uwagę wierzyciel hipoteczny nie
może sam sprzedać
lub przejąć nieruchomości obciążonej
hipoteką.
W celu uzyskania
swojej należności
wierzyciel
musi
złożyć wniosek o
wszczęcie egzekucji wraz z tytułem
wykonawczym do
komornika. Podstawowym
sposobem uzyskania
tytułu wykonawczego jest wniesienie do sądu pozwu
przeciwko
właścicielowi nieruchomości. Prawomocny wyrok sądu
będzie
stanowił
tytuł egzekucyjny, który sąd na wniosek
wierzyciela zaopatrzy w klauzulę wykonalności tworząc tytuł wykonawczy.
Intercyza
Intercyza jest to potoczne określenie umowy majątkowej małżeńskiej,
której celem jest wprowadzenie innego
niż zawartego w Kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym majątkowego ustroju małżeńskiego. W skrócie można stwierdzić,
że umowa ta zawierana jest przeważnie
przed zawarciem związku małżeńskiego,
ale nie ma przeszkód by powstała już w
trakcie trwania małżeństwa. Intercyza
jest zawierana przez małżonków w formie aktu notarialnego i w takiej formie
również musi być rozwiązana .Umowa
niniejsza może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana. Gdy rozwiązanie
ma miejsce podczas trwania małżeństwa,
powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa, chyba że postanowią oni
inaczej.
Rodzaje umów majątkowych małżeńskich
Intercyza może całkowicie wyłączyć
wspólność majątkową, a w jej miejsce
wprowadzić rozdzielność majątkową albo
rozdzielność z wyrównaniem dorobków.
Konieczne jest w tym miejscu wyjaśnienie pojęcia rozdzielność majątkowa
z wyrównaniem dorobków. Zgodnie
z art. 51 par.2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą zawrzeć
pomiędzy sobą umowę o rozdzielności
majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Dorobkiem każdego z małżonków jest
to, o co wzrosła wartość jego majątku
po zawarciu takiej umowy majątkowej.
Wówczas małżonek którego dorobek jest
mniejszy niż dorobek drugiego małżonka może żądać wyrównania dorobków
np. przez zapłatę na jego rzecz przez
drugiego małżonka odpowiedniej sumy
pieniędzy. W tej sytuacji dorobkiem żony
jest różnica miedzy stanem jej majątku
z chwili zawarcia umowy o rozdzielności
majątkowej a ustaniem małżeństwa. Możliwe jest również rozszerzenie wspólności
majątkowej, jej ograniczenie oraz przywrócenie wspólności ustawowej.
Umowa małżeńska majątkowa nie
może …….
- rozszerzyć wspólności na przedmioty
majątkowe, które przypadną małżonkowi podczas dziedziczenia, zapisu lub
darowizny.
- nie może traktować o prawach majątkowych, które wynikają ze wspólności
łącznej, prawach niezbywalnych, które
mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
wierzytelnościach z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie
rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one
do wspólności ustawowej, jak również
wierzytelnościach z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu
innej działalności zarobkowej każdego
z małżonków.
Arkadiusz Szajna

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

Budowa mostu w Pastwiskach rozpoczęta

14 lipca br. rozpoczęta została długo oczekiwana przez Mieszkańców Wisłoczka, Puław i Rudawki Rymanowskiej budowa
mostu w Pastwiskach na rzece Wisłok. Wykonawcą budowy jest Firma SKANSKA. Zakończenie budowy planowane jest na dzień
1 grudnia 2014 r.
Cieszymy się razem z Mieszkańcami w/w miejscowości, że po 15 latach starań udało się w końcu rozpocząć realizację tej
jakże ważnej inwestycji. Za czasowe utrudnienia dojazdowe drogami objazdowymi przepraszamy.

Remont chodników i drogi w Rymanowie Zdroju zakończony

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie zakończył przebudowę chodników i nawierzchni na DW – 887 biegnącej przez
centrum Rymanowa Zdroju. Inwestycja rozpoczęta została 8 lat temu, gdy ułożono warstwę wyrównawczą asfaltu na tej drodze w kolejnym roku miała być ta inwestycja dokończona. Niestety z różnych powodów dopiero w tym roku udało się zrealizować tę
inwestycje za co bardzo dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Do przebudowy pozostało jeszcze
25 km dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy, w tym – budowa chodników poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Mam
nadzieję, że w kolejnych latach kontynuowana będzie realizacja ww. inwestycji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Nagrodzeni „Młode Orły”

W dniu 9 lipca 2014 r. w Auli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Młode
Orły” dla najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów. Nagrody „Młode Orły” ustanowiono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 19 maja 2010 roku. Przyznawane są na podstawie Regulaminu,
w którego preambule zapisano, że jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju, zdolności i talentów
dzieci i młodzieży poprzez ustanowienie nagrody przyznawanej za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia uczniom
szkół prowadzonych przez samorząd gminny. Nagroda ta jest symbolicznym uznaniem osiągnięć i sukcesów uczniów przez
władze samorządowe.
Za najwyższe wyniki w nauce i inne osiągnięcia w bieżącym roku nagrodę otrzymało 59 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły muzycznej I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego w czterech kategoriach:
• Prymus – dla najlepszych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej w/g algorytmu uwzględniającego liczbę uczniów w tych klasach.
• Egzamin - dla uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej,
którzy uzyskali najlepsze wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego na szczeblu gminy.
• Konkursy – dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz olimpiad przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty oraz dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia za miejsca I-III i wyróżnienia w konkursach o zasięgu
makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
• Mistrz – dla uczniów, którzy osiągnęli inne znaczące sukcesy na szczeblu krajowym lub wojewódzkim proporcjonalnie
do liczby uczniów w szkole.
Wyróżnienia „Młode Orły” w roku 2014 otrzymali następujący uczniowie:
Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

Nazwa szkoły

kategorie

SZKOŁY PODSTAWOWE
1.

Daniel Gębuś

kl. VI Szkoła Podstawowa w Bziance, średnia ocen: 5,0

„Prymus”

2.

Maria Golowska

kl. VI Szkoła Podstawowa w Głębokiem średnia ocen: 5,0

„Prymus”

3.

Jagoda Prajzner

kl. VI Szkoła Podstawowa w Milczy średnia ocen: 5,27

„Prymus”

4.

Kamila Krukar

kl. VI Szkoła Podstawowa w Klimkówce, średnia ocen: 5,36

„Prymus”

5.

Katarzyna Pitrus

kl. VI Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, średnia ocen: 5,0

„Prymus”

6.

Julia Krzysztyńska

kl. VI Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej, średnia ocen: 5,27

„Prymus”

7.

Laura Rodzinka

kl. VI Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej, średnia ocen: 5,18

„Prymus”

8.

Aleksandra Matłosz

kl. VI Szkoła Podstawowa w Rymanowie, średnia ocen: 5,45

„Prymus”

9.

Zuzanna Sołtysik

kl. VI Szkoła Podstawowa w Rymanowie, średnia ocen: 5,0

„Prymus”

10.
11.

Patrycja Urbanik
Alicja Staroń

12.

Kinga Gierula

kl. VI Szkoła Podstawowa w Głębokiem wynik egzaminu: 38 pkt./40
„Egzamin”
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej uzyskała tytuł najlepszej zawodniczki finałów
„Mistrz”
wojewódzkich dziewcząt w piłce ręcznej
Szkoła Podstawowa w Rymanowie, laureat I stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus z „Mistrz”
Matematyki oraz w kolejnej edycji tej olimpiady została
laureatem III stopnia
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13.

Maksymilian Skwirut

14.

Mikołaj Szuba

15.

Jakub Litarowicz

16.

Jan Jurasz

17.

Karol Jurasz

18.

Łukasz Krupa

Szkoła Podstawowa w Rymanowie, laureat II stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus
z Matematyki, 7 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Pingwin” z
przyrody
Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, III miejsce w eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rymanowie, wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie
Instrumentów Dętych w Sosnowcu oraz I miejsce w Podkarpackich Przesłuchaniach Uczniów
Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia
Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej, laureat konkursu historycznego, finalista konkursu
polonistycznego, czołowe miejsca w województwie i w kraju w konkursach: Ogólnopolskim
Konkursie „Portugalia Kraj Żeglarzy”, Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny,
Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Omnibus”, Ogólnopolskim Konkursie Alfik
Historyczny oraz Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Panda”

„Mistrz”

Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej laureat konkursu historycznego, czołowe miejsca
w województwie i w kraju w konkursach: Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny,
Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Omnibus”, Ogólnopolskim Konkursie Alfik
Historyczny, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Panda”

„Konkursy”
„Mistrz”

„Mistrz”
„Konkursy”
„Konkursy”
„Mistrz”

20.

kl. VI Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej, wynik egzaminu: 38 pkt./40, laureat konkursu
z języka angielskiego
Mateusz Kasperkowicz kl. VI Szkoła Podstawowa w Rymanowie, wynik egzaminu: 38 pkt./40, laureat I stopnia
w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus z Matematyki oraz III miejsce w kraju w
Ogólnopolskim Konkursie „Sowa” z języka angielskiego
Patrycja Ozimina
kl. VI Szkoła Podstawowa w Sieniawie, średnia ocen: 5,3, wynik egzaminu: 38 pkt./40

21.

Alicja Kasperkowicz

kl. VI Szkoła Podstawowa w Klimkówce, średnia ocen: 5,40, wynik egzaminu: 40 pkt./40,
laureatka konkursu polonistycznego

22.

Adrian Klamut

kl. VI Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, średnia ocen: 5,82, wynik egzaminu: 39 „Prymus”
pkt./40, finalista konkursu polonistycznego i matematycznego
„Egzamin”
„Konkursy”

1.

Magdalena Wojtoń

kl. III Gimnazjum w Klimkówce, średnia ocen: 5,50

„Prymus”

2.

Angelika Zawada

kl. III Gimnazjum w Milczy, średnia ocen: 5,01

„Prymus”

3.

Adrianna Bolanowska

kl. III Gimnazjum w Posadzie Górnej, średnia ocen: 5,28

„Prymus”

4.

Daria Litarowicz

kl. III Gimnazjum w Rymanowie, średnia ocen: 5,58

„Prymus”

5.

Natalia Skubel

kl. III Gimnazjum w Rymanowie, średnia ocen: 5,42

„Prymus”

6.

Zuzanna Tomków

kl. III Gimnazjum w Sieniawie, średnia ocen: 5,0

„Prymus”

7.

Natalia Błaż

kl. III Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim, średnia ocen: 5,50

„Prymus”

8.

Adam Przybyła

kl. III Gimn. w Posadzie Górnej, jeden z najlepszych wyników egzaminu w gminie: 91,92 %

„Egzamin”

9.

Konrad Wais

Gimnazjum w Klimkówce, finalista konkursu chemicznego

„Konkursy”

10.

Kamila Sokołowska

Gimnazjum w Posadzie Górnej finalistka konkursu polonistycznego

„Konkursy”

11.

Benita Myśliwiec

Gimnazjum w Rymanowie, finalistka konkursu geograficznego

„Konkursy”

12.

Karolina Olszyńska

„Konkursy”

13.

Wiktor Penar

14.

Emilia Chmiel

15.

Lidia Kasperkowicz

16.

Teresa Hanus

17.

Michał Kondyjowski

18.

Paulina Niepokój

Gimnazjum w Rymanowie, finalistka konkursu geograficznego
Gimnazjum w Klimkówce, Mistrz Polski w biegu sztafetowym w Mistrzostwach Polski
Młodzików w Biathlonie Letnim
Gimnazjum w Posadzie Górnej, czołowe miejsca w województwie w konkursach:
Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny w Ogólnopolskim Konkursie
Humanistycznym „Omnibus”, X Konkursie Literackim „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”,
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Panda”
Gimnazjum w Posadzie Górnej, czołowe miejsca w województwie w konkursach: IX
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Barwy morza”, Ogólnopolskim Konkursie
Humanistycznym „Omnibus”,VII Wojewódzkim Konkursie Origami, X Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Obraz a słowo”, XXIII Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza
Gimnazjum w Rymanowie, I miejsce indywidualnie i I w drużynie w Między- wojewódzkim
Memoriale im. Bogusława Dziury w Strzelectwie Sportowym, 7 miejsce w województwie w
Szachowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów
Gimnazjum w Sieniawie, II miejsce w konkursie piosenki „Odjechani muzofani”
organizowanym przez MAC Edukacja Rzeszów, II miejsce w III Międzynarodowym
Konkursie „Piosenki naszych Ojczyzn” , III miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Poezji
Współczesnej
kl. III Gimnazjum w Rymanowie, średnia ocen: 5,32, oraz II miejsce indywidualnie i I
w drużynie w Międzywojewódzkim Memoriale im. Bogusława Dziury w Strzelectwie
Sportowym

19.

„Egzamin”
„Konkursy”
„Egzamin”
„Mistrz”
„Prymus”
„Egzamin”
„Prymus”
„Egzamin”
„Konkursy”

GIMNAZJUM
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„Mistrz”
„Mistrz”

„Mistrz”

„Mistrz”

„Mistrz”
„Prymus”
„Mistrz”

19.

Jakub Waluk

kl. III Gimnazjum w Klimkówce, średnia ocen: 5,53, jeden z najlepszych wyników egzaminu „Prymus”
w gminie: 90 %
„Egzamin”

20.

Paulina Krupa

kl. III Gimnazjum w Posadzie Górnej, średnia ocen: 5,33, najlepszy wynik egzaminu w
gminie: 94,41 %, finalistka konkursu chemicznego

„Prymus”
„Egzamin”
„Konkursy”

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.

Anna Dracz

kl. III LO w Rymanowie, średnia ocen: 5,19

„Prymus”

2.

Agnieszka Kortyna

Kl. III LO w Rymanowie, średnia ocen: 5,0

„Prymus”

3.

Maciej Chmielewski

kl. III LO w Rymanowie, średnia ocen: 4,93

„Prymus”

4.

Elżbieta Zalisz

kl. III LO w Rymanowie, jeden z najlepszych wyników matur: 91%

„Egzamin”

5.

Dagmara Skwara

kl. III LO w Rymanowie: jeden z najlepszych wyników matur: 84%

„Egzamin”

6.

Maciej Tomkiewicz

LO w Rymanowie, finalista IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

„Konkursy”

7.

Magdalena Tomkiewicz LO w Rymanowie, finalista IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

„Konkursy”

8.

Klaudia Reptak

LO w Rymanowie, finalista IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

„Konkursy”

9.

Dorota Błachaniec

LO w Rymanowie, finalista IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

„Konkursy”

10.

Joanna Bolanowska

LO w Rymanowie, finalistka konkursu historycznego

11.

Sebastian Menet

kl. III LO w Rymanowie, średnia ocen: 4,94, najlepszy wynik matur: 93 %

„Konkursy”
„Prymus”
„Egzamin”

12.

Edyta Ziemlańska

13.

Paulina Szpiech

14.

Katarzyna Waliczek

15.

Kamil Maksym

16.

Grzegorz Jakubik

17.

Krzysztof Penar

LO w Rymanowie, I miejsce drużynowo w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety”
LO w Rymanowie, I miejsce drużynowo w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety”
LO w Rymanowie, I miejsce drużynowo w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety”
LO w Rymanowie, 3 miejsce indywidualnie i 3 miejsce drużynowo w Finale Centralnym
53 Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”
LO w Rymanowie, 3 miejsce drużynowo w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety”
LO w Rymanowie, 3 miejsce drużynowo w Finale Centralnym 53 Zawodów Strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety”

„Mistrz”
„Mistrz”
„Mistrz”
„Mistrz”
„Mistrz”
„Mistrz”

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich
nauczycielom i rodzicom. Mamy nadzieję, że jest to
tylko początek wielkich sukcesów zawodowych uczniów
i powód do dumy dla ich rodziców.

Fraszki o kobietach
Jana Niemczyka
Cnota
Z cnoty nie wyżyła,
więc się wypuściła
Zachowanie plotkarek
Nikomu ani słowa,
a wie o wszystkim
ludzi połowa.
Prawda historyczna
Kobieta jest jak historia,
ma jasne i ciemne strony.
Co?
Coś w sobie miała,
bo rzesza panów się w niej
kochała.
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