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Wdzięczni babciom
i dziadkom
Pozytywny wpływ dziadków na
młode pokolenie jest powszechnie znany, choć już przeważnie nie zamieszkują, jak dawniej, pod jednym dachem
z dziećmi swoich dzieci. Większość
traktuje swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą jako kontynuację po
dorośnięciu własnych dzieci.

Dziadkom
w rocznicę ślubu
Kochany Dziadziu, Babciu kochana!
Dziś patrząc na życia wstęgę
Zgodnie powiecie…
Nie była różami usłana.
Złączył Was Bóg silnymi więzy
A czas był trudny, bo czas wojenny
Zaznaliście nieraz
I głodu i nędzy.
A potem dał Wam
dzieci gromadkę
By miał kto pomóc
I psocić ukradkiem.
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Wesołych Świąt
Gdy znów zabłyśnie gwiazda na niebie
i chór aniołków „Gloria” zanuci,
a mały Jezus zechce przyjść do nas
w tęskne ramiona oziębłej duszy.

Te, niech ogarną wszystkich wokoło
i się rozpłyną jak nurty rzeki,
by łask owoce błogosławione,
rosły obficie przez przyszłe wieki.

Aż przyszła pora
I na wnuczęta.
To dla nich szeroko
Otwarliście serca!

(w)

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
dziękuje za życzenia świąteczne i
noworoczne jakie napłynęły od osób i
instytucji współpracujących z redakcją
i stowarzyszeniem. Wśród nich był
wiersz Marii Przybylskiej;

Niech tak jak kiedyś, lichą stajenkę
napełni blaskiem miłości Bożej,
przyjściem ogrzeje oziębłe serce,
rozpali wielkiej miłości zorze.

I tak mijał dzionek
Jeden za drugim…
Mleczarnia i sklepik
To praca za pługiem.

Sztuka bycia dobrymi dziadkami musi
polegać na uświadomieniu sobie drugoplanowej roli wobec wnuków. Zawsze
pierwszoplanowe role mają odgrywać
rodzice, dziadkowie nie mogą ich trwale
zastępować, aby nie powodować wycofywania się młodych z roli rodziców. Często
dziadkowie nie mogą oprzeć się wtrącaniu
w życie młodych. Może dlatego funkcjonuje tyle kawałów o teściowych.
Mądrzy dziadkowie potrafią rozważnie wspierać swoje dzieci i wnuki
doświadczeniem życiowym, dobrą radą,
pomocą w opiece nad dziećmi, a także modlitwą, to prawdziwy skarb. a ich wpływ
na kształtowanie osobowości wnucząt jest
nie do przecenienia. Kto, jeśli nie babcia
i dziadek, opowie najpiękniejsze baśnie?
Kto, jeśli nie oni wprowadzi ich w świat
przeszłości i pokaże historię rodziny?
Wnuki zaś, widząc bezinteresowność i
ofiarność dziadków nabywają szacunku
do osób starszych i uczą się działania na
rzecz innych ludzi. Że nie zawsze tak jest?
– samo życie.
Poprawiająca się jakość życia i postępy medycyny sprawiły, że żyjemy coraz
dłużej. Ale często układ: dziadkowie
– wnuki nie istnieje z prostego powodu –
braku wnuków. Zagrożenie bywa również
ze strony dziadków, którzy chcą jak najdłużej (często nawet po osiągnięciu wieku
emerytalnego) kontynuować swoją działalność zawodową. Dziadkowie, którzy
nie chcą zajmować się wnukami, bo nie
mają takich potrzeb, również się trafiają.
„Prawdziwi dziadkowie” to najmilej
widziany gość, wspierający dzieci i wnuki.
I za to jesteśmy Wam wdzięczni, kochane
Babcie i drodzy Dziadkowie.

Podziękowanie

Pomimo trudu i pracy znoju
Zawsze znaleźliście chwilę w spokoju,
By usiąść z nami i porozmawiać
By dobre rady na życie dawać.
I znowu wiele lat upłynęło
A Bóg miał Was zawsze w swojej opiece.
Byliście źródłem miłości, nauki
A On w zamian za to darował prawnuki!
Prawnuk zapewne to skarb
Większy od wnuka
Prababcia, pradziadzio
To nie lada fucha!
Tak więc całe życie kręci się wkoło nich
To usypiać trzeba, to znów coś tam boli…
I tak nieustannie, tak aż do tej pory
Toczymy życie wspólnymi tory.

Radość, niech mocą światłości błyśnie
i każdą chwilę życia oświeca.
Szczęście napełnia umysły wszystkie
w każdej rodzinie w te piękne Święta.
niech Boże Dziecię obdarza zdrowiem,
powierza pieczy swojej Mateńce.
Cząstką opłatka – swoim symbolem
połączy wszystkie serca i ręce.
Niech Święta będą cudowną chwilą,
cieszą też ziemskim blaskiem, kolorem:
choinką, szopką, upominkami
i tradycyjnie nakrytym stołem.
niech nikt samotny nie będzie w Święta,
dawajmy sobie siebie nawzajem,
gestem i słowem, spojrzeniem, myślą
i wzbogacajmy kolędowaniem.

Dziękując Bogu za ten dar wielki
Prośmy, by dalej nie szczędził opieki
I na dalszą drogę by Wam błogosławił.
Wyście dla nas wzorem - a my bez Was „mali”!
Beata Litwin

Zbliżający się
Nowy 2014 Rok
niesie wszystkim nadzieję
na pomyślność i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile,
składamy najlepsze życzenia
błogosławieństwa Bożego na każdy
dzień, samych pogodnych i radosnych
chwil oraz zadowolenia z nawet
najprostszych spraw.
Zarząd Stowarzyszenia
Nasz Rymanów

Fraszki religijne
Jedyne co w życiu
powinniśmy zapomnieć
- to kłamać
*
Każdy może „robić swoje”
ale nie wyłącznie cudzym kosztem
*
Nie staraj się na siłę
„na kimś zarobić”, bo wtedy
przeważnie
„na sobie możesz stracić”
Twardziel w wierze

Wydarzyło się w styczniu
3.I.106 pne – 2120 lat temu ur. Marcus Tyllius Cycero. Pochodził z bogatego rodu, otrzymał staranne
wykształcenie. Zasłynął jako mistrz retoryki, obrońca
sądowy i senator. Zachowało się jego 58 mów. Stracił
zaufanie u Antoniusza który skazał go najpierw na
roczne wygnanie a w 43 r. pne na śmierć.
17.I.1474 – na Krosno najeżdża oddział wojsk węgierskich Tomasza Tarczaya, ale nie mogąc zdobyć
miasta, spalili doszczętnie jego przedmieście, szpital
ubogich i kościół św. Ducha. Ponoć Tarczay przejęty
widokiem zniszczonego szpitala, przekazał potem
miastu 200 dukatów na jego odbudowę.
12.I.1914 – Henry Ford wprowadził w swych zakładach 8-godzinny dzień pracy i skrócił czas montażu
samochodu ford I z sześciu do półtorej godziny.
21.I.1924 – um. Włodzimierz Lenin, od 2 lat izolowany przez Stalina w Górkach pod Moskwą. Po
trzech udarach był sparaliżowany, ale zachował
świadomość. Wystosował do władz bolszewickich list
w którym ostrzegał przed dopuszczeniem Stalina do
władzy.
29.I.1924 – Carl Taylor z Ohio, po 20 latach prób,
opatentował maszynę do robienia wafelków do lodów. Założona przez niego firma działa do dziś.
26.I.1934 – między Polską a III Rzeszą podpisany
został pakt o nieagresji, który miał obowiązywać
przez 10 lat. 28 kwietnia 1939 r. został jednostronnie
wypowiedziany przez Niemców.
25.I.1954 – odbyła się premiera filmu Leonarda
Buczkowskiego „Przygoda na Mariensztacie”, który
był pierwszym kolorowym filmem w historii polskiej
kinematografii.
12.I.1962 – nastąpił rozruch produkcyjny nowego
zakładu garbarskiego w Rymanowie. Wybudowany w
latach 1958-61 kosztem 30 mln zł i dużym wkładem
pracy własnej załogi. Dobrowolne opodatkowanie
pracowników dało 1,6 mln zł. W dalszych latach
nastąpiła rozbudowa zakładu.
4.I.1964 – pierwsza w historii Kościoła katolickiego
pielgrzymka papieska do Ziemi Świętej. Paweł VI
spotkał się w Ammanie z królem Jordanii Husajnem
a w Nazarecie z prezydentem Izraela. Na Górze
Oliwnej odbyło się spotkanie z patriarchą Konstantynopola Athenagorasem I.
20.I.1984 – zm. Jonny Weissmueller, aktor i sportowiec amerykański, najsłynniejszy odtwórca roli Tarzana. Był 5.krotnym mistrzem olimpijskim i 6.krotnym rekordzistą świata. Jako pierwszy przepłynął
100 m w czasie poniżej jednej minuty w 1922 roku.
8.I.1994 – na pokładzie Sojuza TM18 wyrusza na
stację orbitalną MIR dr Walerij Poliakow. Powrócił
na Ziemię 22.III.1995 pobijając rekord lotu kosmicznego – 437 dni 17 godz. 58 min.
14.I.1994 – prezydenci USA, Rosji i Ukrainy podpisali w Moskwie trójstronny układ o demontażu broni
jądrowej na Ukrainie.
Wacław Łabuda
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- Przepiszę
pani tabletki
– mówi lekarz
do kobiety z
dużą nadwagą.
- Dobrze panie
doktorze! Jak
często mam je
zażywać?
- Nikt nie każe
pani zażywać! Proszę je rozsypywać
na podłogę trzy razy dziennie i po
jednej podnosić na stół.
* * * * *
- Dlaczego masz zawsze dla mnie
złe wiadomości? – żali się szef do
adorowanej sekretarki – nie mogłabyś choć raz powiedzieć mi czegoś
dobrego?
- No dobrze, niech będzie dobra wiadomość – zgadza się sekretarka – nie
jest pan bezpłodny!
* * * * *
Dziewczyna, która do niedawna była
blondynką, po raz pierwszy siada w
aucie na kursie prawa jazdy. Lokuje
się za kierownicą i zgorszona woła:
- Te lusterka są źle ustawione, wcale
siebie nie widzę, tylko jakieś samochody!
* * * * *
Policjant zatrzymuje bacę jadącego
furmanką.
- Baco, co wieziecie?
Baca nachyla się do policjanta i
szepce:
- Siano…
- Czemu tak cicho mówicie?
- Żeby koń nie słyszał!
* * * * *
Ojciec przyłapał nastoletniego syna
jak wymykał się z domu z wielką
latarką w ręku.
-Dokąd to?
- Na randkę!
- Ja w twoim wieku, jak chodziłem
na rankę, to nie potrzebowałem latarki – ironizuje ojciec.
- No i sam widzisz co trafiłeś!
* * * * *
- Znowu przychodzisz do domu o
trzeciej nad ranem, który to już raz
się powtarza – wrzeszczy żona.
- Bo ja prowadzę regularny tryb
życia – wypina się mąż.
* * * * *
Żona szyje sukienkę na maszynie,
mąż stoi nad nią i krzyczy:
- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej!
Teraz prosto! Uważaj nie za szybko!
Przecież ty nie umiesz szyć!
- Po co te twoje głupie komentarze?
– mówi poirytowana żona.
-Chciałem ci tylko pokazać jak czuję
się gdy jedziemy samochodem!
* * * * *
Jasio mówi do dziadka:
- Dziadziu pożycz mi 5
złotych!
- A z czego oddasz?
- Z emerytury babci!
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Wieści z regionu…
 Najpóźniej 23 bm. ma być otwarty
odcinek autostrady od węzła Przemyśl
do Korczowej. Jeszcze w tym roku ma
też być oddany węzeł Jarosław Zachód
w okolicach Przeworska.
 Pod naporem wiatrów wiejących w
ostatnich dniach padła jodła rosnąca w
Pszczelinach w Nadleśnictwie Stuposiany. Liczyła sobie ponad dwa wieki i
była najgrubszym drzewem tego gatunku w polskich lasach.

Tylko jedna uczelnia z Podkarpacia została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie dotyczącym wdrażania
systemów poprawy jakości kształcenia
oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. To
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, której dziennikarstwo i komunikacja
społeczna zajęło drugie miejsce spośród
13 kierunków o najlepszym programie
kształcenia o profilu praktycznym. Nagroda to milion zł.

Na podkarpackich drogowych
przejściach granicznych w Korczowej
i Medyce Straż Graniczna wydzieliła
specjalne pasy ruchu dla podróżnych,
którzy mają zezwolenia wydane w ramach Małego Ruchu Granicznego.
 Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał
zgodę na korzystanie z nowego pasa
startowego, wybudowanego na lotnisku
należącym do Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
 34 mln zł kosztowała budowa parku przemysłowo-technologicznego w
Tarnobrzegu (Podkarpackie). W jego
skład wchodzą: hala produkcyjna, inkubator technologiczny oraz uzbrojony teren pod inwestycje. Powierzchnia parku
wynosi 29 ha.

Trzech osadzonych w Zakładzie
Karnym w Przemyślu przyjęło w sobotę sakrament bierzmowania. Udzielił go biskup pomocniczy Adam Szal.
Bierzmowani mają 21, 23 i 55 lat.


We wtorek (17.12) o godz. 18 na
1. piętrze galerii Capital Park przy al.
Rejtana w Rzeszowie została zainaugurowana działalność Teatru Nowego.
Pierwszym przedstawieniem jakie zaprezentowano rzeszowskim widzom, był
monodram Przemysława Tejkowskiego
„Ostatnie tango z Herbertem”.

Pracownicy Autosanu będą mogli spokojnie zasiąść do świątecznego
stołu. Tuż przed świętami dostaną drugą
transzę zaległych poborów i odszkodowań. A w ostatnim tygodniu grudnia fabryka stanie. Pracownicy wrócą do pracy
dopiero 2 stycznia.

Zniszczeniu uległa cała karoseria
audi A-6, którego kierowca nie zdążył
wyhamować przed żubrem, który nagle wtargnął na jezdnię. Kierującemu nic
się nie stało. Żubr, po zderzeniu z samochodem, uciekł do lasu.
 Zespół Szkół w Komańczy zamienił się w magazyn Szlachetnej Paczki.
Szkoła w Komańczy od czterech lat jest
zaangażowana w projekt, do tej edycji jako darczyńca. W tym roku po raz
pierwszy w Komańczy został utworzony
rejon i mądra pomoc trafiła do rodzin
mieszkających w gminie Komańcza.
 W niedzielę 1 grudnia 2013 ruszył
1 Puchar Zimowy w paralotniarstwie.
W zawodach, które trwają do ostatniego dnia lutego wystartować może każdy paralotniarz posiadający stosowne
uprawnienia. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Bieszczadzkie Centrum
Promocji i Turystyki w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzka Szkoła Paralotniowa
oraz Prowing Team Poland.
 Dużym sukcesem zakończył się start
sanockiego łyżwiarza Piotra Michalskiego w zawodach Pucharu Świata juniorów, które odbyły się w miniony weekend (14 i 15 grudnia br.) w Zakopanem.
Zawodnik klubu Górnik Sanok zdobył dwa brązowe medale.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska odwołała Jerzego Wiśniewskiego z funkcji wojewódzkiego

Odeszli do wieczności
(15.XI – 15.XII.2013)
09.XI – Kijowski Czesław (l. 73) – Rymanów
10.XI – Zawada Józefa z d. Kijowska (l. 89) – Milcza
15.XI – Biłozor Janina z d. Szymanek (l. 84)
– Wróblik Szlachecki
19.XI – Barć Antoni – (l. 92) – Bałucianka
27.XI – Jurecka Lucyna Cecylia z d. Zajdel (l. 83) – Rymanów Zdrój
29.XI – Kandefer Danuta Maria z d. Drozd (l. 51) – Rymanów
2.XII – Biniek Piotr Łukasz (l. 34) – Rymanów
3.XII – Wołczański Władysław Piotr (l. 63) – Rymanów
4.XII – Klamut Anna z d. Kędzierska (l. 92) – Wróblik Szlachecki
5.XII – Ptak Teresa Wiktoria z d. Pelczar (l. 68) – Posada Górna
(wła)
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inspektora artykułów handlowych i rolno-spożywczych.
 W poniedziałek( 16.12) w Komborni
oficjalnie otwarto Salon Win Karpackich, wspólne przedsięwzięcie Fundacji
Eno Carpathian oraz Dworu Kombornia
Hotel & SPA.
 Prawie 135 mln zł będzie kosztować budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w podrzeszowskiej
Jasionce. Po długich staraniach wreszcie
podpisano umowę z wykonawcą.
 Ponad 4 mln zł kosztowała przebudowa trzech głównych ulic Sanoka.
Na wszystkich drogach położono nową
nawierzchnię, wyremontowano chodniki. Inwestycja została dofinansowana
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.

19.12. został oddany do użytku
węzeł drogowy Jarosław Zachód w
Wierzbnej. Umożliwi kierowcom korzystanie z ukończonego już 8-kilometrowego odcinka autostrady A4. W
poniedziałek GDDKiA planuje oddanie
do ruchu 21-kilometrowego odcinka autostrady A4 od Radymna do Korczowej.

Z powiatu…
 W Krośnie będą powstawać nowe
ścieżki rowerowe. Gdzie? Tam, gdzie
będą remontowane i modernizowane
drogi, i tam, gdzie wskażą mieszkańcy.
Miasto zachęca krośnian, żeby wskazywali swoje trasy.
 Podczas gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR POLAND 2013, która odbyła się 6 grudnia 2013 r. w Zespole
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w
Warszawie rywalizowało 26 uczniów
ze szkół o kierunku gastronomicznym z
całej Polski. Nasz powiat reprezentował
uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno–
Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Paweł
Śnieżek z klasy 3 Technikum w zawodzie kelner. Jury przyznało uczniowi iwonickiego „Gastronomika” zaszczytne III miejsce.
 Kolejny przetarg nie wyłonił nowego właściciela Krośnieńskich Hut Szkła
Krosno SA. Nie ma też chętnych na
akcje Krosglassu i Huty Jasło. Syndyk
nie jest tym zdziwiony i zamierza kontynuować produkcję. - Huta nie jest do kupienia dla każdego, musimy ją sprzedać
godnie, a nie za wszelką cenę - tłumaczy.
Dlatego nie będzie kolejnej obniżki ceny.
 Pełną parą idzie budowa pierwszych
obiektów na terenach inwestycyjnych
przy lotnisku. I to zarówno w Krośnie,
jak i po sąsiedzku, w Szczepańcowej. W
miejskiej strefie powstaje zakład firmy
Splast, a niedaleko - centrum dystrybucyjne Grupy Eurocash. W obu zakładach
łącznie zatrudnienie może znaleźć około
300 osób.

 Krośnianka Edyta Dufaj w finale
konkursu fotograficznego Adobe Design Achievement Awards w Nowym
Jorku. Jej talent mieliśmy okazję podziwiać także w Krośnie podczas dwóch
edycji Ogólnopolskiego Biennale Fotografii.
 Od 10 grudnia na trasę Jasło - Krosno - Zagórz wróciły pociągi. Tak jak
kiedyś są cztery, po dwa w każdą stronę. Od niedzieli (15.12) wchodzi nowy
rozkład jazdy, który będzie obowiązywał
do 31 marca. Potem znów nastąpi 5-miesięczna przerwa.
 Trzydzieści osiem miesięcy od wmurowania kamienia węgielnego oficjalnie
otwarto największy blok operacyjny na
Podkarpaciu. Od stycznia będą operowani w Krośnie pierwsi pacjenci. Blok
Operacyjny z Oddziałem Anestezjologii
i Intensywnej Terapii i Centralną Sterylizatornią otwarto w obecności władz samorządowych województwa.
 Wacław Turek - szef krośnieńskiego Fotoklubu i Klubu Literackiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
został przyjęty w poczet Stowarzyszenia
Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej
Polskiej. Jest upoważniony do używania tytułu artysta fotograf.

Na krośnieńskim lotnisku trwają
prace modernizacyjne dostosowujące go
do wymogów przepisów lotniczy oraz
oczekiwań klientów. Miasto chce rozwijać się w dziedzinie przemysłu lotniczego gdzie ma już pewne osiągnięcia.
W pozyskaniu nowych inwestorów ma
pomóc kampania reklamowa w telewizji
TVN24. „Krosno mierzy wysoko” to
slogan w reklamie promującej krosno
w TVN24.
 Muzeum Podkarpackie w Krośnie
po raz pierwszy eksponuje pełną kolekcję unikatowych dokumentów królewskich. Adresowane do władz miasta,
opatrzone królewskimi pieczęciami,
były pieczołowicie przechowywane w
skrzyni, której otwarcie wymagało użycia kilku kluczy i obecności kilku osób:
burmistrza, wójta, ewentualnie cechmistrzów. Widnieją na nich własnoręczne
podpisy królów: Zygmunta I Starego,
Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Zygmunta IV
Wazy, Jana Kazimierza Wazy, Michała
Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Augusta II Sasa, Augusta III
Sasa. Najstarszy pochodzi z 1399 roku
i sygnował go Władysław Jagiełło, najmłodszy, z 1765 roku, pochodzi z kancelarii Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cały zbiór – który teraz ma w posiadaniu Muzeum Podkarpackie - liczy 55
dokumentów.

Policjanci zatrzymali 27-letniego
kierowcę volkswagena polo, który w
Targowiskach wjechał w dom. Zostawił samochód i uciekł. Schował się we
własnym garażu, gdzie znalazł go pies

policyjny. Okazało się, że 27-latek był
kompletnie pijany.

17 grudnia w sali konferencyjnej
Hotelu Krosno Nafta swoją działalność
zainaugurowała partia Polska Razem
Jarosława Gowina. Konferencję zorganizowali koordynator wojewódzki Stanisław Kruczek, Pani Edyta Cynar oraz
radny Krosna Arkadiusz Opoń, będący
jednocześnie koordynatorem nowej partii na teren Krosna i powiatu.
 Interes życia - tak w Krośnie mówi
się o sprzedaży PKS. Za niespełna 400
tys. zł prywatna firma stała się właścicielem atrakcyjnych nieruchomości.
Główny udziałowiec planuje wybudować tu centrum handlowo-usługowe. W
sierpniu br. powiat krośnieński sprzedał
miejscowy PKS warszawskiej firmie finansowej FK Partner. Za kwotę, za którą
samorząd pozbył się majątku, można kupić dom. A przedmiotem transakcji było
kilkadziesiąt autobusów, stacja paliw,
stacja diagnostyczna, biurowiec i kilkuhektarowa działka.

Z gminy …

aresztowania na okres 3 miesięcy. Jego
wspólnik został objęty dozorem policyjnym.

W hali sportowej w Sieniawie,
6 grudnia, odbył się turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięło udział sześć drużyn składających się z osób niepełnosprawnych
intelektualnie, reprezentujących ośrodki:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Stara Wieś, Krosno, Haczów, Środowiskowy Dom Samopomocy Brzozów,
Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Jarosław i PSOUU Rymanów. W finale zwyciężyła drużyna z Rymanowa.
 17.12. w Galerii Rymanów Zdrój
odbył się pokaz diaporam o tematyce
narciarskiej. Przepiękne zdjęcia i odpowiednio dobrana muzyka przeniosła
uczestników w świat zimowych Alp i
Bieszczad. Sporo ciekawych informacji
przekazał zebranym autor pokazu Waldemar Czado.
 Uczniowie Samorządowej Szkoły
Muzycznej w Rymanowie odnieśli już
pierwsze sukcesy. Klaudiusz Fabia z
klasy gitary Agaty Pelczar zdobył Nagrodę I stopnia - soliści klasa I c6 w VIII Festiwalu Młodych Gitarzystów, który odbył się 16 grudnia 2013 r. w Kolbuszowej.
W VIII Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych w Kolbuszowej (5 grudnia 2013 r.) wzięli
udzał uczniowie z klasy trąbki Tadeusza Półchłopka: Sebastian Litarowicz otrzymał Wyróżnienie, Damian
Olszyński Wyróżnienie I stopnia.
Gratulujemy!
zebrał deka

 Samorząd województwa podkarpackiego zamierza w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować w spółkę
Uzdrowisko Rymanów w Rymanowie
Zdroju ponad 24 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na budowę dwóch
sal gimnastycznych i modernizację bazy
noclegowej. W 2015 r. inwestycje mają
wynieść aż 13,5 mln zł, z czego 6,5 mln
zł to planowane podwyższenie kapitału
zakładowego spółki.
Pozostała suma ma
pochodzić z zysku
spółki oraz m.in. z
funduszy unijnych.
W ramach inwestycji
Czym jest życie bez Boga – pustką i nicością nasycone,
zmodernizowany ma
Nie mające żadnej wartości, dni za dniami zmarnotrawione.
zostać zakład proWyścigiem pychy z chciwością bez zrozumienia bliźniego,
dukcji wód – wymieUdawaniem miłości, nic z nią nie mającej wspólnego.
niona ma zostać linia
Okradaniem się z uczuć, których się kraść nie powinno,
produkcyjna.
Bo takie postępowanie stwarza, że w cieple jest zimno.

Policjanci zaGardzeniem drugim człowiekiem, gorzej sytuowanym,
trzymali
dwóch
Uznaniem go, za wrzód świata i szybko znokautowanym.
sprawców rozboju
Pędem po luksusy życia, tylko te materialne,
w Iwoniczu Zdroju.
Sumienie jest na uwięzi by zdławić to, co moralne.
Zatrzymani przyznali
Żądzą władzy bez miary, na każdy możliwy sposób,
się do napadu na właAby niewolić jak najwięcej pokornych osób.
ścicieli sklepu. JeGrzech za grzechem goni i na grzech poluje,
den z nich przebywa
Uważając, że jak zło za zło, to nikogo nic nie kosztuje.
w areszcie i zostanie
Cnota jest bez wartości, tylko rozpusta się liczy,
tam przez 3 miesiące,
Co szuka w każdym występku choć odrobiny słodyczy.
drugi został objęty
policyjnym
dozoDokąd tak pędzisz człowieku, co Cię tak ciągle pogania,
rem. Sąd Rejonowy
Zatrzymaj się choć na chwilę i odmów sobie litania.
w Krośnie postanoNie wygrasz życia loterii, którą Ci czart proponuje,
wieniem zastosował
Przestań, zastanów się trochę, bo Bóg cię wciąż oczekuje.
wobec 20-latka z
Cóż Ci z żywota takiego pełnego grzechu, rozpusty,
Rymanowa
środek
Bóg obdarza łaska każdego, gdy wielbi go czynem i usty.
zapobiegawczy w poTwardziel w wierze
staci tymczasowego

Ku przestrodze…
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Aktywny grudzień
w Aktiv Pro
Końcówka roku to bardzo intensywny okres dla młodych adeptów piłki
nożnej zrzeszonych w Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro. Piłkarze uczestniczyli w
szeregu inicjatywach, które zorganizowali
członkowie Stowarzyszenia. Intensywny
grudzień, rozpoczęli zawodnicy rocznika
2004 rozgrywając sparingowy mecz z
zaprzyjaźnioną drużyną Przełomu Besko oraz biorąc udział w Mikołajkowym
Turnieju Halowym zorganizowanym
przez Fundację Promocji Sportu Ekoball
w Sanoku. Nasi zawodnicy zarówno w
Besku jak i w Sanoku zaprezentowali się z
bardzo dobrej strony. Spotkania były bardzo wyrównane i dostarczyły zebranym
kibicom dużo pozytywnych emocji. Kolejne bramki w barwach Akademii zdobyli
Kacper Ziajka (5), Jakub Frankowicz (1),
Adrian Brzana (1), Krzysztof Michnowicz
(1) oraz Maciej Muzyka (1).
Ciekawostką grudniowych zajęć treningowych były zajęcia przeprowadzone
przez trenerów szkolących niemiecką
metodą Coerver Coaching, z którymi
Akademia nawiązała współpracę. Nasi
zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia
się na specjalistycznym sprzęcie przywiezionym przez Coervera oraz wziąć udział
w testach pomiarowych. Natomiast młodsi adepci piłki nożnej swoje umiejętności
szlifowali podczas wodnego treningu,
który przeprowadzony został na basenie
w Krośnie. Nasi zawodnicy oprócz ćwiczeń z zakresu nauki pływania rozegrali
także wodny mecz oraz w nagrodę za
dobre sprawowanie mogli poszaleć na
zjeżdżalni.
Po intensywnych rozgrywkach piłkarskich nasi zawodnicy zostali wprowadzeni w magiczną atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia. Pierwszym akcentem wskazującym na zbliżający się okres
świąteczny było wspólne przygotowanie
Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny

z terenu powiatu krośnieńskiego. Propozycję, aby Akademia Aktiv Pro wsparła
ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Wiosna, przyjęto bardzo entuzjastycznie. Ro-
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dzice naszych podopiecznych przygotowali wspaniałe upominki, które pozwoliły
na zapakowanie 10 dużych paczek, które
następnie trafiły do rodziny. Pakowanie
Szlachetnej Paczki Aktiv Pro odbyło
się na zajęciach treningowych – młodzi
podopieczni sami przynosili upominki,
otrzymując w zamian naklejki promujące
wydarzenie. Przed rozpoczęciem każdego
treningu, trenerzy przeprowadzili krótka
pogadankę z zawodnikami służącą poinformowaniu czemu taka akcja ma służyć

Po stoczonym boju wszyscy uczestnicy
mogli posilić się w Słodkim Kąciku,
który przygotowany został przez Mamy
naszych podopiecznych – za co serdecznie dziękujemy.
Na zakończenie aktywnego grudnia
zawodnicy rocznika 2006 wzięli udział
w wyjazdowym turnieju Sotralentz CUP,
którego organizatorem była Akademia
Sandecja. Turniej rozegrany w miejscowości Rytro dostarczył naszym małym
podopiecznym niesamowitych emocji.

i jaki jest jej cel. Dzieci bardzo cieszyły
się, że mogą przekazać zabawki innym
dzieciom. Stowarzyszenie Aktiv Pro
otrzymało oficjalne podziękowanie za
wsparcie akcji, a wolontariusz zaznaczył,
iż rodzina była zachwycona otrzymanymi
podarkami. Po emocjach związanych z
pakowaniem paczki przyszedł czas na
wizytę Świętego Mikołaja. Familijne
popołudnie z Mikołajem odbyło się
na Hali Sportowej w Sieniawie i miało
zdecydowanie sportowy wydźwięk.
Warto zaznaczyć, iż w zawody zostali
również zaangażowani rodzice naszych
podopiecznych. Nasi zawodnicy stoczyli
zacięty bój z drużynami rodziców w
czterech specjalnie przygotowanych konkurencjach. Czarnym koniem Familijnego
Popołudnia była bez wątpienia drużyna
rodziców, która kilkoma punktami pokonała młodych zawodników. Podczas
konkurencji wszystkim towarzyszyła
świetna zabawa – każdy uczestnik
otrzymał czapkę mikołajkę, którą obowiązkowo musiał założyć. Ponad 200 mikołajków stworzyło wspaniałą rodzinną i
świąteczną atmosferę. Po zakończonych
rozgrywkach na parkiet Hali Sportowej
zawitał szczególny gość a mianowicie
Święty Mikołaj, który prezentami obdarował nie tylko dzieci, ale również Ich
rodziców. Ciekawostką wizyty Mikołaja
był fakt, iż zadeklarował się On zmierzyć w konkurencji rzutów karnych z
naszymi zawodnikami i dzielnie bronił
pola bramkowego. Na zakończenie Familijnego Popołudnia zostały rozegrane
mecze rodziców. Największą atrakcją
całego wydarzenia był mecz mam, które
zaprezentowały świetną formę piłkarską.

Akademia Aktiv Pro zmierzyła się w swojej grupie rozgrywkowej z młodzieżowymi drużynami Wisły Kraków (3:0), Cracovii Kraków (3:0), oraz Sandecji Nowy
Sącz (2:0). Nasi zawodnicy rozegrali
kolejno mecz o 9 te miejsce z drużyną
Orkan Niedźwiedź. Spotkanie zakończyło
się remisem i o ostatecznej lokacie zdecydowały rzuty karne. Nasi zawodnicy wyszli zwycięsko z ostatniego pojedynku,
a wspaniałą formę zaprezentował nasz
bramkarz Przemysław Małek, który
dwukrotnie zatrzymał zawodników
Orkana Niedźwiedź. Warto zaznaczyć,
iż nasi zawodnicy podczas całego turnieju
zaprezentowali się z bardzo dobrej strony,
nie odpuszczając takim zespołom jak Wisła czy Cracovia. Na zakończenie turnieju
wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i
dyplomy, a po zwycięstwie w konkurencji
rzutów karnych radości nie było końca.
Od grudnia Akademia Aktiv Pro uruchomiła także nowy projekt pod nazwą
„Poszukujemy piłkarskich talentów”.
Akcja polega na przeprowadzeniu przez
trenerów, zajęć pokazowych podczas lekcji wychowania fizycznego. Z pierwszą
taką wizytą Akademia odwiedziła Szkołę
Podstawową w Trześniowie. Zapraszamy
także inne placówki dydaktyczne do kontaktu z nami.
Zarząd Stowarzyszenia Aktiv Pro
wraz z trenerami składa serdeczne życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom
Gminy Rymanów. Niech 2014 obfituje w
same szczęśliwe chwile i dostarcza jak
najwięcej pozytywnych emocji.
Katarzyna Rysz - Jęczkowska

Spotkanie ze Świętym
Mikołajem
w ZSP w Klimkówce
Święty Mikołaj, choć jest jednym z
najbardziej popularnych Świętych, wiemy
o nim niewiele. Jest mało historycznych
informacji o jego życiu i działalności, ale
tradycja chrześcijańska przekazuje o nim
wiele legend i podań.
Żył prawdopodobnie na przełomie
III i IV wieku. Urodził się w Patarze w
Grecji ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale
także wielką dobrocią, hojnością i wrażliwością na ludzką biedę.
Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z
potrzebującymi i rozsławiał swoje imię
wieloma dobrymi uczynkami. Ułatwił

zamążpójście trzem córkom zubożałego
szlachcica, podrzucając im pieniądze.
Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie
Demre w Turcji) podbił serca wiernych
nie tylko gorliwością pasterską, ale także
troskliwością o ich potrzeby materialne.
Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę
śmierci za drobne wykroczenie, Święty
Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych
ułaskawienie. Innym razem, poprzez
swoją modlitwę, uratował rybaków od
utonięcia podczas gwałtownej burzy, a
w czasie zarazy, jaka nawiedziła jego
strony, usługiwał chorym z narażeniem
własnego życia.
6 grudnia między rokiem 345 a 352,
po długich latach błogosławionych rządów Święty Mikołaj zmarł. Jego ciało
zostało pochowane w Mirze. 9 maja 1087
roku włoscy kupcy uzyskali pozwolenie
na wywiezienie relikwii Świętego do
miasta Bari (Włochy), gdzie znajdują się
do dnia dzisiejszego w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze.
O wielkiej popularności Świętego
Mikołaja świadczy piękny zwyczaj obdarowywania się upominkami 6 grudnia w
Dniu Świętego Mikołaja - biskupa z Miry.

Zwyczaj ten jest
znany od XIII
wieku. Najpierw
wprowadzono
go w szkołach
w formie stypendiów i zapomóg dla biednych uczniów. Z
czasem zaczęto
obdarowywać
wszystkie dzieci
w szkołach, a
następnie zwyczaj ten rozpowszechnił się w
rodzinach.
W naszej szkole również 6 grudnia
obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja.
W tym dniu co roku odwiedza nas Święty
Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami.
Tak samo było i tym razem.
Święty Mikołaj najpierw odwiedził
naszych najmłodszych uczniów:
przedszkolaków
i uczniów klas
1-3 szkoły podstawowej. Zanim
rozdał im prezenty, siostra Diana
przemieniona
w przepięknego
Aniołka, zaprosiła wszystkie
dzieci do Krainy
Świętego Mikołaja. Tam opowiedziała im kim
był Święty Mikołaj, skąd pochodził i co lubił robić. Kiedy
do tej magicznej krainy zawitał w końcu
długo wyczekiwany gość, dzieci powitały
go radośnie
śpiewając
piosenkę. Po
krótkiej, ale
wesołej rozmowie Święty Mikołaj
bawił się razem z uczestnikami spotkania przy
muzyce, a następnie rozdał wszystkim słodkie
upominki
i obrazki z
wizerunkiem
Świętego Mikołaja.
Po spotkaniu z najmłodszymi dziećmi
naszej szkoły Święty Mikołaj wraz ze
swoją asystą udał się do uczniów klas
starszych, którzy również z niecierpliwością oczekiwali jego wizyty nasłuchując
dźwięku dzwoneczków rozbrzmiewających na korytarzu szkolnym. Wszystkich

grzecznych uczniów obdarował także
słodkimi upominkami i obrazkami z
wizerunkiem Świętego Mikołaja. W tym
dniu nie zapomniał też o nauczycielach i
pracownikach szkoły.
Następnie na sali gimnastycznej
odbyły turnieje mikołajkowe. Uczniowie
klas 4-6 szkoły podstawowej wzięli udział
w Mikołajkowym Turnieju Sprawnościowym, a gimnazjaliści w Mikołajkowym
Turnieju Piłki Siatkowej. W rywalizacji
sprawnościowej zwyciężyła reprezentacja
klasy 6 szkoły podstawowej, a w siatkówce najlepsi okazali się zawodnicy z klasy
3 gimnazjum.
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców
za wsparcie i pomoc udzieloną Świętemu
Mikołajowi w przygotowaniu prezentów,
a siostrze Dianie i oazie oraz Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie całej uroczystości. Z pewnością to spotkanie
ze Świętym Mikołajem, tak pełne radości
i spontaniczności na długo pozostanie w
naszej pamięci.
tekst i fot. Agnieszka Groblewska

Bibliografia:
http://www.niedziela.pl/artykul/10074/nd/
Swiety-Mikolaj-z-Miry
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3
http://www.bpmikolaj.pl/index.php/more-about-joomla
http://adonai.pl/swieci/?id=33
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Świat w fotografii
zaklęty
„Dobra fotografia to taka, która przytrzymuje oko, zmusza do podróży po zdjęciu”.
Łukasz Głombicki
Jej przygoda z fotografią rozpoczęła
się od uwieczniania na kliszy najbliższych beskidzkich plenerów. Szybko
zainteresowanie to zamieniło się w pasję
fotografowania przyrody, kreowania jej
wizji, zawierania w fotografii własnej
filozofii w postrzeganiu świata. W jej
zdjęciach podziwiać można niezwykłe
wyczucie krajobrazu, umiejętność zauważania małych i wielkich dramatów
rozgrywających się w świecie przyrody,
a przede wszystkim – tworzenie ciekawego obrazu, którym chce podzielić się
z innymi ludźmi. Jej prace są nie tylko
relacją z obserwacji natury i fascynacji zjawiskami przyrodniczymi, ale też
osobistą opowieścią autorki. O swojej
drodze, małych i większych sukcesach,
marzeniach i pasji grzybiarskiej opowie
czytelnikom „Naszego Rymanowa” Anna
Hreczka, fotograficzka przyrody.
Lubi Pani zbierać i przyrządzać
grzyby. Kto zaszczepił u Pani pasję
grzybiarską?
Tak, to prawda. Jednak to dzieje się
jakby przy okazji. Główne moje zainteresowanie to poszukiwanie ciekawych,
rzadkich, a czasami nawet pierwszych w
Polsce stanowisk grzybów. Pamiętam, że
już w dzieciństwie grzyby budziły moją
ciekawość. W pobliżu domu mojej babci
– gdzie często spędzałam wakacje – w niewielkim zagajniku znajdowałam koźlarze,
a nawet borowiki. Były też inne gatunki,
które zauważałam, ale nie poświęcałam
im zbytniej uwagi. Później nadszedł
czas na rodzinne, jesienne wyprawy
na grzyby. Szukaliśmy wtedy znanych
nam popularnych gatunków takich jak:
maślaki, borowiki, koźlarze czy opieńki.
Myślę, że to rodzice zaszczepili we mnie
zainteresowanie grzybami, na początek
tymi jadalnymi.
A jak zaczęła się Pani przygoda z
fotografią przyrodniczą?
Zawsze lubiłam obserwować przyrodę i zachwycać się jej pięknem. W momencie, kiedy technika zrobiła ogromny
krok do przodu, a takie narzędzia jak
Internet i cyfrowy sprzęt fotograficzny
stały się łatwo dostępne, można było to
piękno uchwycić i utrwalić, by w końcu podzielić się nim z innymi. Podczas
grzybobrań natrafiałam czasem na okazy,
które wyglądały interesująco i chciałam
się dowiedzieć dokładnie, jaki to gatunek.
Pomocny okazał się Internet i serwisy
tematyczne takie jak: nagrzyby.pl, grzyby.
pl wraz z bio-forum.pl, a obecnie głównie
grzybiarze.eu – strona internetowa Stowarzyszenia Na Grzyby, którego jestem
aktywnym członkiem. Zrzesza ono mykologów amatorów, realizujących statutowe
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cele i zadania. A jakie? Można zobaczyć
pod adresem http://www.grzybiarze.eu/
statut. Wracając do tematu, zdjęcia obfotografowanego okazu umieszczałam
na forum ww. stron, a wtedy każdy, kto
miał coś do powiedzenia, mógł przedstawić swój komentarz i rozpoczynała się
dyskusja.
Dlaczego grzyby, a nie inne okazy
przyrody?
Grzyby to szczególne organizmy.
Kiedyś zaliczano je do roślin, później
stwierdzono, że bliżej im do zwierząt, od
których także zdecydowanie się różnią.
Obecnie należą do całkiem odrębnego
królestwa – królestwa grzybów. Szacuje się, że na świecie istnieje około 1,5
miliona gatunków, z czego około 120
tysięcy opisano. Rocznie przybywa
blisko 1700 nowo opisanych gatunków.
Sporo nam więc jeszcze zostało… Bywa
tak, że rzadki gatunek można spotkać
tylko raz i nigdy więcej nie da się tego
znaleziska powtórzyć. Bywają grzyby,
których żywotność jest krótkotrwała,
jak np. niektóre jednodniowe czernidłaki
(Coprinus). Żeby je spotkać, trzeba być
we właściwym miejscu o właściwej porze.
Nie każdy grzyb daje się oznaczyć od
razu. Niekiedy trwa to kilka lat, a czasem
pozostaje nieoznaczony. Tworzy się zielnik z ususzonymi i opisanymi okazami,
bo być może kiedyś wpadnie się na właściwy trop. Im głębiej się w to wchodzi,
tym więcej rodzi się pytań. To wciąga
jak… dobra powieść sensacyjna. Co do
drugiej części pytania… Fotografuję też
zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrodnicze
i interesujące obiekty kultury materialnej,
ale już nie z taką pasją jak grzyby, bo to
one właśnie pochłaniają mnie bez reszty
i wymagają ogromu czasu.
Pierwszy sfotografowany gatunek
grzyba to…
W zasadzie nie
pamiętam, ale bardzo
prawdopodobne, że był
to borowik szlachetny
(Boletus edulis) lub
inny jadalny gatunek.
Najpierw utrwalałam
grzyby jadalne, żeby
móc się pochwalić na
forum. Później połknęłam bakcyla i chciałam
się dowiedzieć, jakie
konkretnie gatunki występują w lasach, które odwiedzam. Myślałam, że wystarczy zdjęcie, a fachowcy
od razu dadzą mi odpowiedź. Niestety,
rzeczywistość okazała się całkowicie
inna, bo to nie jest taka prosta sprawa.
Fotografie Anny Hreczki zachwycają między innymi dlatego, że zatrzymują czas w momencie najważniejszym
– jaki sprzęt pomaga w tej magii?
Moi przyjaciele z grzybowych forów
również fotografują. Uważają, podobnie
jak ja, że to nie sprzęt robi zdjęcie, lecz
człowiek, który za nim stoi. Bywało, że
ktoś posługiwał się aparatem za kilka

tysięcy złotych, a zdjęcia wychodziły
mizerne. Ktoś inny zwykłą „komórką”
robił je rewelacyjne. Ja zaczynałam od
zwykłej „małpki” Sony DSC-W1, a teraz
od kilku lat używam Panasonica Lumix
DMC-FZ18. Do dokumentowania grzybowych trofeów wystarczy. O lustrzance
nawet nie myślę, bo do tego trzeba mieć
odpowiednie umiejętności. Nie uważam
siebie za dobrego fotografa i wiele jeszcze
nauki przede mną, żeby rzeczywiście stać
się mistrzem, choć pewnie mi to nie grozi.
Na Pani zdjęciach widzimy ciekawe
i rzadkie okazy grzybów występujące w
Polsce i Europie. Gdzie i kiedy fotografuje Pani najchętniej?
Najczęściej i najchętniej odwiedzam
lasy Beskidu Niskiego. Większość z nich
to obszary Natura 2000 i pewnie dlatego
można tam spotkać wiele rzadkich i intrygujących gatunków grzybów. Zdecydowana większość moich okazów pochodzi
właśnie stamtąd. Ogromną radość sprawia
mi zawsze znalezienie po raz pierwszy
jakiegoś ciekawego okazu. Grzyby są
wszędzie, więc nawet w Krośnie udało mi
się spotkać kilka rzadkości. Rokrocznie
wiosną – początkiem maja – organizuję
z innymi członkami Stowarzyszenia Na
Grzyby na Słowacji, w okolicy Trsteny
„Warsztaty na temat workowców”. Spotykamy się w gronie przyjaciół, by wspólnie
penetrować tamte okolice w poszukiwaniu smardzów, które u naszych sąsiadów
nie podlegają ochronie i występują w
sporej ilości. Przy okazji udaje nam się
znajdować inne wiosenne gatunki, które
wspólnie rozpoznajemy i oznaczamy.
Bywa, że odwiedzają nas również zaprzyjaźnieni słowaccy miłośnicy grzybów, z
którymi wymieniamy się spostrzeżeniami
na temat tamtejszej mykobioty.

Siedzuń sosnowy
Kto jest dla Pani mistrzem w
dziedzinie fotografii przyrody? Kogo
najbardziej Pani podziwia i dlaczego?
Nie będę oryginalna i powiem, że
uczyłam i nadal się uczę od kolegów z
forów grzybowych. Podglądam ich często
rewelacyjne zdjęcia i próbuję naśladować.
Nie zawsze mi to wychodzi, ale aparaty
cyfrowe mają swoje dobre strony, bo
można zrobić wiele zdjęć i spośród nich
wybrać te najlepsze. Podziwiam makrofotografię przyrodniczą, gdzie można
obejrzeć takie detale, jakich nie sposób

dostrzec gołym okiem. Cenię jej autorów
za cierpliwość i umiejętność uchwycenia
w kadrze niepowtarzalnych chwil, ale nie
potrafię ich wskazać z nazwiska. Zadziwiające, jak świat przyrody jest bogaty,
niesamowity i tajemniczy.
Pani zdjęcia są fantastyczne! Jest
jakiś szczególny patent na fotografowanie?
To za dużo powiedziane… Jedne
są bardziej udane, a inne mniej. Dobra
fotografia powstaje wtedy, kiedy nam
wszystko sprzyja. Jest umiejętność obserwacji, dobre światło, odpowiedni
obiekt, wyobraźnia i odpowiednia
technika fotograficzna. Myślę, że
nie ma na to gotowej recepty.
Co powinno zatem charakteryzować dobrego fotografa
przyrody?
Trudno to jednoznacznie określić, ale myślę że na pewno ważna
jest spostrzegawczość i cierpliwość. Jeśli posiadamy w miarę
dobry sprzęt fotograficzny, można
rozpoczynać przygodę z fotografią.
Czy w swojej kolekcji ma
Pani zdjęcie, które jest szczególnie ważne?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale gdyby było, pewnie
bym o tym wiedziała.
Dobre zdjęcie to takie, które…
Jest jedyne, niepowtarzalne,
przykuwa uwagę, budzi emocje,
zmusza do myślenia, daje zadowolenie
i podoba się.
Gdzie można podziwiać Pani zdjęcia?
Podziwiać? Obecnie w Waszej szkole. Wcześniej pokazywałam je tam, gdzie
pracuję, czyli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miejscu Piastowym i filiach
w Głowience i Wrocance. To była moja
pierwsza wystawa. Obecnie przygotowa-

łam kolejną „Historia zaklęta w drewnie
i kamieniu”. Prezentuję tam zdjęcia niektórych cerkwi, kościółków, kapliczek
przydrożnych i innych obiektów z Polski
południowo-wschodniej, z miejsc, które
odwiedziłam. Sporo z nich to pamiątki po
dawnych mieszkańcach nieistniejących
już wsi (Łemkach, Rusinach). Obejrzeć ją
można w grudniu i styczniu w naszej bibliotece w Miejscu Piastowym. Inne moje
zdjęcia – niekoniecznie do podziwiania
– można znaleźć w Internecie, w galerii:
grzybiarze.eu, nagrzyby.pl, grzyby.pl.

W rytmie poppingu

sposób, do odpowiednio dobranej muzyki.
Po krótkim występie zaprosił chętnych
uczniów, z którymi poprowadził
mini warsztaty z poppingu.
Dzieci poznały
podstawowe zasady związane z tym
bardzo trudnym
i wymagającym
stylem. Szybkie
napinanie i rozluźnianie mięśni,
nadające efekt
„szarpnięć” czy
„strzałów” okazało się nie lada
wyzwaniem dla
uczniów. Jednak
uśmiechnięty, wesoły instruktor szybko
dotarł do grupy tancerzy.
Na koniec pani Dyrektor poprosiła
wszystkich do pamiątkowego zdjęcia
oraz o wpis do kroniki szkolnej. Podziękowała również za przyjęcie zaproszenia

Naszą szkołę w Bziance odwiedził 29
listopada 2013 r. MARCIN DUDYCZ
- półfinalista V edycji programu MAM
TALENT. Obecnie jego życie kręci się
wokół tańca i nauki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Jego przygoda z tańcem zaczęła się
3 lata temu od „moonwalka”- słynnych
kroków Michaela Jacksona. Obejrzawszy
teledysk, sam spróbował zatańczyć, co
okazało się bardzo proste. Wzorował się
także na występach Phillipa Chbeeba,
naśladując jego nowatorski styl tzw.
waving. Jest to jedna z podstawowych
technik poppingu – to przepływ energii
po ciele przy użyciu odpowiedniego
mięśnia i ruchu, które po odpowiednim
połączeniu tworzą wygląd płynącej fali.
Marcin Dudycz swój występ rozpoczął od popisów tanecznych. Inspiracje
do układów – jak sam twierdzi – można
czerpać z każdej najmniejszej rzeczy.
Stara się kreować taniec na swój własny

Świecznica rozgałęziona
Pani prace zaprzeczają tezie, że
grzyb nie jest fotogeniczny. Który gatunek jest Pani zdaniem najbardziej
wdzięcznym okazem do fotografowania?
Nie wiem, kto taką tezę postawił,
ale ja jestem przeciwnego zdania. To tak
jak z ludźmi… Ktoś kiedyś powiedział,
że nie ma ludzi niefotogenicznych,

jest tylko źle zrobione zdjęcie. Każdy
grzyb może być niezwykle fotogeniczny, trzeba jednak tę urodę z niego
wydobyć. Czasami trudność może sprawić miejsce, w którym występuje lub
nieodpowiednia aura. Świat grzybów
jest tak bogaty i różnorodny, że bardzo
trudno wskazać jeden gatunek. Pięknie
na zdjęciach prezentują się zarówno
grzyby kapeluszowe, krzaczkowate,
miseczkowate, jak i buławkowate. Jest w
tym królestwie wiele do pokazania.
Od lat niestrudzenie fotografuje
Pani grzyby. Ile gatunków Pani udokumentowała?
Powiem tak… Do rejestru grzybów
chronionych http://www.bio-forum.pl/
messages/7259/7259.html na chwilę
obecną mam zgłoszone 302 stanowiska.
Z tym, że gatunki się powtarzają, bo
występują w kilku miejscach. Mam też
troszkę grzybów oznaczonych, przygotowanych do zgłoszenia, ale tych nie liczyłam. Sporo jeszcze w zielniku muszę
przejrzeć i porozsyłać do mykologów
amatorów i naukowców specjalizujących się w określonych rodzajach, do
oznaczenia mikroskopowego. Osobiście
nie mikroskopuję, bo wtedy pewnie nic
więcej nie byłabym w stanie robić, a
poza tym brakuje mi do tego wiedzy.
Umie sobie Pani wyobrazić, że nie
fotografuje?
To chyba byłoby bardzo trudne. Do
każdego wyjazdu zawsze przygotowuję
aparat (ładuję akumulatorek, czyszczę
kartę pamięci). Liczę, że napotkam coś
ciekawego. Nie, nie wyobrażam sobie
tego.
Dziękujemy za rozmowę.
Uczniowie Gimnazjum w Posadzie
Górnej

do naszej małej szkoły. Ten niezwykle
skromny, utalentowany chłopak, z którego

emanuje pozytywna energia pokazał, że
traktuje taniec jako ukochaną życiową
pasję.
Małgorzata Wojtuń
NASZ RYMANÓW
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Pobyt w radzieckiej
niewoli
Wspomnienia Stefana
Skibińskiego

nież oficerowie do stopnia pułkownika
włącznie, ale w mundurach żołnierskich
i dzięki temu nie zostali odizolowani od
żołnierzy. Do strajku się przygotowywali
przez kilka tygodni gromadząc dostępne
im artykuły żywnościowe, np. suszone
skórki chleba, słone śledzie, cukierki itp.

W numerach 10 i 12 z 2010 r. miesięcznika „Nasz Rymanów” zostały
przedstawione dzieje Kompani Rymanowskiej od jej zorganizowania oraz
walk we wrześniu w 1939 r. aż do czasu
rozbrojenia i dostania się jej żołnierzy
do niewoli ZSRR. Teraz rozpoczynamy
kontynuacje wspomnień spisaną przez
syna Aleksandra.
Stefan Skibiński ur. 1898 roku we
Lwowie. Rymanowianinem został
z wybory gdy osiadł w naszym
miasteczku po I wojnie światowej, w której uczestniczy jako
ochotnik (jeszcze nieletni). Podejmuje pracę w Sądzie Grodzkim w Rymanowie (do 1939 r).
Życiorys i działalność społeczną
S. Skibińskiego prezentował „NR”
w 2002 roku (nr. 8 i 10). Obszerne fragmenty pamiętników ojca
opracował Aleksander Skibiński.
S. Skibiński zmarł 42 lata temu,
31 stycznia 1972 r. i spoczął w raz
żoną na rymanowskim cmentarzu. (wła)
Katorga. Poprzednie wspomnienia
kończyły się na pobycie w Inhulcu na
Ukrainie, gdzie polscy żołnierze pracowali głównie w kopalni rudy żelaza oraz
przejściowo na kolei, w sowchozach/kołchozach i w innych przedsiębiorstwach.
Przeważnie zmuszano ich do ciężkich
prac na zasadzie kto nie pracuje ten nie
je. Nie pracujący skazani byli na powolną
śmierć głodową. Brak żywności, opieki
lekarskiej i możliwości skontaktowania
się z rodzinami czy bliskimi powodowały choroby i wycieńczanie organizmów
oraz stałe pogarszanie się stanu fizycznego i psychicznego powodując coraz
częstsze choroby i zgony, szczególnie
gdy im mówili „wy tutaj zostaniecie na
zawsze, nigdy swojego kraju i rodzin nie
zobaczycie”. W zależności gdzie pracowali nazywano ich jeńcami lub więźniami
(zakluczonymi). Często byli przemieszczani do różnych obozów i zmuszani do
ciężkich prac
Strajk. Na początku maja 1940 r.
po kilkakrotnym wystąpieniu do władz
o odesłanie ich do domów, co im wielokrotnie obiecywano, zastrajkowali, nie
poszli do pracy i odmówili przyjmowania
posiłków. W strajku uczestniczyło ok.
3000 żołnierzy. W strajku nie uczestniczyli żołnierze pochodzenia żydowskiego i
białoruskiego mimo, że byli obywatelami
Polski i w polskich mundurach. Wśród
jeńców byli nie tylko żołnierze lecz rów-
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Stefan Skibiński 1945 r.
co udało im się zorganizować. W połowie
maja 1940 r. władze kopalni i NKWD
namawiali ich aby podjęli pracę, nadal
im obiecując, że niedługo wrócą do domu
po dokonaniu niezbędnych uzgodnień
z Niemcami. Strajkujący nie ufali im,
ponieważ w 1939 r. razem z Niemcami
napadli na Polskę głosząc, że idą na pomoc, a jak tylko żołnierze zdali broń to
zostali potraktowani jak jeńcy a następnie
więźniowie (zakluczeni). Do domów
również nie chcieli puścić nawet osoby
pochodzące z zagarniętych wschodnich
terenów Polski. Kiedy kategorycznie
odmówili podjęcia pracy i posiłku (głodowali 7 dni), żołnierze NKWD chcieli ich
zmusić do zmiany zdania grożąc, że będą
do nich strzelać. Wtedy oni rozpięli mundury wołając, my nie jeńcy, my z wami nie
walczyliśmy, czy chcecie strzelać do niewinnych bezbronnych ludzi ? Widząc, że
nic nie wskórają zaprowadzili ich do sali
kinowej. Po drodze, na ulicach, którymi
przechodzili pod silną obstawą żołnierzy
NKWD, nie było mieszkańców a okna w
domach były pozamykane i pozasłaniane.
Miejscowym zakazano podchodzenia
i rozmawiania z nimi, tłumacząc, że to
buntownicy i „swołocz kapitalistyczna,
polskie Pany”. W sali kinowej stał duży
stół przykryty czerwonym materiałem a
za nim 10 różnych komisarzy. Przez ok.
3 godziny namawiali i straszyli ich aby
strajk przerwali i udali się do stołówki
na specjalnie przygotowany obiad. Gdy
odmówili posiłku i nadal żądali odesłania
ich do domów, sąd wyłoniony z komisarzy zasądził ich „za bunt” na ciężkie
prace na Sybirze. 10 osób z czołówki
pochodu, uznanych jako prowodyrów
strajku (wskazanych przez Żydów i

Białorusinów), skazano dodatkowo na
10 lat zesłania na Wyspy Sołowieckie,
znane z bardzo ciężkiego reżimu i prac
w zabójczym klimacie. Przez 7 dni byli
trzymani pod strażą oddziałów NKWD.
Następnie zostali przewiezieni do miejscowości Krzywy Róg, skąd 22 maja 1940
r. wywieziono ich na północ wagonami
towarowymi do łagru przejściowego.
Do łagru. Do każdego wagonu wtłoczono po 40 osób bijąc i popychając ich
oraz ubliżając im od „swołoczy”. W wagonie był tłok ogromny. Nie było ani prycz
ani ławek. Zamiast ubikacji był otwór w
podłodze wagonu. Głód, zaduch a szczególnie smród towarzyszył im do stacji
rozdzielczej dla skazanych w Kotłas. Po
drodze jak się zatrzymywali to strażnicy
miejscowych informowali, ze są to bardzo
groźni przestępcy, burżuazyjni buntownicy i żeby się do nich nie zbliżali. Jazda
trwała 3 tygodnie. Od czasu do czasu dostawali kawałek suchego stęchłego chleba,
śledzia słonego (bez wody) a czasami zupę
sporządzoną z podgniłych liści buraczanych i rzepy lub z zapleśniałej owsianej
mąki rozpuszczonej w ciepłej wodzie.
Zmarłych wyrzucano z wagonów dopiero
na postojach. W Kotłasie byli rozdzielani
i grupami kierowani do odpowiednich
łagrów na Syberii, np. w okolice Omska,
Workuty, Władywostoku, do Republiki
Komi, lub innych miejsc. W łagrach
przeważnie zmuszani byli do ciężkich
prac przy budowie torów kolejowych, rozładunku wagonów towarowych, wyrębie
drzew w tajdze itp. Spotykali potomków
polskich zesłańców przeważnie tam osadzonych po powstaniach listopadowym i
styczniowym, ale oni już nie mówili po
polsku. Tylko nazwiska wskazywały na
ich polskie pochodzenie, np. Żwirscy,
Kaniewscy, Radlińscy i wielu innych.
Niektórzy pokazywali resztki zdjęć, które trzymali w ukryciu. Jednym z bardzo
ciężkich łagrów był łagier nad rzeką Workutą. Do miejsca przeznaczenia płynęli
barkami a następnie pędzono ich pieszo
przez stepy. Pilnowali ich żołnierze na koniach ze specjalnych jednostek do walki z
kontrrewolucją. Kto nie mógł iść był przez
konwojentów zabijany lub pozostawiany
na pastwę wilków. Po drodze spotykali
rozwalające się łagry w których odpoczywali. Często na ścianach budynków były
wyryte lub wypisane nazwiska polskie.
Na drogę dostali po bochenku przaśnego
chleba, 2 śledzie, garść cukru żółtego i
trochę machorki. W czasie przemarszu
nikogo nie spotkali, towarzyszyły im stada
wilków do których strzelali konwojenci.
W nocy dla odstraszenia wilków palili
ogniska a w czasie marszu nieśli zapalone
szczapy. Po 6 dniach marszu przez stepy i
tundrę doszli do łagru Nr 24 położonego
na skraju fińskich błot. Tam trzymano
ich przez trzy dni o głodzie pod gołym
niebem, spali na ziemi. Czwartego dnia
dostali spleśniały chleb i zepsute ryby.
Trudy marszu, brak wyżywienia i zimno
spowodowały, że wiele osób zachorowało

na tyfus brzuszny, czerwonkę i inne choroby. Ludzie umierali jak „muchy”. Po
kilku dniach popędzono ich do karnego
łagru Nr 13 położonego wśród lasów i mokradeł, gdzie wypijały z nich krew komary
i muszki oraz insekty. Byli opuchnięci i
chorzy, nikt się tym nie przejmował. Było
widać, że są przeznaczeni na zatratę, o
czym ciągle im przypominano mówiąc
„ wy tu już na zawsze zostaniecie”. Najgorsze były bardzo zimne noce i gryzienie
komarów, muszek i insektów. W nocy dla
uniknięcia zamarznięcia ciągle musieli się
zmieniać miejscami tj. ci z wewnątrz co
pewien czas po ogrzaniu przechodzili na
zewnątrz leżących. Rotację taką musieli
robić bardzo często, szczególnie gdy był
duży mróz. Przed zimnem chronili się
paląc ogniska i opatulając się ubraniami
zmarłych kolegów. Przed łagrem Nr13, w
którym byli więźniowie obywatele ZSRR,
trzymano ich przez 4 dni karmiąc ich
suchym nadpleśniałym chlebem i ciepłą
wodą. Po opuszczeniu łagru przez dotychczasowych więźniów wprowadzono ich
do środka. Łagier był otoczony potrójnym
rzędem drutów kolczastych. Pomiędzy
nimi był dwumetrowy pas zaoranej ziemi i
co 50 m wieżyczka strażnicza z reflektorami i karabinem maszynowym. Najbliższe
tereny zamieszkałe były w odległości 600
km a wkoło tylko błota i tundra.
W obozie było sześć baraków. W
barakach były piece (beczka z kominem)
w którym mogli palić drewnem, jeżeli
sami przynieśli go z lasu oddalonego od
łagru ok. 12 km. Prycze były piętrowe
zbudowane z okrągłych nieociosanych
żerdzi, bez sienników. Posłanie musieli
sami sobie zrobić z trawy zerwanej w
tundrze. Nie dostali żadnych przykryć.
W pryczach spali po dwóch w walonkach
i w fufajkach. Kto miał płaszcz mógł się
nakryć. W dachu były dziury przez które
widzieli gwiazdy. Wyznaczeni dyżurni
przez całą noc podkładali do pieca. W
barakach oprócz zimna czuć było stęchliznę i zaduch oraz były niezliczone ilości
robactwa (pluskwy, karaluchy, wszy i inne
insekty) oraz szczury, które zabierały im
chleb nawet spod głowy. Po tak ciężkiej
nocy wymęczeni musieli rano o godzinie
6 iść 12 km do ciężkiej pracy tj. budowy
torów kolejowych lub wycinania drzew
w tajdze. Byli tak umęczeni, że zasypiali
w marszu. Po kilkunastu dniach stracili
rachubę czasu. Wiedzieli tylko kiedy sobota bo pędzili ich w ten dzień do „ bani
z woszobojką”, gdzie się myli w letniej
wodzie. W tym czasie ich ubrania, a raczej
łachy, były poddawane w„woszobojce”
działaniu pary, która miała zabić wszy.
Przeważnie były one tylko parą przyduszane i po pewnym czasie odżywały
i nadal ich gryzły. Jesienią i zimą nogi
owijali starymi szmatami po zmarłych
kolegach lub workami.
Czasami byli zatrudniani do rozładunku wagonów. Najkorzystniejsze były
rozładunki artykułów spożywczych, bo
można było rozpruć worek, np. z mąką,

kaszą, kartoflami czy innymi produktami
i trochę ich przenieść do baraku, gdzie po
ugotowaniu zaraz je zjadali. Aby ograniczyć ich działania w tym zakresie, władze
łagru zarządzały dodatkowe osobiste
kontrole. Ale gdy rozładunek odbywał
się nocą to możliwości zorganizowania
żywności zawsze były większe niż w
dzień tym bardziej, że również strażnicy i naczalstwo też brało udział w tym
procederze. Ciągle byli głodni bo racje
żywnościowe dzienne były małe. Kto
wykonał normę w 100% był przydzielany do „pierwszego kotła” i dostawał 1
kg czarnego chleba nasiąkniętego wodą
(aby więcej ważył), nieczęsto chochlę
wodnistej zupy z trawy trochę zaprawionej mąką a gdy było jakieś święto np.
rewolucji czy urodziny Stalina, zupa była
zasypana niewielką ilością kaszy, lekko
okraszona olejem i posolona. Poza tym
raz w tygodniu dostawali 2 śledzie i trochę
kartofli. Z tego kotła korzystali nieliczni
Kto wykonał 60% - 80% normy ten był
karmiony z „drugiego kotła” i dostawał
1/2 kg chleba, zupę bez kaszy, tłuszczu i
soli, 3 kartofle, 1 śledzia na tydzień. Kto
wykonał 30% - 50% normy ten dostawał pożywienie z „trzeciego kotła” tzn.
karnego, tj. ok 300-400 gramów chleba i
tylko zupę składającą się ze stęchłej mąki
owsianej rozkłóconej w ciepłej wodzie. O
naczynie do jedzenia każdy musiał sam
się postarać. Najczęściej była to puszka
znaleziona na śmietniku lub dziurawy
garnuszek (dziury zatykano szmatką).
Garnuszki, a szczególnie łyżki wykonywano z drewna np. brzozy. Pracowali
w brygadach liczących po 45 osób. Był
wśród nich ks. Wysocki, który z nimi się
modlił. Mszy nie odprawiał bo się bał
strażników. Jakby go nakryli wysłaliby
go do obozu karnego nad Kołymę, jak
księży którzy się ujawnili. Wszystkie
obrazki, medaliki, krzyżyki itp. zabrali im
strażnicy. Do modlenia się używali więc
różańce zrobione z chleba, gliny, nasion,
patyczków itp. materiałów. Różańce te
poświęcał ks. Wysocki.
W karnym łagrze. W sierpniu 1940
r. zostali przeniesieni do specjalnego
karnego łagru Nr 23 nad rzeką Workuta
za zniszczenie patefonu strażnika, który
muzyką i pieśniami socjalistycznymi
zachęcał ich do wydajniejszej pracy (na
patefon spadło drzewo specjalnie ścięte
w tym celu przez więźniów). Za karę
przebywali poza obozem przez dwa dni.
Komendantem obozu był major NKWD
Smroczko. Warunki były ciężkie, szczególnie dla nich, uznanych za buntowników. Nie zawsze był chleb czy obiad.
Przeważnie pracowali do późnych godzin
nocnych otrzymując w południe tylko
zupę, tj. wodę zaprawioną zapleśniałą
mąką owsianą lub otrębami. Często jedli tylko to co znaleźli na śmietnikach.
Pewnego dnia mój ojciec zasłabł i nieprzytomnego zawieźli go do obozowego
szpitala, gdzie dłuższy czas leżał nie

mogąc odzyskać sił. Na początku marca
1941 r. przewieziono Go z powrotem wraz
z innymi kolegami do łagru Nr 9, gdzie
już był nowy naczelnik major NKWD z
Kaukazu. Był dość ludzki i lubił czasami
z nimi pożartować i popolitykować. Pewnego dnia do obozu przyjechała komisja
lekarska, która mojego ojca zbadała i
zakwalifikowała do lekkiej pracy w obozie, tj. do prac w kuchni, np. do krajania
chleba (pełnił funkcję „chleboryza”), do
sprzątania w pomieszczeniach biurowych
i w barakach oraz na podwórku.
Spotkanie z rymanowianinami. W
marcu 1941 r. roznosząc chleb po barakach ojciec spotkał kolegę z Rymanowa
Federkiewicza, który przedtem leżał na
izbie chorych z Szajną z Rymanowa Zdroju. Aby ich wzmocnić koledzy przynosili
im z lasu jagody i inne owoce bo wyglądali jak trupy. Któregoś dnia Federkiewicz
roznosząc chleb dostał krwotoku i upadł
nieprzytomny. Zabrali go szpitala dla
więźniów gdzie zmarł. Pochowali go w
lesie na zielonych gałązkach jodły, którymi również go przykryli. Odprawili z ks.
Wysockim modlitwy i pożegnali kolegę
niedoli na wieczny spoczynek. Przeważnie nie pozwalano, aby były ze sobą blisko
osoby pochodzące z tej samej miejscowości lub się przyjaźniące. Znajomość czy
przyjaźń między sobą musieli ukrywać,
aby ich nie rozdzielono. Następnie ojciec
został przydzielony do pracy w izbie
chorych jako pomoc lekarza. Po ok. 9
dniach lekarz Rosjanin, również więzień,
zachorował na tyfus brzuszny i zmarł.
Do czasu przyjazdu nowego lekarza Ojciec, na rozkaz naczelnika łagru, został
mianowany felczerem, mimo, że mówił
ja się na leczeniu nie znam. Opiekował
się więc chorymi jak umiał. Funkcję tą
pełnił przez 3 tygodnie aż przyjechał
nowy lekarz, również więzień. W końcu
kwietnia wywieziono ich na Półwysep
Kola do budowy torów kolejowych. Były
tam białe noce, więc często zmuszali ich
do pracy ponad normę czasową. Mogli
za to podziwiać zorzę polarną. Mrozy
dochodziły w zimie do –55º C .
Podczas rozładunku wagonów na
stacji Łozaja spotkali Rosjanina Owsiejenko, który jako więzień pracował w
magazynie. Opowiadał, że został skazany
na 10 lat łagru ponieważ jako pracownik
przedstawicielstwa ZSRR Anglii podpadł,
nie chciał jednak powiedzieć za co.
Pod koniec czerwca 1941 r. z głośników usłyszeli wiadomość, że Niemcy
napadli na ZSRR. Więźniowie się cieszyli
bo liczyli, że wreszcie nastąpią jakieś
zmiany a sowieci byli wściekli bo uważali
Niemców za przyjaciół, zaopatrując ich w
wiele surowców, produktów przemysłowych i spożywczych. Często mówili, że
razem z Niemcami świat zawojują. Bardzo byli przygnębieni agresją niemiecką
a na Polaków źli, że się z tego powodu
cieszą.
Aleksander Skibiński
NASZ RYMANÓW
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Sanockie
– Krośnieńskie (III)
W poprzednich numerach, Kolberg
określił granice siedzib górali ruskich
i opisał niektóre (najbardziej znane)
miejscowości powiatu krośnieńskiego Iwonicz i Krosno. (wła)
Zamek odrzykoński.(W zbiorach
Kolberga oryginalny fragment „Kalendarza Warszawskiego Popularno – Naukowego” z 1860 r.) W dawnym województwie ruskim, w Ziemi Sanockiej,
w oddaleniu jednej mili na północ od
miasta Krosna, pośród równiny ciągnącej
się ku miastu obwodowemu Jasłu, nad
rzeką Wisłokiem, sterczą na wysokim,
skalistym wzgórzu wspaniałe zwaliska
warownego niegdyś zamku Kamieńca,
znanego później pod nazwą zamku
odrzykońskiego albo Korczyńskiego,
ponieważ wschodnia część jego gruzów
do miasteczka Korczyny należą. Nazwa
Kamieniec poszła zapewne od skalistego
położenia zamku; Odrzykoniem zaś, według podania ludowego, przezwano go z
okazji następującej:
„Gdy zamek, dawniej obronny, zaczął
iść w ruinę, rozwaliny jego stały się siedliskiem rozbójników. Ciemne pieczary,
ciągnące się na dwie mile podziemną
drogą w środku Góry Cergowej, były

Drzeworyt wg. rys. Jana Matejki
(Tygodnik Ilustrowany z 1866 roku)

ich kryjówkami. Wąwóz, którym się
wiła, stał się postrachem całej okolicy,
bezpieczni w krętych swych podziemiach, do których nikt wchodzić się nie
ośmielał. Schwytanych podróżnych, po
złupieniu ich mienia, wtrącali do owych
pieczar, gdzie ginęli głodną śmiercią.
Nieszczęśliwi obgryzali korzonki drzew
i krzewów, dlatego na Górze Cergowskiej
drzewa nigdy wysoko wybujać nie mogły.
Górale pracujący w pobliżu słyszeli nieraz
jęki uwięzionych, widzieli nieraz duchy
zmarłych, jak wychodziły spod ziemi i
żarłocznie z drzew liście objadały. Góra
okrywała się wtedy mgłą gęstą, aby przed
oczyma ludzkimi zakryć tą straszliwą
biesiadę, i tylko „oko czyste” przejrzeć
mogło tajemniczą jej zasłonę.
Rozbójnicy główne swoje gniazda
mieli w samym zamku kamienieckim a
do przenoszenia zdobytych łupów uznali
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wyuczonego konika, którego puszczali Krosno, przeszedł w posiadanie Bonarów
w podziemia z ładunkiem. Konik wtedy i Firlejów.
W czasie najścia Szwedów na Polskę,
przemierzał pieczary i stawał w lochach
zamkowych, gdzie zdejmowano zeń łupy Jerzy Rakocy, książę siedmiogrodzki,
i znów wyprawiano go po nowe. Górale spiesząc w pomoc nieprzyjaciołom
cicho gwarzyli o tym koniku, nieraz da- Rzeczypospolitej w 1657 roku, długo
remnie nań czatowali, aby go schwytać, zamek ten bezskutecznie oblegał. Załoga
gdy im wpadał w łąki i zboża. Śmielsi stawiała opór bohaterski i podanie mówi,
„juhasy” dosiadali go nawet, ale gdy tylko że dla ukrycia gnębiącego ją niedostatku
poczuł cudzą rękę, zrzucał z siebie jeźdźca żywności, rzucała oblegającym ryby
suszone. W końcu jednak wycieńczona
i znikał w pieczarach.
Lecz każde złe na świecie musi mieć głodem, uszła lochami podziemnymi a
swój koniec. Pewnego razu zbójcy wy- rozjuszony Rakocy nasycił wściekłość
szli gromadnie w celu obdarcia kupców swą zburzeniem całego zamku. Kaplica
wracających z Węgier z winami. Ci jed- tylko zamkowa pozostała w całości i
nak, ostrzeżeni w porę, sami dobrze się jeszcze przed kilkunastu laty żył we wsi
uzbroili i przybrali do pomocy śmiałych Odrzykoniu starzec zgrzybiały, który w
góralczyków z okolic Dukli. W natarciu młodości swej do mszy świętej w kaplicy
rozbito zbójców i rozproszono. Większa tej sługiwał. Mury warownego niegdyś
ich część uszła do Węgier. Dowódca zamku niszczący wpływ czasu i chciwość
tylko siedząc na owym koniku, uciekał ludzi coraz bardziej rozburzały. Kościół i
w pieczary, ale mu już odwrót przecięto. klasztor oo. Kapucynów w Krośnie i wiele
Uderzony drągiem, spadł na ziemię i domów miasteczka Korczyny wystawioumierając pokazał drogę do podziemiów. no prawie całkiem z kamieni ciosowych
Górale postanowili zemścić się na zamku odrzykońskiego a świętokradzkie
zbójeckim koniku; obdarli mu skórę, ob- ręce dziś jeszcze wyciągają głaz po głazie
ładowali go odzieżą zabitych opryszków z szanownych szczątków, które przez dłui pognali w pieczary. Pobiegł konik do lo- gi czas jeszcze mogłyby pozostać ozdobą
chów zamkowych a przestraszona garstka swojej okolicy.
Ze szczytu góry przepyszny otwiera
pozostałych zbójców, poznawszy ubiory
towarzyszy swoich, zaprzestała dalszych się widok na okolicę sanocką. Zachwyconapaści i wkrótce w inne przeniosła się ny wędrowiec ma przed sobą urodzajną
strony. Konik bez skóry pasał się jeszcze równinę, poprzerzynaną krętymi wstęgadługo na Cergowskiej Górze, obgryzając mi Wisłoka i Lubatówki. Ku południowi
mech i liście, a mieszkańcy, widząc tak wychylają się na widnokręgu mgliste
oszkaradzone zwierzę, wołali wskazując wierzchołki Bieszczadów, nad którymi
nań z dala: „to odrzykoń”, i zamek odtąd panuje wzmiankowana wcześniej góra
przybrał nazwę odrzykońskiego. [Ano- Cergowa z rozsiadłą u stóp swoich Duklą.
nimowy autor „Zamku odrzykońskiego” Dalej w malowniczym położeniu widać
odsyła w tym miejscu do „Dziennika War- miasteczko Rymanów, przemysłową
szawskiego” z 1853 r. do II cz. artykułu]. Korczynę, znaną z wyrobów bielizny
W jakim czasie i przez kogo zamek stołowej i park angielski wsi Komborni
ten został zbudowany z pewnością nie z kształtnym pałacykiem.
Ku północy ograniczają widok strowiadomo. Pierwiastkowo, zdaje się, że
było to miejsce przez dawnych pogan do me, lasem porosłe, skałami i złomami
obrzędów religijnych używane, albowiem pokryte wzgórza, ku zachodowi nareszcie
dziś jeszcze widać w strażnicy zamko- leżą rozsiane po rozkosznej równinie:
wej ślady kamiennego ołtarza, który Jasło, Ułaczkowice, Moderówka, Gorajoco do kształtu odpowiada
zupełnie innym tego rodzaju
zabytkom pogańskim. W XIII
wieku należał do dziedziców
Moskorzewa, z których Klemens, hrabia na Dobczycach,
kasztelan Wiślicki i podkanclerzy koronny, otrzymawszy
w roku 1408 działem zamek
kamieniecki, dał początek
słynnej i zasłużonej w kraju
rodzinie Kamienieckich herDrzeworyt z czasopisma „Kłosy” z 1873 roku
bu Pilawa.
Roku 1528 nieszczęśliwy Jan Za- wice, Tarnowiec i Krosno. Zamek odrzypola, wyzuty z królestwa węgierskiego koński pamiętny jest także jako miejsce
przez Ferdynanda, króla czeskiego, zamieszkania znanego w wieku XV przeznalazł tu gościnny przytułek u Marcina pisywacza rękopisów, Jana z Odrzykonia.
Kamienieckiego, wojewody podolskiego, Około roku 1790 przeszedł na własność
hojnie przyjęty, po pańsku traktowany rodziny hrabiów Jabłonowskich.
Seweryn Goszczyński uczynił zamek
– jak się wyraża Niesiecki. Około roku
1575 trzymał zamek ten w zastawie, odrzykoński miejscem znanego obrazu
możny Węgrzyn Jędrzej Bałassa, stron- fantastycznego: „Król zamczyska”.
nik dworu rakuskiego; następnie jako
Cdn.) (W następnym numerze opis miejoddzielne starostwo, do którego należało i scowości pow. sanockiego, m.in. Rymanowa).

Młody Nobel
w Klimkówce
„To nie marmurowe przedsionki w
przybytkach wiedzy świadczą
o świetności intelektualnej –lecz
duch i inteligencja badaczy”
(Aleksander Fleming, laureat Nagrody
Nobla z medycyny z 1945r.)
24 listopada 2013r. w Zespole Szkół
Publicznych w Klimkówce odbywał się
Piknik Naukowy w ramach ogólnopolskiej akcji Młody Nobel, popularyzującej
nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży. Piknik prowadzili studenci – wolontariusze
programu PROJEKTOR – wolontariat
studencki, który jest wspólną inicjatywą
Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Szkolnym koordynatorem tego projektu
była Agnieszka Groblewska.
Mimo że piknik zorganizowany
został w dzień wolny od zajęć szkolnych
cieszył się ogromnym zainteresowaniem
uczniów. Oprócz dzieci i młodzieży z
Klimkówki zaprosiliśmy do aktywnego
w nim udziału uczniów z okolicznych
szkół: Posady Górnej, Królika Polskiego,
Sieniawy i Milczy, aby jak największa
rzesza przyszłych naukowców miała
szansę na rozbudzenie swoich zainteresowań światem nauki poprzez pokazy z
różnych dziedzin i zajęcia warsztatowe.
Piknik rozpoczął się od przywitania
przez Dyrektora Szkoły w Klimkówce,
Mariana Penara, przybyłych gości: Regionalnego Koordynatora Programu PROJEKTOR Kamila Wrzosa wraz ze studentami, zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów
Jana Materniaka, Sekretarza Gminy Rymanów
Marka Penara, Skarbnika Rady Parafialnej w
Klimkówce Wiesława
Waisa, dyrektorów i nauczycieli z zaproszonych
szkół. Serdeczne słowa
skierował również do
przedstawicieli mediów:
Renaty Machnik z Radia
Rzeszów, Marii Zmarz z
„Naszego Rymanowa”,
Andrzeja Józefczyka
z „Nowego Podkarpacia” oraz do wszystkich
uczniów przybyłych na pokazy.
Podczas tego niedzielnego pikniku
szkoła w Klimkówce zamieniła się w
mobilne centra nauki, w których uczniowie poznawali tajniki zjawisk fizycznych,
chemicznych, przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia. Sale lekcyjne
zamieniły się w prawdziwe laboratoria, a
uczniowie w badaczy zgłębiających wiedzę pod okiem serdecznych, życzliwych

studentów zarażających wszystkich swoją
pasją i entuzjazmem. Młodzież miała okazję uczestniczyć w pokazach i zajęciach
z chemii, fizyki, robotyki, kryminalistyki,
biologii i pierwszej pomocy. Piknik był
świetną okazją na połączenie zabawy z
nauką. Młodzi chemicy mogli obejrzeć
efektowne doświadczenia z użyciem
specyficznych odczynników chemicznych
oraz własnoręcznie wykonać doświadczenia ze środków ogólnie dostępnych w

każdym domu. Samodzielnie „wyprodukowali” przepyszne żelki, nauczyli się jak
wbić wykałaczkę w nadmuchany balon
nie wypuszczając przy tym z niego powietrza, zrobili „piankowego węża” z sody i
płynu do mycia naczyń oraz obserwowali
„magiczne” właściwości ciekłego azotu.
Miłośnicy fizyki zajęli się elektrostatyką,
magnetyzmem, termodynamiką i innymi
działami tej nauki, które stały się niezwykle przystępne dzięki doskonałemu
zaprezentowaniu ich przez studentów.

W naszym skomputeryzowanym
świecie nie mogło zabraknąć też zajęć z
robotyki. Pomysłowe roboty wykonane
z klocków Lego cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Uczniowie sterowali nimi, badali, w jaki sposób zostały
skonstruowane, a nawet wzięli udział
w „rozgrywkach” między robotami,
polegającymi na przebiciu baloników na
nich umieszczonych. Zdalnie sterowane

maszyny stawały się w rękach młodych
konstruktorów prawdziwymi zawodnikami!
Zajęcia z kryminalistyki w wielu
z uczestników warsztatów rozbudziły
zmysł detektywistyczny. Uczniowie
zabezpieczali miejsce zbrodni, zbierali
dowody, ściągali odciski palców, poznali
właściwości „niewidzialnego” atramentu. Rozwijali zdolność logicznego
myślenia, tak ważną przy rozwiązywaniu
wszelkiego typu zagadek. Młodzież uczestnicząca w pikniku miała
również okazję zdobyć
praktyczne umiejętności
z udzielania pierwszej
pomocy. Wcielali się w
role poszkodowanych
oraz dowiedzieli się, jak
ważna jest każda minuta
w chwili, gdy trzeba
udzielić komuś pomocy. Przełamywali strach
i przekonywali się, że
każdy z nas może uratować życie drugiemu
człowiekowi.
Świat wokół nas jest
niezwykły – intrygujący i zmuszający do
zastanowienia. Poznajemy otaczającą
nas rzeczywistość dzięki zmysłom.
Warsztaty biologiczne uświadomiły
uczniom zarówno nasze zdolności jak
i ograniczenia poznawcze. Uczniowie
mogli w praktyce sprawdzić jak zmienia
się nasze postrzeganie świata, gdy któryś
z naszych zmysłów zostaje „uśpiony”.
Studenci prezentujący poszczególne
dziedziny wiedzy pokazali, że nauka
potrafi być fascynująca. Ciekawostki z
poszczególnych dziedzin zaprezentowane
zostały poprzez intrygujące eksperymenty
i pomysłowe doświadczenia.
Młodzież uczestnicząca w Pikniku
Naukowym Młody Nobel w Klimkówce
zdobyła praktyczną wiedzę, spektakularne eksperymenty wywoływały zarówno
zdumienie jak i salwy śmiechu, ponieważ
dzięki przystępnej, dowcipnej i pomysłowej formie zaprezentowania ich przez
studentów wszyscy przekonali się, że
nauka to także świetna zabawa, a nie tylko
„suche” fakty i definicje.
Wolontariuszom udało się zaszczepić
w naszych uczniach pasję, chęć odkrywania tego, co znajduje się wokół nas, dążyć
do osiągnięcia celu, do próby zrozumienia
otaczającego nas świata. Nawiązując
do słów Aleksandra Fleminga – „duch i
inteligencja badaczy” zagościły w naszej
szkole. To był pełen wrażeń, emocji i wiedzy dzień w szkole w Klimkówce. Dzień
spędzony w atmosferze nauki, zabawy i
wspaniałych przeżyć!
Joanna Wójcik – Kaczor
fot Agnieszka Groblewska
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Wyjątkowy Turniej
Halowy Osób
Niepełnosprawnych
pod nazwą „ Mikołajki”
Dnia 06.12.2013 roku w hali Sportowej w Sieniawie, którą zarządza Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie odbył
się wojewódzki turniej halowy osób
niepełnosprawnych intelektualnie organizowany przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. Osobom
niepełnosprawnym sport daje bardzo duże
możliwości przełamywania barier, integrowania się z innymi, uczy otwartości
na drugiego człowieka i chęci pomocy.
W turnieju uczestniczyło sześć zespołów
z województwa podkarpackiego: PSOUU
Koło w Jarosławiu, ŚDS Brzozów, WTZ
Krosno, WTZ Haczów, WTZ Stara Wieś
oraz gospodarz turnieju PSOUU Koło w
Rymanowie. W wyniku losowania drużyny zostały podzielone na dwie grupy po
trzy drużyny.
Grupa A
PSOUU Rymanów – WTZ Stara Wieś
3–0
ŚDS Brzozów – PSOUU Rymanów:
2–4
WTZ Stara Wieś – ŚDS Brzozów 1 – 3
Tabela
1. PSOUU Rymanów 9 pkt
6–2
2. ŚDS Brzozów
3
2–4
3. WTZ Stara Wieś
0
1–6
Grupa B
PSOUU Jarosław – WTZ Haczów 2 – 2
WTZ Krosno – PSOUU Jarosław 3 – 5
WTZ Haczów – WTZ Krosno
2–2
Tabela
1.PSOUU Jarosław 4 pkt
7–5
2.WTZ Haczów
2
4–4
3.WTZ Krosno
1
5–7
Faza pucharowa :
PSOUU Rymanów – WTZ Haczów 3 – 0
PSOUU Jarosław – ŚDS Brzozów 4 – 1
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Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku należnego
na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację nagrobków na rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut Organizacji
Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

Mecz o 5 miejsce :
WTZ Krosno – WTZ Stara Wieś 2 – 2
(rzuty karne 1 – 0 )
Mecz o 3 miejsce :
ŚDS Brzozów – WTZ Haczów 1 – 1
(rzuty karne 3 – 2 )
Finał :
PSOUU Rymanów – PSOUU Jarosław
6–1
Nagrody indywidualne :
Najlepszy strzelec: Sławomir Pelczar
Najlepszy bramkarz: Piotr Graba
Najlepszy zawodnik: Marcin Jajeśniak

Chciałbym na koniec złożyć serdeczne podziękowania dla sponsorów
bez których zawody nie mogły by się
odbyć.Są to: p. Jan Pelczar – Dyrektor
Etatowy Członek Zarządu – ufundowanie nagród na zawody, Wiceprezes firmy
BOG – MAR p. Marian Skolarczyk
– ufundowanie wody mineralnej dla
uczestników zawodów, właściciel firmy
PRYMA p. Kazimierz Krukar za pomoc
finansową potrzebną do zorganizowania
zawodów.
Sebastian Konderak
(trener PSOUU Rymanów)

Losy absolwentów rymanowskiego liceum
Wysokie wyniki z egzaminów maturalnych , które przedstawiliśmy w poprzednim
numerze, zaowocowały korzystną rekrutacją na uczelnie wyższe, która przedstawia
się następująco:
Uczelnia

Kierunek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Historia

1

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dziennikarstwo

1

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Inżynieria Materiałowa

2

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Górnictwo I Geologia

2

Akademia Rolnicza w Krakowie

Leśnictwo

2

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Bezpieczeństwo Narodowe

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse I Rachunkowość

1

Politechnika Krakowska

Inżynieria Bezpieczeństwa

1

Uniwersytet Gdański

Logopedia

1

Uniwersytet Gdański

Filologia Angielska

1

UMCS W Lublinie

Administracja

1

Politechnika Lubelska

Informatyka

1

Uniwersytet Śląski

Matematyka

1

Uniwersytet Rzeszowski

Administracja

1

Uniwersytet Rzeszowski

Prawo

2

Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Socjologia

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Inżynieria Bezpieczeństwa

1

Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona Środowiska

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Filologia Rosyjska

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Europeistyka

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Dietetyka

1

Uniwersytet Rzeszowski  

Kosmetologia

1

Politechnika Rzeszowska

Logistyka

1

Politechnika Rzeszowska

Budownictwo

1

Politechnika Rzeszowska

Mechanika i Budowa Maszyn

1

Politechnika Rzeszowska

Technologia Chemiczna

1

Politechnika Rzeszowska

Ochrona Środowiska

1

Politechnika Rzeszowska  

Zarządzanie

2

WSiZ Rzeszów

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

1

WSiZ Rzeszów

Informatyka

1

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

1

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów

Ilość

1

Politechnika Rzeszowska

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

1

Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Lotnictwo i Kosmonautyka

1

PWSZ Krosno

Budownictwo

1

PWSZ Krosno

Filologia Angielska

1

PWSZ Krosno

Administracja

2

PWSZ Krosno

Wychowanie Fizyczne

1

PWSZ Krosno

Pedagogika

2

PWSZ Sanok

Pielęgniarstwo

1

PWSZ Sanok

1

PWSZ Sanok

Pedagogika

1

PWSZ Sanok

Praca Socjalna z Resocjalizacją

1

Gratulujemy i życzymy pomyślności w dorosłym życiu.

Do

wynajęcia

Mieszkanie
w centrum Rymanowa Zdroju
(dom wolno stojący)
wynajmę tanio
dla osób starszych bezdzietnych
tel. 726 717 461
(dzwonić do godz. 2100)

Przemyślenia
Jana Niemczyka
Nie kochaj,
a nie zaznasz rozczarowania.
*
Codziennie jabłuszko –
zdrowe serduszko.
*
Jako narzeczone,
wszystkie panie są miłe.
*
Bycie dobrym,
to ciężkie przedsięwzięcie.
*
Czas goi rany…
i uczy rozumu.
*
Czasem i ślepy los,
przyniesie szczęście.
*
Nadzieja jest zawsze,
wrogiem pesymizmu.

Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka
Ważny
Choć pełnił w urzędzie
rolę gryzipiórka,
i tak jego osoba
obrosła już w piórka.
Xxx
Swawolenie z innymi paniami
miał przez żonę zakazane,
ale i tak „tato”
mówiło mu dziecko nieznane.
XXX
Dobra żona na stare lata,
to rekompensata.
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Czesław Miłosz
– polski noblista
i świata obywatel
Pod takim hasłem 9 grudnia w ZSP w
Króliku Polskim przebiegała uroczystość
związana z IV rocznicą nadania szkole
imienia Polskich Noblistów. Dedykowaliśmy ją kolejnemu polskiemu nobliście –
poecie światowego formatu, Czesławowi
Miłoszowi.
*
Cz. Miłosz (ur. 1911 r. w Szetejniach
nad Niewiażą), z wykształcenia był prawnikiem, pełnił też misje dyplomatyczne,
ale przede wszystkim był poetą, prozaikiem, historykiem literatury i tłumaczem.
O tym, jak nieprzeciętna była to postać
świadczą liczne prestiżowe nagrody, np.:
nagroda PEN Clubu , Nagroda Guggenheima, Międzynarodowa Nagroda
Literacka im. Neustadta, a także Nagroda
NIKE ‚98. W roku 2000. Uniwersytet Jagielloński wyróżnił go srebrnym medalem
600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej. Otrzymał doktoraty honoris causa
kilku uczelni amerykańskich i w Polsce,
był honorowym obywatelem Litwy i miasta Krakowa. Rok 1980 przyniósł Miłoszowi najwyższe, światowe wyróżnienie
– nagrodę Nobla w dziedzinie literatury
za całokształt twórczości. Zanim jednak
Miłosz znalazł się na „świeczniku świata”, przeżył wiele gorzkich rozczarowań.
Wkrótce po ukończeniu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie otrzymał
pracę w rozgłośni Polskiego Radia w
Wilnie, skąd został zwolniony po oskarżeniach o wspieranie dążeń Litwinów do
przejęcia Wilna oraz działalność na rzecz
kultury białoruskiej. II wojnę światową
spędzał poeta w Warszawie. Przeżycia
i refleksje wojenne znajdą swoje odzwierciedlenie w takich wierszach jak
np. „Campo di Fiori”, „Ballada” i wielu
innych z tomu „Ocalenie”.
Od 1945 roku Miłosz pracował jako
attache kulturalny w Stanach Zjednoczonych, później we Francji. Z prośbą o azyl
polityczny zwrócił się właśnie przebywając we Francji. W latach pięćdziesiątych
przebywał na emigracji, najpierw pod
Paryżem, a od 1961 roku w Berkeley w
Kalifornii, gdzie objął katedrę języków
i literatur słowiańskich na tamtejszym
uniwersytecie.
Decyzja pozostania na zachodzie
przyniosła lawinową falę krytyki. W
Polsce uznano go za zdrajcę, na zachodzie zaś za agenta komunizmu. W latach
stalinowskich starannie wyreżyserowano
nagonkę na Miłosza. W tej wielkiej kampanii antymiłoszowej nastąpiła zmowa
milczenia. Każdą nową jego publikację
przyjmowano w kraju zgodnym milczeniem. W 1951 roku został zaatakowany
z drugiej strony żelaznej kurtyny. W
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londyńskich „Wiadomościach” nazwano
go „poputczikiem komunizmu”. I tak
już było. Atakowany był z obydwu stron
żelaznej kurtyny. „To, co zniosłem, mogłoby konia zabić” - skwituje ten okres
późniejszy profesor z Berkeley.
Twórczość poetycka Miłosza, zwłaszcza ostatnich lat, jest świadectwem uporczywego dążenia poety do, jak to nazywa,
błyszczącego punktu. O ile w pierwszych
latach twórczości był ironicznym filozofem kultury i surowym nauczycielem
narodu, o tyle później stał się samotnikiem, mędrcem żyjącym w odosobnieniu,
w kontakcie z naturą, rozmyślający nad
tajemnicą czasu, życia i śmierci. Stał
się poszukiwaczem piekła, nieba, Boga,
zwłaszcza Boga. Bardzo znamiennym
utworem ilustrującym te nastroje jest
wiersz „Przyjacielu, na Niego czekaj”.
Poezja Miłosza przynosi także rozważania natury filozoficznej. Koncentruje
się wokół problemu przemijania. Punktem odniesienia bywa własna biografia
twórcza. W jednym z wierszy skarży się
bowiem: „Tak mało powiedziałem”.
Powstający w ciągu siedemdziesięciu
lat dorobek literacki Miłosza jest ogromny. Długo by wymieniać tomiki wierszy
tego poety, ale wśród tych najbardziej
popularnych można zauważyć: „Świat
(poema naiwne), „Ocalenie”, „Gdzie
wschodzi słońce i kędy zapada”, „Traktat
poetycki” i wiele innych. Najbardziej zaś
znamienne dla twórczości prozatorskiej
Miłosza są powieści: „Zniewolony
umysł”, „Dolina Issy”, „Rodzinna Europa”, „Ziemia Urlo”, czy „Człowiek wśród
skorpionów”.
Twórczość Miłosza
to poezja zmysłów, intelektu i syntezy dziejowej, poezja metafizyczna a zarazem silnie
związana z biografią
autora. W labiryncie
jego twórczości nietrudno się zagubić i
poplątać.
Pomimo tułaczego życia na emigracji,
ostatnie lata dane było
Miłoszowi przeżyć w
Polsce, w Krakowie,
gdzie zmarł w 2004
roku, przeżywszy 93
lata. Został pochowany
w Krypcie Zasłużonych
na Skałce.
*
Nasze rocznicowe
obchody poświęcone
postaci Cz. Miłosza
poprzedził cykl konkursów związanych z postacią Patrona. Były to
konkursy międzyszkolne w obrębie gminy Rymanów: multimedialny,

plastyczny oraz recytatorski. Ponadto
3 grudnia wśród wszystkich uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum naszej
placówki został przeprowadzony Szkolny
Konkurs Wiedzy o Czesławie Miłoszu.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców na poziomie szkoły podstawowej
oraz na poziomie gimnazjum. Zwycięzcą
konkursu w kategorii szkoła podstawowa
został uczeń klasy V – Dawid Jakieła, zaś
w kategorii gimnazjum – uczennica klasy
I , Karolina Frankowicz.
Prace uczniów w poszczególnych
kategoriach konkursów międzyszkolnych
oceniały komisje konkursowe powołane
spośród nauczycieli i przedstawicieli
Rady Rodziców. Do międzyszkolnego
konkursu multimedialnego dla klas
IV – VI SP zgłosiło udział 7 uczniów,
zaś w kategorii gimnazjum - 11 uczniów.
Na poziomie klas IV – VI komisja
konkursowa wyłoniła następujących
laureatów:
I miejsce – Patrycja Hajduch - SP
Bzianka oraz Izabela Ozimina - ZSP
Królik Polski
II miejsce – Żaneta Gębuś - SP
Bzianka oraz Dawid Jakieła - ZSP
Królik Polski
III miejsce - Daniel Gębuś - SP
Bzianka oraz Dominik Smoleń - ZSP
Królik Polski
W kategorii klas I - III G wyniki
konkursu były następujące:
I miejsce – Magdalena Wojtoń - ZSP
Klimkówka
II miejsce – Julia Wolińska - ZSP
Posada Górna

III miejsce – Dawid Penar - ZSP
Królik Polski oraz Kamila Gazda - ZSP
Królik Polski
W międzyszkolnym konkursie
plastycznym dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział 13 dzieci z klas
I - III SP. Wyniki przedstawiają się
następująco:
I miejsce - Gabriel
Puchalik – ZSP Królik
Polski
II miejsce - Amelia
Rogozińska – ZSP Rymanów
III miejsce - Jakub
Kaczor – SP Bzianka
Wyróżnienia otrzymali: Karolina Niemczyk – ZSP Posada Górna, Karol Krasowski
– NSP Rymanów Zdrój
– Deszno,
Maja Bałuszyńska ZSP Sieniawa, Patrycja
Kuś - ZSP Klimkówka
Wyniki osiągnięć
uczestników klas IV – VI:
I miejsce – Daniel
Szturc – ZSP Sieniawa
II miejsce – Łucja Zajdel – ZSP
Milcza
III miejsce - Dawid Jakieła - ZSP
Królik Polski
Wyróżnienia: Dominik Golowski
- SP Głębokie, Jagoda Prajzner – ZSP
Milcza, Patrycja Ozimina – ZSP Sieniawa
W Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim
„ W hołdzie Cz. Miłoszowi” zmierzyło się 13
recytatorów z sześciu
szkół gminy. Oto wyniki
konkursu:
I miejsce - Natalia Jabłońska – ZSP
Wróblik Szlachecki oraz
Zuzanna Tomków – ZSP
Sieniawa
II miejsce - Wiktor
Szczęsny - ZSP Rymanów
III miejsce - Klaudia Winnicka – ZSP Królik Polski
Wyróżnienia: Natalia
Skubel – ZSP Rymanów
i Patrycja Ziemiańska
– ZSP Wróblik Szlachecki
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła
msza święta z udziałem szkolnego pocztu
sztandarowego odprawiona przez ks.
Wiesława Słotwińskiego. Kontynuacja
rocznicowego świętowania miała miejsce
w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie
zebrała się młodzież szkolna, nauczyciele
i dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście

w osobach: Burmistrz gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, Nadleśniczy patronującej nam instytucji, Bogusław Famielec, sołtys wsi Bałucianka Jan Dudzik,
laureaci konkursów ze szkół w gminie i
ich opiekunowie, przedstawiciele Rady
Rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich w
Króliku Polskim.

Po ciepłych słowach przywitania
i podziękowań za przybycie na uroczystość wygłoszonych przez Dyrektor
szkoły Martę Kogut, głos zabrał Burmistrz Wojciech Farbaniec. W swoim
wystąpieniu nawiązał do postaw i osiągnięć polskich laureatów nagrody Nobla,
którzy swoimi dokonaniami okupionymi
poświęceniem, bezwzględnym oddaniem

sprawie, jak również dzięki osobistemu
talentowi zasłużyli na najwyższy szacunek, niewątpliwy autorytet i miano wzorca do naśladowania przez współczesne
młode pokolenia.
W związku z przypadającym w tym
roku trzydziestoleciem pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole w Króliku
Polskim, burmistrz wręczył też nauczycielce języka polskiego, Małgorzacie

Kordos, Nagrodę Burmistrza Gminy za
szczególne osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze oraz duże zaangażowanie
w pracy na rzecz szkoły i środowiska.
Rozdanie nagród i pamiątkowych
dyplomów zdobywcom pierwszych, drugich i trzecich miejsc w konkursach międzyszkolnych oraz zwycięzcom konkursu szkolnego, jak
również wręczenie
podziękowań opiekunom młodzieży, było kolejnym
punktem uroczystości. Uczniom
wyróżnionym oraz
wszystkim uczestnikom konkursów
zostały przekazane
do szkół drobne
upominki i dyplomy. Przy tej okazji
bardzo dziękujemy nauczycielom,
którzy podjęli
trud przygotowania młodzieży do
konkursów. Nie
ulega wątpliwości,
że profesjonalne przygotowanie wychowanków przyczyniło się do osiągnięcia
tak wielu sukcesów. Nie bez znaczenia
z pewnością było też trafne rozpoznanie
uzdolnień i talentów uczniów poparte
systematyczną pracą. Nauczycielom opiekunom życzymy, by wysiłek wkładany
na co dzień w pracę z młodymi ludźmi
owocował poczuciem spełnienia zawodowego i mobilizował do podejmowania ambitnych
wyzwań.
Krótki montaż słowno – muzyczny wykonany
przez naszą młodzież zakończył
część oficjalną
tegorocznych obchodów rocznicowych. Jeszcze
tylko poczęstunek,
na który zostali zaproszeni uczestnicy uroczystości, w
tym laureaci konkursów. Spożywaliśmy kulinaria
w wydaniu rodziców, pracownic obsługi i pań z KGW.
Pod ich adresem również kierujemy
podziękowania i wyrazy wdzięczności.
M. Kordos
fot. ks. W. Słotwiński
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Wielkie Wyprawy
w „Jasiu Wędrowniczku”
Rozpoczęła się piąta już edycja cyklu spotkań z podróżnikami, którego
organizatorem jest Hotel**Restauracja
„Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie.
Ten ciekawy projekt wystartował w
styczniu 2010 r. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego kolejna
edycja została zorganizowana już jesienią tego samego roku. Od tego czasu
wszyscy miłośnicy przygody i podróży
mogli poznać wiele znakomitych postaci, podróżników, globtroterów, żeglarzy,
himalaistów. Wśród zaproszonych do
„Jasia Wędrowniczka” gości było wielu
laureatów prestiżowego w świecie podróżników wyróżnienia Kolosy, które
przyznawane jest od 2000 roku.
Najnowszy sezon został zainaugurowany 4 grudnia, gościem spotkania był
podróżnik na co dzień mieszkający w
Sanoku - Piotr Blama, a tematem jego
opowieści był „Nowy Świat, podróż do
Ameryki Południowej”. Publiczność
„wyprawowa” dopisała i przy pełnej sali
toczyła się opowieść o długiej, bo 3,5-letniej podróży po Ameryce Południowej.
„Wszystko zaczęło się w Rio de Janeiro,
planowałem zostać w cudownym mieście
tylko pięć dni, na szczęście plany się
zmieniają.”, tak Piotr rozpoczął ciekawą
opowieść o swojej podróży. Dalej było
o zakupie motocykla, pięknej i ubogiej
Boliwii. Kolejnym etapem było doświadczanie peruwiańskiej części autostrady

150 rocznica Powstania
Styczniowego
Trudna historia Polski i bolesne
doświadczenia były źródłem siły i9
wytrwałości w walce o niepodległość
całych pokoleń Polaków. Legenda i
etos Powstania Styczniowego legły u
podstaw odrodzonej Polski. Honorując
patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych,
spłacamy dług wobec wielu pokoleń
Polaków, którzy nie wahali się stanąć
do walki w obronie wolności.
Rok 2013 był Rokiem Powstania
Styczniowego. Z inicjatywy PTG „Sokół” w Rymanowie została ufundowana pamiątkowa tablica poświęcona
powstańcom styczniowym, którzy spoczywają na rymanowskim cmentarzu.
W grudniu została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji uczestników
powstania, celebrowana przez ks. proboszcza Mieczysława Szostaka. Udział
w nabożeństwie wzięli przedstawiciele władz gminnych, członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, członkowie Stowarzyszenia
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panamerykańskiej,
gdzie pustynia łączy
się z Pacyfikiem.
Piotr zabrał nas
też do antycznej stolicy Inków - Macchu
Picchu. Opowiadał o
żeglowaniu po Morzu Karaibskim i o
miłości do Rosalbeleny, półkrwi Indianki. Tym i wielu
jeszcze innym opowieściom towarzyszyły piękne zdjęcia
i chociaż brak prądu,
którego na jakiś czas
zabrakło w Rymanowie, zakłócił nieco
ich oglądanie, to w
żadnej mierze nie
przerwał spotkania,
które toczyło się
przy świecach.
Na koniec publiczność zadawała
dużo pytań, a jest o
co pytać każdego podróżnika. Od finansów po zdrowie, od
tego co najpiękniejsze w danym rejonie
świata po rzeczy najbardziej niebezpieczne. Zawsze ciekawi
nas co ludzi ciągnie w najbardziej niebezpieczne zakątki. Często dowiadujemy się,
że obraz danego kraju czy kontynentu jaki
znamy z mediów jest tak naprawdę różny
od tego, jak widzą go podróżnicy. Oni
„Nasz Rymanów”, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP Rymanów. Po Mszy
św. wszyscy zgromadzeni udali się na
cmentarz, gdzie nastąpiło poświęcenie
pamiątkowej tablicy, na której widnieje
napis:
W 150 rocznicę
Powstania Styczniowego powstańcom
z Rymanowa
Andrzejowi Jachimowskiemu
Józefowi Jayko
Grzegorzowi Soleckiemu
Janowi Swobodzie
Gloria Victis
PTG „Sokół” Rymanów 2013 r.
Podjęta inicjatywa upamiętnienia
Powstańców przez rymanowską społeczność jest realizacją przesłania Mariana
Langiewicza, dyktatora powstania, który zwracając się do walczących, powiedział: „Kraj, który ma takich żołnierzy,
musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie
zapomni”.
Zygmunt Pelczar
Prezes PTG „Sokół”

na co dzień doświadczają prawdziwego
życia w danym miejscu i dlatego świat
jaki przedstawiają na podróżniczych
spotkaniach jest tak niezwykle fascynujący. Wszystkich, którzy chcą się zarazić
bakcylem podróży, zapraszamy na kolejne
spotkania do „Jasia Wędrowniczka”, w
najbliższym czasie:
1. 03.01.2014 r. godz: 18:30 - Ryszard
Pawłowski
„40 lat w górach – wywiad rzeka...”
Wstęp: dorośli – 10 zł/osoba | Dzieci i
młodzież szkolna – 5 zł/osoba
2. 05.02.2013 r. godz: 18:30 - Agnieszka i Włodek Bilińscy
„Bieszczady – przygoda życia”
Wstęp: dorośli – 5 zł/osoba | Dzieci i
młodzież szkolna – wstęp wolny
3. 07.03.2014 r. godz: 18:30 – Robert
Drak
„ Wi e l k i
Kanion Kolorado – wyprawa kajakowa”
WSTĘP: dorośli – 5 zł/osoba | Dzieci
i młodzież szkolna – wstęp wolny
Szczegóły spotkań, na naszej stronie:
www.jas-wedrowniczek.pl
Będziemy Państwa informować na łamach „Naszego Rymanowa” o kolejnych
wyprawach, przy tej okazji serdecznie
dziękujemy redakcji za ponowne objęcie
patronatem medialnym tego przedsięwzięcia. Zapraszamy na spotkania.
Małgorzata Kardach

Naszym zdaniem
Cześć – Stachu – kilka dni temu byłem u p. Michała i kiedy usłyszeliśmy w
radio piosenkę śpiewaną przez Czesława
Niemena „ Dziwny jest ten Świat”, piosenka ta stała się tematem naszej dalszej
rozmowy. Pan Michał, jako człowiek życiem doświadczony zaczął temat Ukrainy – po co i dlaczego to nasi politycy
aż tak bardzo angażują się w ich własne
sprawy, oni z pewnością tak mocno nie
przychodzili nam z pomocą rozwiązywać nasze problemy, kiedy to my Polacy
przeżywaliśmy podobne czasy, przecież
to dziś my sami mamy dość własnych
spraw, które należy niezwłocznie pozałatwiać. Abyśmy tylko kiedyś sami nie
żałowali tej naszej troskliwości o ich
przyszłe losy w tej „uni”, bo jeszcze dzisiaj sami nie jesteśmy pewni czy idziemy
dobrą drogą i gdzie ona nas zaprowadzi.
Pan Michał mówił: może i dobrze, że jestem już stary, bo w żaden sposób już nie
mogę ten dzisiejszy dziwny świat zrozumieć i martwi mnie tylko przyszłość moich wnuków, jak w tym jeszcze bardziej
dziwacznym świecie będzie życie ich
wyglądać. Porównywał swoje młodzieńcze lata do życia dzisiejszej młodzieży
( oczywiście uwzględniając postęp dnia
dzisiejszego), ale szczególną uwagę
przywiązywał do sposobu wychowania
i skutków jakie to wychowanie ze sobą
przynosi. Mówił dalej, - wiary są różne, a każdy człowiek powinien w coś
wierzyć – jeżeli nie wierzy w nic – jest
pusty, życie jego jest bez celu – bez jakiejkolwiek nadziei = 0. W odpowiednim wychowaniu młodych ludzi celowo
przeszkadzają: odgórnie prowadzona
polityka, począwszy od nakazów unijnych, niektórych polityków, media itd. A
także zbyt małe zaangażowanie w domu,
szkole a także nas wszystkich dorosłych
trzeźwo patrzących w przyszłość. Kiedyś jak p. Michał mówi – nie używało
się słowa „rodzic”, a tylko Mama i Tata,
dziś nie bez powodu pomniejsza się rolę

Sprawni w akcjach
gaśniczo – ratowniczych
i sportowych
Z inicjatywy Zarządu Gminnego
Związku OSP i Zarządu Koła LOK w
Rymanowie, realizując przyjęte plany
pracy na rok 2013, w dniu 23 listopada
zostały zorganizowane gminne zawody
strzeleckie z karabinka sportowego
(kbks) i zarazem eliminacje do
wyłonienia drużyny strzeleckiej na
zawody powiatowe. Zawody poświęcone
były uczczeniu wymarszu 1 Strzeleckiej
Kompani Kadrowej Józefa Piłsudskiego.

ojca i matki, są to sposoby małych kroków do obranego celu, a my nieświadomie nie zwracając na to specjalnej uwagi
używamy słowa zastępczego „rodzic”
Widzimy też jak powoli ogranicza się
prawa ojcu i matce do wychowywania
własnych dzieci, bo jeżeli ojciec i matka
ma obowiązek dać swojemu dziecku tylko – jeść, spać, ubranie, to jesteśmy często świadkami jakie tego są następstwa,
gdy przychodzi czas, że młodzieńcowi
zabraknie pieniędzy na hulanki, często
dopuszczają się szantażu.
Kiedyś była taka książeczka, „ABC
Dobrego Wychowania” pani nauczycielka często czytała nam, jak mamy
zachować się względem Matki i Ojca,
ludzi starszych, jak się zachować w odpowiednich miejscach, jak zachować się
przy stole, kiedy i komu ustąpić miejsca
itd. Może szkoła powinna zastanowić się
i wprowadzić taki program oprócz uczenia rzeczy w życiu często mało przydatnych. Weźmy na przykład telewizję
– czy dzieci powinny oglądać programy, które nie uczą ich nic dobrego, bo
co dziecko wyniesie z takich seriali jak:
„Świat Kiepskich”, „M jak miłość”, „Na
dobre i na złe” itd.
Stachu – jeszcze wiele innych tematów było poruszanych przez p. Michała, ale tylko o jednym ci powiem, na co
zwrócił uwagę, otóż te natarczywe reklamy w telewizji – weź pożyczkę – kup
prezent – jedź na wycieczkę. Są ludzie
naiwni i dają się nabierać, nie zdając
sobie sprawy jakie następstwa ze sobą
niesie dla tych ludzi taka łatwowierność.
Jeszcze dobrze znicze nie zagasną na
grobach po Wszystkich Świętych, a tu
już choinki, mikołaje, - bo już mamy żyć
świętami i często tak jest, że ci, którzy
tak materialnie podchodzą do świąt, często nie mają czasu pójść do kościoła, bo
dla nich jest najważniejsze szpanowanie
przed znajomymi i własne przyjemności. W świecie uchodzimy za kraj jeden
z bardzo religijnych, a jak się okazuje
rzeczywistość jest trochę inna, kiedy
Indywidualnie czołowe miejsca
zajęli;
1. Grzegorz Zawada (Rymanów) - 100
pkt
2. Adam Litwin (Bałucianka) - 99
3. Patryk Mazurkiewicz (Nowa Wieś)
- 98
Wojciech Golowski (Nowa Wieś)
- 98
Komunikat o uzyskanych
wynikach drużynowych jednostek OSP:
1.Rymanów
285 pkt
2.Ladzin
284
3.Klimkówka
283
4.Rymanów Zdrój I 283
5.Deszno
281
6.Drużyna kobieca
278

wybieramy do parlamentu takie osoby,
jak Palikot, Miller i wielu podobnych
popierając ich politykę, która naprawdę
nic ciekawego nie wnosi a głównie chodzi im o zwalczanie Krzyża, promowanie narkotyków, rozwiązłość moralną
itd. To jest jedyny ich cel nadrzędny. To
my krótkowzroczni obywatele patrzymy,
aby tylko dziś żyło się nam jako tako, a
dzień jutrzejszy jest nam obojętny, jesteśmy krótkowzroczni, wcale nie dbamy
o przyszłość naszych następców, zaś
młode pokolenie zachłyśnięte jest nowoczesnością i pełną swobodą jaką dostało,
to oni sami powinni zastanowić się, w
jakim świecie przyjdzie im żyć za kilka
czy kilkanaście lat, tylko może okazać
się, że szansa na normalne i lepsze życie została bezpowrotnie stracona. Pan
Michał na koniec zwrócił uwagę na dwie
cechy naszego codziennego życia, a mianowicie KŁAMSTWO i ZAZDROŚĆ.
Kłamstwo – które stało się już przyjęte
jako rzecz normalna, okłamują się wszyscy począwszy od małych skończywszy
na tych na samej górze. Okłamywany
jest cały naród, ale na pocieszenie jedno jest pewne, że każde kłamstwo zawsze kiedyś zostaje ujawnione, a kłamcy
często za to płacą wysoką cenę, i jest to
sprawiedliwe. Następna cecha – Zazdrość, międzyludzka, jest ona często
powodem nikczemnego zachowania
jednych względem drugich, często prowadzi do najpodlejszych zachowań ludzi
zazdrosnych. Na pocieszenie tym zazdrośnikom powiedział, aby nie byli zazdrośni, bo zazdrość zżera ich samych,
a ludzi w pełni szczęśliwych nie ma ,bo
jak ktoś ma „jedno” to nie ma „drugiego” i drugie mądre powiedzenie, „ Jak
jest ci dobrze, to się nie ciesz, bo kiedyś
będzie źle, a jak ci źle, to nie płacz, bo na
pewno kiedyś będzie lepiej” Tylko żeby
było ci lepiej, należy sobie samemu pomagać, bo samo „dobro” w życiu mało
kiedy przychodzi.
Stacho i Franio
7.Krolik Polski
278
8.Nowa Wieś
277
9.Bzianka
277
10.Posada Górna
277
11.Posada Dolna I
274
12.Bałucianka
270
13.Głębokie
270
14.Wróblik Królewski 260
15.Posada Dolna II
256
16.Milcza
243
17.Rymanów Zdrój II 218
Za zajęcie czołowych lokat najlepsi
zawodnicy i drużyny zostali wyróżnieni
dyplomami i książkami o tematyce
historycznej.
Antoni Szajna
NASZ RYMANÓW
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Integracja przez ruch
12 listopada 2013r. odbyło się spotkanie wychowanków i fizjoterapeutów
Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno

-Wychowawczego w Rymanowie z
dziećmi z Samorządowego Przedszkola
im. Wandy Chotomskiej w Krościenku
Wyżnym. Odpowiadając na zaproszenie
terapeuci przeprowadzili Sesję Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne w
każdej z grup wiekowych.
Metoda ta wywodzi się z Anglii, a jej
głównym założeniem jest posługiwanie
się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka

Poetyckie laury
Z ogromną sympatią i entuzjazmem
po raz kolejny uczniowie ZSP w Rymanowie wzięli udział w XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej Autorstwa Bronisławy Betlej
organizowanym przez GOK w Jedliczu.
Wzorem ubiegłego roku zmagania konkursowe odbyły się w odrestaurowanej
XIX-wiecznej Szkole Ludowej w Żarnowcu, a harmonogram wyznaczały poszczególne grupy wiekowe: klasy gimnazjalne od 5-7 listopada, natomiast szkoły
średnie w dniach 13-14 listopada. Konkurs, jak co roku, cieszył się popularnością wśród szkół podkarpackich, gdyż
urzeka przyjazną i życzliwą atmosferą
(m.in. za sprawą przychylnej komisji)
oraz obecnością i ciepłym słowem Poetki, pani Bronisławy Betlej. Klimat miejsca i urok osób sprawiają , że uczestnicy
nie odczuwają lęku przed rywalizacją, a
jedynie sposobność do zaprezentowania
kunsztu recytacji. Postawa członków
jury, którzy zapewniają że nie ma przegranych, gdyż każdy kto występuje już
zwyciężył ze swoją tremą powoduje, że
chce się tam wracać. Dla nauczycieli jest
to motywacja do uwrażliwiania młodych
ludzi na piękno poezji, a dla uczniówciekawa przygoda i kontakt z żywym
Słowem. Żywym, bo autentycznym,
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i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem
Metody Ruchu Rozwijającego jest
kształtowanie przez ruch sprawności,
świadomości własnego ciała, ułożenia
go w przestrzeni i działania w niej, a
także dzielenia tej przestrzeni z innymi
ludźmi i nawiązywanie z
nimi bliskiego kontaktu.
Metoda ta obecnie jest
stosowana przez wielu
terapeutów pracujących z
dziećmi na całym świecie.
W Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie pracujemy tą metodą
już od kilku lat. Widzimy
jak nasi wychowankowie przyswajają
nowe umiejętności, uczą się
współpracy i
współdziałania w grupie.
Dzięki zaproszeniu przedszkolaków mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem i spędzić aktywnie
czas. Wszyscy świetnie się
bawiliśmy. Dziękujemy.

Srzedam
Akordeon Weltmeister
Stella
(kolor wiśnia – perłowy)

Część dyszkantowa
34 klawisze, 3 chóry, 5 registrów
Część basowa
80 basów, 4 chóry, 3 registry
tel. 13 43 52 171, 514 897 871

Agnieszka Konderak,
Joanna Sołtysik, Sebastian
Konderak
(terapeuci OREW)
bogatym w doświadczenia i emocje, bo
taka jest poezja p. Betlej. Jak mówi literatka: „poezja pisana tylko PRAWDĄ
i ŻYCIEM”. Tę poezję nie recytuje się
wersami, ale myślami, co sugerowała
pani zasilająca szeregi komisji. Udzieliła też innych cennych wskazówek, że do
recytacji nie należy wybierać przypadkowego tekstu, ale taki, który „czuje się”
i rozumie, bo tylko wtedy sztuka przekazu jest wartościowa i przekonująca.
Taką postawę zaprezentowały nasze
uczennice, które w kategorii klas licealnych zdobyły I miejsce: Olga Dracz z
klasy I LO i Klaudia Wantuch, tegoroczna maturzystka. Licealistki bardzo
dojrzale i wnikliwie wczuły się w nastrój
wiersza, fundując słuchaczom chwile
wzruszeń i refleksji. Można powiedzieć,
że dokonały wyboru utworów, które
sytuują się na przeciwnych biegunach,
gdyż jeden traktuje o śmierci, towarzyszącej obozowej rzeczywistości („Obóz
w Szebniach), a drugi jest hymnem na
cześć życia („Pokusa życia”).
Wszyscy uczestnicy (m.in. uczniowie z Krosna, Jedlicza, Dukli, Jasła,
Iwonicza Zdroju) zaprezentowali wysoki poziom artystyczny w zakresie recytacji, co nie ułatwiło pracy jury konkursowemu. Spośród uczniów z naszej
szkoły wyróżnieniami docenione zostały następujące osoby: Gabriela Kolasa
(kl. II gimnazjum), Sandra Sokołowska

(kl. II gimnazjum), Rebeka Zalisz (kl.
II LO), Kludia Grysztar (kl. III LO ).
Warto dodać, że te listopadowe poetyckie spotkania były okazją do
naładowania „życiowych baterii”, które w obliczu codziennych problemów i
zawrotnego tempa egzystencji tracą swą
moc. Były też miłym pretekstem do wyciszenia i zadumy nad światem- tym bliskim i dalekim. Poetka życzyła uczniom
sukcesów i mądrych wyborów, których
młodość stawia przed nimi wiele. Wyrażała też wdzięczność za recytację, która
obudziła w Niej wspomnienia, dostarczyła wzruszeń, a zarazem utwierdziła
w przekonaniu, że „skrzydła poezji” są
potrzebne, czego dowodem mogą być Jej
słowa, zaczerpnięte z „Krótkiej opowieści o słowie”:
Więc się nie gniewajcie – na mnie moi Mili,
że zamieszanie swoim słowem czynię
-pragnę zarazić tą moją chorobą
- wiersze piszcie- albo je czytajcie
- przekonacie się-ile nowych wrażeń po
drodze odnajdziecie
- wśród strof echo historii uczucia bogactwo-poznacie od nowa-zło zostanie z bokupoezji skrzydła dobre- znakiem wielu wieków…
Uczniowie LO w Rymanowie

Styczeń 2014
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
U progu Nowego 2014 Roku Mieszkańcom
Miasta i Gminy Rymanów składamy najlepsze
życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzący Rok będzie dla Państwa nie
tylko okresem radości ale również zadumy nad tym
co minęło i nad tym co nas czeka. Tak więc wiary i
optymizmu w pogodne jutro życzą:
Wojciech Farbaniec - Burmistrz
Gminy Rymanów
Jan Materniak – Zastępca Burmistrza
Gminy Rymanów
Henryk Smolik – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Rymanów
Początek Nowego 2014 Roku skłania do refleksji i podsumowań o tym czasie, który dane nam było przeżyć i wypełnić pracą na
rzecz naszej gminnej społeczności w roku 2013. Dzięki Opatrzności Bożej nie odnotowaliśmy klęsk żywiołowych i kataklizmów.
Rok, który minął, dzięki pozyskanym środkom finansowym pozabudżetowym, był czasem realizacji wielu kolejnych zadań,
które poprawią komfort życia Mieszkańcom naszego Miasta i Gminy. Ważniejsze z tych zadań to; renowacja dróg i placów
Rynku naszego miasta oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej, wybudowanie przez PZDW w Rzeszowie
nowego mostu na rzece Tabor w Rymanowie Zdroju, zakończenie I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków, wybudowanie
kolejnych boisk sportowych w Rymanowie Zdroju i Głębokiem, termomodernizacja domów ludowych w Sieniawie, Milczy,
Bziance oraz szkół w Posadzie Górnej i Klimkówce- zakończenie tych robót planowane jest w połowie roku 2014, rozpoczęcie
budowy sali gimnastycznej w Milczy oraz budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Rymanowie, którego zakończenie
planowane jest w połowie roku 2015. W roku 2013 utworzyliśmy dla naszych uzdolnionych dzieci w Rymanowie Samorządową
Szkołę Muzyczną I Stopnia. Wszystkie chętne dzieci mają możliwość korzystać z
opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych i niepublicznym oraz punktach
przedszkolnych. Uczniowie naszych szkół mają coraz lepsze warunki do nauki,
osiągają też bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, olimpiadach,
konkursach, zawodach. Absolwenci LO w Rymanowie od kilku lat prawie w 100%
zdają egzaminy maturalne dzięki czemu mogą wybierać przez siebie wymarzone
kierunki studiów. Należy się cieszyć też z tego, że rozwija się nasze Uzdrowisko,
przybywa nowej infrastruktury, w tym ścieżek i tras spacerowych. W sezonie letnim
roku 2013 przebywała w naszym kurorcie rekordowa liczba kuracjuszy, turystów i
wczasowiczów. Organizowaliśmy dla nich, w okresie od maja do końca września,
wiele atrakcyjnych festiwali, koncertów, przeglądów itp. Realizujemy też kilka
projektów promocyjnych, dzięki pozyskanym środkom z UE po to, aby Rymanów
Zdrój stawał się uzdrowiskiem znanym i ,,modnym”, do którego przyjeżdżać będzie
coraz więcej kuracjuszy, turystów i wczasowiczów.
Jako Burmistrz Gminy Rymanów serdecznie dziękuję za całoroczną pomoc i życzliwość moim Współpracownikom,
Radnym Rady Miejskiej w Rymanowie, Dyrektorom Szkół i Jednostek Organizacyjnych Gminy, Sołtysom i Przewodniczącym
Zarządów Osiedli, Paniom z KGW, Druhom Strażakom, organizacjom pozarządowym oraz Państwu Mieszkańcom Miasta i
Gminy Rymanów za wyrozumiałość i cierpliwość. Mam nadzieję, że rok 2014 będzie równie udany jak 2013 czego sobie oraz
Państwu serdecznie życzę.
Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Współpraca Gminy i Uzdrowiska
W ostatnim czasie gmina Rymanów wraz z Uzdrowiskiem Rymanów S.A zrealizowały dwa ciekawe projekty promujące
zarówno tereny gminy jak i przedsiębiorstwo, jakim jest Uzdrowisko Rymanów S.A. Jednym z nich był wspólnie przygotowany
program pn. Polska według Kreta, emitowany na antenie TVP Info 15 grudnia o godz. 14.00. Program dostępny jest także na
www.rymanow.pl w zakładce aktualności. W programie zaprezentowane zostały walory lecznicze Uzdrowiska, nowoczesne
obiekty i sprzęt, jaki jest w posiadaniu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. Prowadzący program, znany i lubiany prezenter pogody,
Jarosław Kret przeprowadził również rozmowę z Burmistrzem Gminy Wojciechem Farbańcem, podczas której rozmawiano nt.
walorów turystycznych gminy. Poruszono także tematykę szkoły uzdrowiskowej oraz znaczenia lecznictwa dziecięcego.
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Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Uzdrowiska i gminy jest
organizacja wystawy promującej zarówno walory lecznicze, jak
również przyrodnicze gminy Rymanów. Wystawa zorganizowana
została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
i trwa od 17 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r. Ma ona zachęcić
do przyjazdu w nasze strony. Wystawa prezentuje także bardzo
wysokiej jakości kosmetyki Celestin, produkowane na bazie wód
mineralnych z Rymanowa-Zdroju. Wystawa przyjęta została z
dużym zainteresowaniem.

Odbiór odpadów komunalnych w 2014 roku.
W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów
selektywnej zbiórki odpadów” prezentujemy Państwu nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obowiązywał
będzie od 1 stycznia 2014 r. Termin odbioru odpadów możecie Państwo sprawdzić również na kalendarzu, które przekazaliśmy
do każdego gospodarstwa domowego.
Jednocześnie informujemy, że utrzymane zostały zeszłoroczne stawki (7,00 zł i 12,00 zł) opłat za gospodarowanie odpadami
na terenie gminy Rymanów. Deklaracje złożone przez Państwa w 2013 roku obowiązują również w roku 2014. Przypominamy
jednak, że o zaistniałych zmianach mających wpływ na wysokość opłaty zobowiązani są Państwo poinformować Urząd w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Informujemy, że jak dotychczas opłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Rymanowie, nr konta: 58 8636 0005 2001 0000 0475 0001. Opłaty za dany miesiąc dokonujemy do końca tego miesiąca, czyli np.
za styczeń do 31 stycznia itd.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY RYMANÓW
W ROKU 2014

LP

1.

2.

MIEJSCOWOŚĆ

1.

RYMANÓW - ul. Boczna, 1 poniedziałek m-ca
Bieleckiego, Garbarska,
3 poniedziałek m-ca
Gospodarska, Jasna,
Kilińskiego, Krzywa,
Nowa Wieś, Ogrodowa,
Piekarska, Piękna, Sanocka,

2.

POSADA DOLNA
– ul. Mickiewicza,
Mitkowskiego, Nadbrzeżna,
Kolejowa, Jesionowa,

1.

RYMANÓW – ul.
1 wtorek m-ca
Bartoszów, Boczna, Boh.
3 wtorek m-ca
II Wojny Św, Dworska,
Grunwaldzka, Kalwaria,
Konopnicka, Mała, Osiedle,
Paderewskiego, Parkowa,
Piłsudskiego, Podgórze,
Polna, Roweckiego, Rynek,
Sienkiewicza, Sikorskiego,
Słowackiego, Swobody,
Szkolna, Wesoła, Wola,
Zielona ).

2.
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DATA WYWOZU
ODPADÓW
ZMIESZANYCH (każdego
miesiąca) –
2 razy w miesiącu

POSADA GÓRNA

NASZ RYMANÓW

DATA WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
(każdego miesiąca) – 1 raz w miesiącu
SZKŁO,
BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA SZTUCZNE,
MAKULATURA Z
DROBNYM ZŁOMEM

1 PONIEDZIAŁEK

3 PONIEDZIAŁEK

1 PONIEDZIAŁEK

3 PONIEDZIAŁEK

1 WTOREK

3 WTOREK

1 WTOREK

3 WTOREK

3.

4.

5.

6.

1.

BAŁUCIANKA

2.

KRÓLIK POLSKI

3.

DESZNO

4.

RYMANÓW ZDRÓJ

1.

GŁĘBOKIE

2.

SIENIAWA

3.

RUDAWKA
RYMANOWSKA,
PUŁAWY, WISŁOCZEK

1.

BZIANKA,

2.

ŁAZY

3.

MILCZA,

4.

ZMYSŁÓWKA

1.

WRÓBLIK KRÓLEWSKI 2 wtorek m-ca
4 wtorek m-ca
WRÓBLIK
SZLACHECKI

2.

7.

3.

LADZIN

1.

KLIMKÓWKA

1 środa m-ca
3 środa m-ca

1 czwartek m-ca
3 czwartek m-ca

2 poniedziałek m-ca
4 poniedziałek m-ca

2 środa m-ca
4 środa m-ca

1 ŚRODA

3 ŚRODA

1 ŚRODA

3 ŚRODA

1 CZWARTEK

3 CZWARTEK

1 CZWARTEK

3 CZWARTEK

2 PONIEDZIAŁEK

4 PONIEDZIAŁEK

2 PONIEDZIAŁEK

4 PONIEDZIAŁEK

2 WTOREK

4 WTOREK

2 WTOREK

4 WTOREK

2 ŚRODA

4 ŚRODA

2 ŚRODA

4 ŚRODA

W przypadku, gdy wyznaczonym dniu będzie wypadało święto państwowe tj. dzień wolny od pracy wywóz nieczystości
wykonywany będzie w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.
Wystawione worki nieoznakowane /bez kodów i naklejek/ oraz worki, w których stwierdzi się inny odpad niż określa
naklejka na worku NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!!!
- WORKI Z KODEM KRESKOWYM O POJEMNOŚCI 60-120 L, PRZEZNACZONE DO
GROMADZENIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
- WORKI Z KODEM KRESKOWYM I ZIELONĄ NAKLEJKĄ O POJEMNOŚCI OD 60-120 L,
PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA ODPADÓW WSTĘPNIE POSEGREGOWANYCH: SZKŁA
WORKI Z KODEM KRESKOWYM I ŻÓŁTĄ NAKLEJKĄ O POJEMNOŚCI 60 -120L,
PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA ODPADÓW WSTĘPNIE POSEGREGOWANYCH: TWORZYW
SZTUCZNYCH
- WORKI Z KODEM KRESKOWYM I NIEBIESKIĄ NAKLEJKĄ O POJEMNOŚCI 60-120L,
PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA ODPADÓW WSTĘPNIE POSEGREGOWANYCH: PAPIER I
DROBNY METAL
- WORKI Z KODEM KRESKOWYM I BRĄZOWĄ NAKLEJKĄ O POJEMNOŚCI 60 - 120 L, DO
GROMADZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWLANYCH: LIŚCIE, TRAWA, GAŁĘZIE
Dbamy o zabytki
W dniu 6 grudnia odebrane zostały prace restauratorskie ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Michała w
Klimkówce. Był to kolejny etap prac konserwatorskich prowadzonych w tym kościele. Gmina Rymanów jako jedna z nielicznych
gmin podkarpackich od 8 lat co roku przeznacza w budżecie na prace restauratorskie prowadzone przy cerkwi na Bałuciance
oraz przy kościołach w Klimkówce i w Rymanowie określone kwoty pieniężne. Ogółem w tych latach na restaurację zabytków z
budżetu gminy wydatkowano kwotę 655 tysięcy złotych, na którą złożyło się:
•

260 tys. zł – Kościół parafialny w Rymanowie

•

160 tys. zł – cerkiew w Bałuciance

•

235 tys. zł – parafia w Klimkówce

Jak widać gmina Rymanów systematycznie, w sposób ciągły dba o ochronę dóbr kultury naszych małych ojczyzn.
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