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Polskie Tatry
z Rymanowa?

28

października tego roku Bogusław Sołtysik wykonał ciekawe
zdjęcie zjawiska opisywanego
już na naszych łamach, lecz jakościowo
inne, lepsze. Autor pisze: „Fotografię
wykonałem ze wzgórza „639” położonego niedaleko Królika Polskiego. Słońce
przesunęło się już w stronę Sławkowskiego Szczytu więc Tatry Bielskie są nieco
słabiej widoczne. Odległość wzgórza (na
którym stoi Autor – red) od Tatr to około
123 km.
fot. Bogusław Sołtysik

Spotkanie emerytowanych nauczycieli

K

ilka dni po święcie nauczycieli, w restauracji „Piwnica” spotkali się również
nauczyciele emeryci. Jak zwykle po omówieniu spraw organizacyjnych Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rymanowie, wysłuchali montaż muzyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej pod kierunkiem p. Bogusława Malinowskiego.
Sympatyczne młode wykonawczynie otrzymały gromkie brawa od zadowolonych
słuchaczy.
(wła)

Rekordowa
kwesta

O

wyniku kwesty w tym roku
zamieściliśmy krótki komunikat w numerze listopadowym. Osiągnęliśmy rekordową
kwotę – prawie 6 300 zł. Nigdy
w czasie jednodniowej zbiórki nie
uzyskaliśmy więcej.
W latach 2011, 2013 i 214 kwoty
były wyższe, ale był to wynik dwudniowej kwesty. (rekord w 2014r.
– prawie 7500 zł). oczywiście , nie
chodzi tu o statystyczne rekordy,
choć te świadczą o akceptacji akcji
przez odwiedzających cmentarz.
Akcja podjęta przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” zapobiegła
unicestwieniu wielu starych nagrobków, mających niejednokrotnie
ponad sto lat. I wszyscy – darczyńcy
i kwestujący mają w tym swój udział.
W tym roku w kweście zarejestrowanej przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji pod numerem 2015/4087/OR udział brali:
Bronisław Dobrowolski, Marian
Dziamba, Piotr Fałatowicz, Filar
Ryszarda, Filar Kazimierz, Barbara Gajda, Janusz Hanus, Janusz
Janowski, Ryszard Kasperkowicz,
Dariusz Królicki, Krukar Jadwiga,
Krukar Jerzy, Władysława Łabuda,
Jan Łabuda, Wacław Łabuda, Marian Maśnik, Agata Małek, Elżbieta
Maślany, Lesław Niemczyk, Barbara
Oberc, Jan Oberc, Józef Pelczar, Jan
Penar, Barbara Pruś, Ignacy Puchta,
Józefa Rygiel, Grażyna Skolarczyk,
Marcin Sołtysik, Czesław Szajna,
Robert Szajna, Maria Zmarz, Paweł
Zychowicz.
Dziękujemy! Do spotkania za
rok przy bramach cmentarnych.
(wła)

2

NASZ RYMANÓW

Informacja

Zespół Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Rymanowie
obejmuje swoim działaniem następujące miejscowości:
Rejon 1 - mł. asp. Jerzy Wacław – obejmuje
miejscowości: Rymanów, Sieniawa, Łazy.
Rejon 2 - asp. Tomasz Chajec – miejscowości:
Rymanów Zdrój, Wołtuszowa, Posada Górna, Głębokie,
Rejon 3 – asp. Tomasz Misiewicz –
miejscowości: Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski,
Milcza, Bzianka, Ladzin, Zmysłówka
Rejon 4 – st. asp. Wojciech Dziamba – miejscowości: Klimkówka, Królik Polski, Bałucianka, Rudawka
Rymanowska, Puławy, Wisłoczek, Tarnawka, Zawoje.

Komendant Komisariatu
tel. 13 43 29 375, 13 43 55 007

Zimowa modlitwa
Dzień chyli się ku zachodowi słońca
I gasnącym blaskiem znika za horyzontem.
Patrzysz, czekasz, już mrok.
W ciemności innej Jasności szukasz, innej otuchy pragniesz.
Stoisz, szepczesz:
…Pochwalony bądź, Panie mój…
Ostatnie liście spadły z drzew, potargał je pędzący wiatr.
…Wybacz, o Panie, słabości me…
Już noc… Przyroda śpi spokojnie w bezruchu,
Który wprowadza niepokój i lęk, ale też bezgraniczną wiarę.
…Dziękuję Ci, Panie mój…
Zamiera życie, lecz po wytchnieniu naradza się na nowy czas.
…Oczyść mą duszę, Panie mój…
Nadchodzi zima kostniejąca bielą.
…W ostatniej godzinie bądź przy mnie, Panie…
Nastaje cisza, zbawienia cisza.
Zauważasz: Zima podobna jest do śmierci, a ta odnajduje Życie.
Wierzysz: Jest Początek i… dla czystej duszy Świetlisty Byt.
Zofia Kandefer

XIII sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie
XIII sesja rozpoczęła się od powitania nowo wybranych posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu krośnieńskiego, którzy przybyli
na zaproszenie Przewodniczącej Rady
Miejskiej na obrady sesji. W obradach
wzięli udział parlamentarzyści Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz. Burmistrz
Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec w
imieniu władz samorządowych Gminy
powitał przybyłych parlamentarzystów
oraz wręczył im listy gratulacyjne. Życzył
im wielu sukcesów oraz zadowolenia
z pełnionych funkcji. Obydwaj zaproszeni
goście, dziękując wyborcom z terenu
Gminy Rymanów za zaufanie jak również
zadeklarowali wolę współpracy z władzami samorządowymi w celu realizacji ważnych zadań dla naszej Gminy. W obradach
sesji uczestniczyła także Radna Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Dorota
Chilik, również wyraziła wolę współpracy
z Parlamentarzystami i złożyła zapewnienie, że w swej pracy w Sejmiku nieobce

Pożegnanie z Panią Felą Lorenc

Założycielką i długoletnią przewodniczącą KPRM
Pani Fela odeszła od nas do Pana po wieczną nagrodę
Całe swe życie wypełniła pracą, miłością i dobrem
Wykonała pięknie swoje powołanie
To, czym nas obdarzyła na zawsze zostanie,
jako wspaniały owoc Jej wielkiej posługi,
posługi o wartościach naprawdę szczególnych
Była osobą pełną ofiarności, poświęcenia, wrażliwości, ciepła
wielkiego patriotyzmu. Działaczka- społecznica wielka,
taka jakich zbyt mało się w życiu spotyka
Od lat 60-tych działająca w organizacjach społecznych
takich jak, między innymi; Koło Gospodyń, Młodzieżowy Klub Rolnika
Liga Polskich Rodzin, Nowoczesna Gospodyni, Koło Emerytów,
wnosząc w nie wiele pięknych inicjatyw, wspaniałych pomysłów.
Wychodziła na przeciw każdej społecznej potrzebie
Jak magnez przyciągała szeroko do siebie
wszystkich: dorosłych, starszych, młodzież a szczególnie dzieci
proponując dla wszystkich zawsze wachlarz zajęć wielki
Robiła kursy; tańca, kroju, szycia, oraz gotowania,
koła teatralne, różne prelekcje, ciekawe zebrania
wycieczki i pielgrzymki, występy, wystawy, rocznice, spotkania.
To od Niej duchem wiary i kultury wiało
Umiała tworzyć zespoły, zrobić pięknych występów niemało
Wyliczyć tu wszystko krótko jest wprost niemożliwe
Ostatnie dzieło, to nasze Koło - to Koło Maryjne
pełne inicjatyw społecznych, kulturalnych i związanych z wiarą
wypełnione przez Panią Felę zawsze atmosferą
rodzinności , serdeczności, uśmiechu - przyjaźni wzajemnej
W sercach naszych zostanie wdzięczność i wspomnienie
Pani- jako wzór; chrześcijanki, koleżanki, żony, matki, Polki
Niech Bóg za dobre życie Panią hojnie wynagrodzi
Dobry Jezu a nasz Panie
Daj Jej wieczne spoczywanie
Żegnając, dziękujemy Pani Feluniu Kochana
za to, kim Pani była i za to, co zrobiła dla nas
w imieniu koleżanek KPRM Maria Przybylska
(o działalności p.Feli piszemy na str.13)

jej będą problemy inwestycyjne Gminy
Rymanów.
Następnie Burmistrz Wojciech Farbaniec, przedstawił stan realizacji zadań
oświatowych w naszej Gminie za rok
2014/2015, w tym wyniki sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego oraz matur.
Zapewniając równocześnie, że w najbliższych latach nie zabraknie miejsc zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów.
W przedszkolach jak i szkołach wykonano
szereg zadań poprawiających warunki nauczania. Poinformowano o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2014/2015 wynika, że najlepsze wyniki
uzyskały cztery Gimnazja: w Rymanowie,
Posadzie Górnej, Wróbliku Szlacheckim
i Sieniawie, natomiast średni wynik
w Gminie Rymanów ze wszystkich części egzaminu był wyższy niż w powiecie
krośnieńskim. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie uzyskali
bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Średnie wyniki tegorocznych
egzaminów maturalnych z większości
przedmiotów są lepsze niż średnie w
województwie i kraju, podobnie jest ze
współczynnikiem zdawalności.

Ważnym punktem obrad było sprawozdanie z funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi za
lata 2013- 2015. Gmina objęła nowym
Systemem Gospodarki Odpadami wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie
Gminy. Zakupiono kilkadziesiąt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
z systemem HDS do ich opróżniania na
łączną kwotę 67. 200 zł
Podejmowano także uchwały w sprawach
takich jak:
- zmian w uchwale budżetowej na 2015r,
- określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej,
- określenia wysokości stawek opłaty
uzdrowiskowej, zwolnień od podatku od
nieruchomości,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż lub oddanie w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Rymanów.
Po odpowiedziach Burmistrza Wojciecha Farbańca na wcześniej zgłaszane
interpelacje i wnioski, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie p. Krystyna Ostap-Przybyła zakończyła obrady
XIII Sesji.
Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w grudniu
21.XII.1375 – zm. Giovanni Boccacio, włoski
humanista, twórca artystycznej prozy włoskiej.
Jego główne dzieło „Dekameron”- blisko 100
nowel., wywarło wielki wpływ na literaturę
europejską, stanowił wzorzec dla wielu późniejszych twórców.
31.XII.1435 – Polska zawiera w Brześciu Kujawskim pokój z Zakonem Krzyżackim. Zakon
utworzony z niemieckiego bractwa szpitalnego
w 1198 r. w Jerozolimie, przeniósł się w 1221 r.
na Węgry, a 5 lat później sprowadza go do Polski
Konrad Mazowiecki w celu ochrony Mazowsza
od Prusów.
13.XII.1545 – rozpoczyna się Sobór Trydencki
(zakończony 4.XII.1563 r) który uznany jest
za początek okresu kontrreformacji w Kościele
katolickim.
7.XII.1655 – oddział płk. G. Wojniłłowicza przy
pomocy mieszczan zlikwidował stacjonującą w
Krośnie chorągiew polską Prackiego, pozostającą na usługach Szwedów. Zdrajca został ujęty i
rozstrzelany.
31.XII.1695 – w Anglii wprowadzono podatek
okienny, który obowiązywał od dnia następnego.
Mieszkańcy masowo zamurowywali otwory
okienne by uniknąć opłat. Podatek zniesiono
dopiero w 1851 roku.
1.XII.1825 – zm. Aleksander I (Romanow),
car Rosji (od 1801) i król Polski (od 1815).
Wprowadził liberalne reformy, złagodził nadzór
policyjny.
6.XII.1945 – amerykańska firma Raytheon
opatentowała kuchenkę mikrofalową. Patent był
efektem ubocznym prac nad urządzeniami do
zagłuszania radarów.
1.XII.1955 – Rosa Parks z Alabamy odmówiła
ustąpienia miejsca w autobusie białemu mężczyźnie. Kobietę aresztowano a jej sprawa
przeszła przez wszystkie instancje sądowe, do
Sądu Najwyższego USA, który uznał segregację
rasową za niezgodną z konstytucją.
16.XII.1955 – powstał Totalizator Sportowy.
Dopiero po 49 latach padła najwyższa wygrana,
mieszkaniec Warszawy w 2004 roku wygrał 20
min. zł.
26.XII.1975 – radziecki ponaddźwiękowy samolot pasażerski Tu-144 jako pierwszy na świecie
rozpoczął regularne loty na trasie Moskwa –
Ałma Ata. Wyprzedził angielsko-francuskiego
„Concorde”.
5.XII.1985 – w domu aukcyjnym Christie w
Londynie sprzedano najdroższą butelkę wina.
Czerwony Chatteau Laffite rocznik 1787 , z
wygrawerowanymi inicjałami Thomasa Jeffersona, trzeciego prezydenta USA, co podniosło cenę
butelki do kwoty 105 tys. funtów.
27.XII.1995 – po 60 dniach, pokonawszy 1400
km samotnie dociera na biegun pd. Marek
Kamiński. Ponieważ w marcu zdobył biegun pn.
został pierwszym człowiekiem, który zdobył oba
bieguny w jednym roku.
23.XII.2000 – z tą datą ukazuje się pierwszy
numer „Naszego Rymanowa”, miesięcznika
wydawanego prze stowarzyszenie o tej samej
nazwie. Tak więc obecny numer kończy już
piętnasty rocznik .
Wacław Łabuda
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Spokojnych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam każdego dnia.
życzą
Redakcja i Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

Wieści z regionu…
• Na Pogórzu Przemysko - Dynowskim powstaje etiuda filmowa
o urodzonym w Jaśle „Hubalu”,
czyli mjr Henryku Dobrzańskim.
Hubala gra Paweł Deląg, a Niemca
Gresslera - Marcin Troński. Obaj za
darmo. Zdjęcia do etiudy kręcone
były w Piątkowej, Kotowie, skansenie w Markowej, ale też w Bachórcu,
gdzie statystami byli mieszkańcy.
• Jacek Komuda, autor powieści
historycznych, stawia w Bachowie
dwór z alkierzami jak z XVII wieku. Na Podkarpaciu chce stworzyć
„ułański szlak”. Pochodzący z
Warszawy autor scenariusza do
kręconej właśnie na Podkarpaciu
etiudy filmowej o „Hubalu” kupił 1,5
hektara ziemi we wsi Bachów, niedaleko Dubiecka i Piątkowej. Dwór
pisarza będzie można zwiedzać. Plan
jest taki, aby stał się jedną z atrakcji
szlaku konno - pieszego na pogórzu.
• Brzozowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn mających
związek z serią włamań do plebani
na terenie gm. Haczów. Byli to dwaj
mieszkańcy tej samej miejscowości
w wieku 20 i 22 lat. Jak ustalono,
młodzi ludzie w okresie czterech
miesięcy kilka razy włamali się do
plebani skąd skradli w sumie ok. 10
tys. złotych. Podczas przeszukania
mieszkania jednego z włamywaczy
policjanci znaleźli narkotyki.
• Po meczu piłki nożnej JKS
Jarosław - Stal Rzeszów, wiceprezes gospodarzy Maciej Głowa
zauważył na boisku przebity balon.
Przywiązana do niego była kartka
ze słowami w języku węgierskim.
Po przetłumaczeniu okazało się,
że balon został wypuszczony przez
biorących ślub Martę i Olaha z Budapesztu na Węgrzech. To ponad
380 km od Podkarpacia. Na kartce
zapisane były życzenia weselne
oraz prośba do znalazcy balonu o
kontakt. Klub z Jarosławia wysłał
odpowiedź. Załączył życzenia, zdjęcia oraz gadżety.
• Młodzi astronomowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha
w Jarosławiu, bez opuszczania

Podkarpacia obserwują niebo przez
teleskop w Arizonie. Jest to możliwe
dzięki amerykańskiemu programowi
Hands-On Universe. Możemy korzystać
z obserwatorium edukacyjnego Ironwood
North Observatory (INO), z dwóch w
pełni zautomatyzowanych teleskopów,
co pozwala na kierowanie nimi drogą
internetową po wcześniejszej rezerwacji
u prof. Lecha Mankiewicza, koordynatora projektu w Polsce. Uczniowie mogą
więc bez zarywania nocy obserwować
niebo na drugiej półkuli. Teleskop jest do
ich dyspozycji w czwartki i soboty przez
kilka godzin.
• Papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Jana Martyniaka, metropolity
przemysko-warszawskiego obrządku
greckokatolickiego i mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim bpa Eugeniusza Mirosława
Popowicza.
• Podczas uroczystości w Belwederze
z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył
odznaczenia państwowe 22 zasłużonym
w służbie państwu i społeczeństwu.
W grupie uhonorowanych za wybitne
zasługi w działalności na rzecz przemian
demokratycznych i za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy
zawodowej i społecznej był Władysław
Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Został odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
• Marek Kuchciński, poseł PiS
z Przemyśla, został marszałkiem Sejmu.
Po prezydencie Polski jest teraz najważniejszą osoba w państwie. 60-letni
Kuchciński od 2001 r. jest posłem, od
tego czasu, nieprzerwanie reprezentuje
w parlamencie Prawie i Sprawiedliwości.
W minionej VII kadencji, w której PiS
był w opozycji, Kuchciński został wicemarszałkiem. Pierwszy raz na tę funkcję
wybrany jeszcze wcześniej, bo w sierpniu
2010 r., podczas kończącej się kadencji VI
kadencji Sejmu.
• 96 proc. robót zaplanowanych przy
wschodnim szlaku rowerowym Green
Velo na Podkarpaciu jest gotowych. Do
zaplanowania letniego urlopu na rowerach
zachęcali w Rzeszowie ambasadorzy
akcji: aktorka Joanna Jabłczyńska oraz
Kabaret Skeczów Męczących. Cały liczący 458 km podkarpacki odcinek trasy
rowerowej Green Velo biegnący przez

9 powiatów będzie gotowy do końca
grudnia. W jego ramach powstaną nie
tylko nowe odcinki dróg dla rowerzystów,
ale też miejsca postojowe, wiaty, toalety
i stojaki na rowery. Cała trasa zostanie
oznaczona specjalnymi pomarańczowymi
znakami.
• ŁAŃCUT. W Filii Miejskiego Domu
Kultury – Podzwierzyniec powstaje kino
społecznościowe. Kino, jako pierwsze w
woj. podkarpackim, będzie należało do
Sieci Małych Kin Społecznościowych
„Kino za Rogiem”. Cena biletu nie przekroczy 7 zł. W Filii Miejskiego Domu
Kultury jest adaptowane pomieszczenie
na salę kinową. Prace potrwają do końca
roku.
• Filmowcy z TV Obiektyw są
w trakcie zdjęć do filmu „Czas leśnych
kurierów”, opowiadającego o losach beskidzkich kurierów. Przedstawione w nim
będą sylwetki kurierów oraz leśników
i cywili, którzy pomagali im w przerzutach
przez polską granicę. Mocno zaakcentowana będzie postać Jana Łożańskiego
ps. „Orzeł” lub „Jan Madejski”, kuriera
Komendy Głównej ZWZ/AK, który w
czasie okupacji hitlerowskiej przemierzał
45 razy trasę Warszawa – Budapeszt.
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako pierwsza
uczelnia niepubliczna w Polsce, uzyskała
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk
o mediach. WSIiZ jest jedną z czterech
uczelni w kraju (obok UW, UJ i UMCS),
które mogą prowadzić seminaria doktorskie i przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach..
• Trzynaście miesięcy trwała budowa
obwodnicy Brzozowa. 19.11. nowa droga
została uroczyście otwarta z udziałem
władz województwa, powiatu i miasta,
przedstawicieli inwestora i wykonawców.
Przez Brzozów przejeżdżało ok. 30 tys.
samochodów dziennie. Przy okazji inwestycji mieszkańcy zyskali 5 kilometrów
nowych dróg dojazdowych. Powstał też
łącznik między obwodnicą a starą drogą
umożliwiający sprawny dojazd do Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.
Inwestycję sfinansowano z RPO. Jej koszt
to 72 mln zł.
• Senator PiS, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Aleksander
Bobko będzie wiceministrem nauki.
W poniedziałek na Twitterze potwierdził
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.

Z powiatu…
• W Krościenku Wyżnym wydobyto wrak niemieckiego „stukasa”.
Będzie eksponowany w Prywatnym
Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie. To
światowy unikat. Ekshumowane szczątki
pilota zostaną pochowane na cmentarzu
wojennym w Dukli.
• Krosglass i Huta Szkła w Jaśle –
spółki córki Krośnieńskich Hut Szkła
Krosno SA mają nowego właściciela.
Z o s t a ł n i m Wi e s ł a w P i w o w a r,
przedsiębiorca z Nowego Sącza. Za 100

procent akcji obydwu spółek zapłacił
ponad 20 mln zł.
• Na nadzwyczajnej sesji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego (30.10)
radni wybrali nowego przewodniczącego
sejmiku oraz wicemarszałka. Zmiany były
konieczne, gdyż dotychczasowy wicemarszałek Wojciech Buczak został wybrany
na posła RP. W zarządzie województwa,
na stanowisku wicemarszałka będzie teraz
pracował Bogdan Romaniuk, który do tej
pory pełnił funkcję przewodniczącego
sejmiku. Po tej zmianie pracą radnych
będzie kierował Jerzy Borcz.
• W sobotę (21.11) otwarta została
baza rodzin, które mogą uzyskać pomoc
w ramach Szlachetnej Paczki. To ogólnopolska akcja, ale wesprzeć można tych
najbliżej nas - najbiedniejsze rodziny z
Krosna i okolic. Akcja Szlachetna Paczka
organizowana jest już po raz piętnasty. W
tym roku odbywa się pod hasłem „Jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego”.21 listopada na stronie www.szlachetnapaczka.
pl została otwarta baza rodzin w potrzebie.
• Cztery lata temu krośnianin Marek
Stodółka założył w Korczynie winnicę.
Jego wina zdobyły już kilka medali
na międzynarodowych konkursach,
a ostatnio trafiły na sklepowe półki, co w
przypadku polskich win jest dość sporą
rzadkością. Dwa z nich znajdują się w
Krośnie - pierwszy w Galerii Portius,
drugi - na ulicy Tysiąclecia.
• Obiekt, który straszy, ma odzyskać
dawną świetność i tętnić życiem. Po
wielu latach starań miasto przejęło od
PKP zrujnowany budynek dawnego
dworca. Prezydent Krosna ma pomysł na
zagospodarowanie tego obiektu. Ma w
tym miejscu powstać Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej.

Z gminy …
• W dniu 07.11.2015 r. na Hali
Sportowej w Sieniawie odbyły się
I Zawody o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów w Podnoszeniu Ciężarów.
W zawodach oprócz Sekcji Podnoszenia
Ciężarów działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rymanowie wzięły
ekipy: MKLS Lechia Sędziszów i MSS
GRYF Sanok, w sumie wystartowało
20 zawodników i zawodniczek. Wśród
kobiet pierwsze miejsce wywalczyła reprezentantka Sanoka Monika Chęć, tuż za

nią uplasowała się Marlena Kopeć, trzecie miejsce przypadło Paulinie Moskal
obydwie zawodniczki GOK Rymanów.
• 3 listopada Pracownicy Nadleśnictwa Rymanów i zaproszeni goście
spotkali się na uroczystości Zaduszek w
Jasielu poświęconej pamięci Żołnierzy
Wojsk Ochrony Pogranicza i Kurierów
Beskidzkich. Po raz pierwszy uroczystość ta zorganizowana została w 2002 r.
Przez kolejne lata o miejsca pamięci na
Jasielu dbali nie tylko leśnicy, ale także
harcerze i zuchy ze szkoły podstawowej
w Jaśliskach. Zebranych gości przywitał
Nadleśniczy Paweł Panaś. Modlitwę za
zmarłych poprowadził ksiądz Grzegorz
Polosz i ksiądz Andrzej Panek. Następnie
delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem
Żołnierzy WOP i Kurierów Beskidzkich.
• Po raz czternasty przyznano Podkarpackie Nagrody Gospodarcze. Nagrodę
specjalną otrzymała rymanowska firma
Rymatex sp. z o.o., za zrównoważony
rozwój i znakomitą efektywność ekonomiczną. W kategorii usługi wyróżniono
Uzdrowisko Rymanów za uzdrowiskowe
leczenie dzieci w wieku 3 – 18 lat.
• Po pierwsze- zapobiegać powstaniu
zagrożenia! Ta zasada przełożyła się na
niełatwą decyzje o usunięciu pięciu drzew
z zabytkowego parku, otaczającego siedzibę Nadleśnictwa Rymanów. Jednym
z usuniętych drzew był jesion wyniosły
będący jednym z trzech jesionów stanowiących grupowy pomnik przyrody. Zabieg tez przeprowadzili pracownicy PSP
w Krośnie. Kłoda po wyciętym drzewie
pozostanie na terenie parku przypominając o 230- letnim jesionie, który u schyłku
swego istnienia mierzył 380 cm obwodu.
• 20.11. przed godz.10 na ul. Sanockiej z samochodu transportowego wypadł ładunek-butelki z piwem, w sumie
ok.8000 szt. Na szczęście nic się nikomu
nie stało, a trzy zastępy straży pożarnej
usuwało skutki zdarzenia. Na miejscu
pracowała również policja.
• Zakończyły się rozgrywki A klasy w piłkę nożną. W grupie I Wisłok
Sieniawa zakończył rundę dwoma
porażkami i zajmuje 14 miejsce (na 17
drużyn). W grupie II na pożegnanie Start
Rymanów wygrał a Karpaty Klimkówka
zremisowały. Start zajmuje 7 miejsce (26
pkt) a Karpaty przedostatnie (12 pkt).
Zebrał deka

Odeszli do wieczności
(15.X – 15.XI 2015)
17.X – Jórasz Władysław (l. 78) – Rymanów
23.X – Polnar Karol Andrzej (l. 66) – Rymanów
27.X – Białko Helena Anna z d. Tymcik (l. 71) – Rymanów
01.XI – Cetnarska Izabela Zdzisława z d. Rabicka (l. 88) – Rymanów
04.XI – Zięba Bogdan Józef (l. 29) – Posada Górna
05.XI – Wojtuń Zofia Maria z d. Siudyła (l. 85) – Bzianka
07.XI – Rodzinka Stanisław (l. 57) – Głębokie
07.XI – Bebło Józef (l. 53) – Królik Polski
09.XI – Felicja Lorenc z d. Zawierucha (l. 86) - Rymanów
11.XI - Polnar Aniela Karolina z d. Litwin (l. 96) – Rymanów
14.XI – Fydryk Józef (l. 87) – Milcza
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Miesięcznik
www.naszrymanow.pl

Jasio szepce
konfidencyjnie ojcu
do ucha:
- Jak mi dasz dziesięć
złotych, to powiem ci,
co mówi mamie taki pan, który przychodzi tu
co rano.
Ojciec szybko wyciąga 10zł .
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Dzień dobry! Poczta dla pani!
* * * * *
Telewizja przeprowadza sondę uliczną.
- Na co zwraca pan szczególną uwagę gdy
widzi pan piękną dziewczynę?
- Na to, czy nie ma w pobliżu mojej żony!
* * * * *
On i ona siedzą blisko siebie na kanapie.
- Chcę ci zwrócić uwagę, że za godzinę wróci
mój mąż.
- Przecież nie robię nic niestosownego…
- No właśnie, a czas leci…
* * * * *
W restauracji gość pyta kelnera:
- Co mi pan poleca do zjedzenia?
- Może ozory w sosie musztardowym?
- Nie będę jadł tego co świnia miała w pysku!
- To może jaja sadzone?
* * * * *
Mieszkaniec rozmawia z gospodarzem domu o
lokatorach mieszkających nad nim:
- Oni w nocy tupią i głośno się zachowują –
skarży się.
- Czy to panu przeszkadza?
- Tak, bo zwykle o tej porze ćwiczę grę na
perkusji!
* * * * *
Mały Jasio uważnie ogląda swojego małego
braciszka i mruczy:
- No tak, na takiego nie żal im pieniędzy, ale
roweru górskiego to od dwóch lat nie mogę się
doprosić.
* * * * *
Wróżka ogląda rękę klienta, następnie rozkłada
karty tarota:
- To będzie dobry rok. Cały czas nie będzie
miał pan styczności z żadną chorobą! – mówi
wróżka.
- To z czego będę żył, przecież ja jestem
lekarzem!
* * * * *
Policjant zatrzymuje kobietę i prosi ją o prawo
jazdy:
- Proszę pani, tu jest napisane, że powinna pani
prowadzić w okularach.
- Tak, ale mam kontakty! – tłumaczy kobieta.
- Nic nie obchodzi mnie kogo pani zna i tak
dostanie pani mandat!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Jesienią dni stają się coraz krótsze,
a podwieczorki coraz chłodniejsze.
- Ludność Italii wzrasta szybko dzięki odwadze
jej mieszkańców.
- Kiedy ojciec wracał z koniem do domu,
to chłopcy pchali mu do pyska skórki od
chleba.
- Poeta urodził się częściowo w Zaosiu,
a częściowo w Nowogródku.
Wybrał (wła)
(w.labuda.nr@wp.pl)
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Pasja i Siła

refleksje rymanowskiej
sztangistki
Mam na imię Marlena. Jestem uczennicą 2 klasy gimnazjum w Rymanowie.
Od roku zajmuję się ciekawą (i mało
popularną wśród kobiet) dziedziną sportu,
jaką jest podnoszenie ciężarów. Pomimo
krótkiej „kariery sportowej” udało mi się
wziąć udział w ok. dziesięciu różnych
zawodach, m.in. w Mistrzostwach Polski
(w których zajęłam 7. lokatę), Mistrzostwach Podkarpacia do lat 20, Mistrzostwach Okręgu do lat 23, Mistrzostwach
Gór Świętokrzyskich, w których wywalczyłam I miejsce. Wszystkie dotychczasowe sukcesy zawdzięczam trenerom:
Janowi Dryce i Mateuszowi Błachowiczowi oraz mojej rodzinie i przyjaciołom,
którzy zawsze mnie wspierają i kibicują
mi. W ciągu tego roku brałam udział
w pięciu zgrupowaniach, podczas których, pod czujnym okiem trenerów,
szkoliłam technikę i poprawiałam wyniki.
Regularne treningi (trzy razy w tygodniu)
pozwoliły mi na doskonalenie kondycji
i sprawności ruchowej.
Przyznam, że wiele osób próbowało
mnie zniechęcić, tłumacząc, że sport,
który uprawiam, jest niebezpieczny. Ja
jednak postanowiłam nie poddawać się
i kontynuować moją przygodę z podnoszeniem ciężarów, ponieważ kocham
to, co robię i jest to moją pasją. Przez
pierwsze dwa miesiące było naprawdę
ciężko; nawet pojawiła się myśl, by zrezygnować. Na szczęście, nie zrobiłam
tego i nie żałuję decyzji, bo teraz nie
wyobrażam sobie poniedziałku, środy
i piątku bez treningu. Swoje umiejętności
doskonalę na hali sportowej w Sieniawie,
gdzie spędzam połowę wolnego czasu.
Dodam, że nie jestem jedyną osobą
w gminie Rymanów, która połknęła bakcyla podnoszenia ciężarów. Oprócz mnie
trenuje ok. 10 pasjonatów z Rymanowa,

Sieniawy i Głębokiego. W tej grupie jest
też moja koleżanka z klasy, Paulina Moskal, z którą dzielę ławkę szkolną.
Zdarza się, że ludzie śmieją się, kiedy
słyszą o moim hobby, ale dla mnie nie ma
to znaczenia. Wiem, że rozumieją mnie ci,
którzy swoje życie poświęcili jakiejś pasji
i potrafią wyobrazić sobie odczuwaną
satysfakcję z tego, co się robi. W mojej
szkole nauczyciele mnie wspierają i pomagają nadrobić zaległości spowodowane
nieobecnościami na zajęciach szkolnych
z racji licznych wyjazdów na obozy treningowe. Jestem im bardzo wdzięczna,
że troszczą się o mnie i cieszą się moimi
sukcesami.
Jestem sztangistką i nie wstydzę
się tego, co robię. W realizację mojej
pasji wkładam całe serce i daję z siebie
wszystko. Mam nadzieję, że za kilka
lat uda mi się zdobyć tytuł Mistrzyni
Polski, Europy, a może nawet… Świata. Wiem, że przede mną ciężka praca
i wiele wyrzeczeń; wiem, że cel jest
blisko, ale droga do niego trudna; ale
wiem też, że dzięki motywacji i pracy
można wiele osiągnąć. Na podsumowanie dodam, że bliski mojemu sercu jest
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów,
którego mottem są słowa Pasja i Siła.
Z gorącym sportowym pozdrowieniem
rymanowska sztangistka Marlena Honorata Kopeć
–

J

XV Biesiada

ubileuszowa XV Biesiada kół gospodyń wiejskich z gminy Rymanów
odbyła się w Klimkówce i zgromadziła panie i panów działających w 12
kołach, co ważne koła takie działają we
wszystkich miejscowościach naszej gminy i mają nieraz długą i bogatą tradycję.
Pomysłodawczynią cyklicznej imprezy
jest Danuta Litarowicz - dyrektor GOK- u
w Rymanowie. Każde z kół przygotowało
program artystyczny często nawiązujący
do dawnych i obecnych wiejskich obrzędów, podsumowujący życie przyrody czy
zabawne scenki. Podziwiać można było
wspaniałe głosy, talenty aktorskie , stroje,
inscenizacje. Panie przygotowały - jak
na biesiadę przystało - ucztę dla podniebienia, szczególnie rewelacyjne pierogi.
Wszystkie koła i ich występy zasługują
na uznanie i zamieszczenie zdjęć, niestety nasz miesięcznik ma swoje granice
(12 lub więcej zdjęć nie damy rady opublikować), a i inne ważne wydarzenia
się w gminie odbywają i zasługują na
publikacje. Wszystkim kołom, które
mają niedosyt „występowania na łamach”
w formie fotograficznej proponujemy
więc, aby wzorem kół z Klimkówki
i Posady Dolnej przedstawiły swoją działalność wraz ze fotografiami. Zapraszamy
na łamy!
Redakcja

Integracja,
inkluzja
i zabawa…

W

Zespole Szkół
Publicznych w
Rymanowie od
półtora roku realizowany
jest międzynarodowy projekt w ramach programu
Erasmus Plus. Ma on na
celu wsparcie osób niepełnosprawnych, przedstawicieli mniejszości narodowych
i religijnych oraz uchodźców politycznych. Mieszkańcy Rymanowa mieli
już okazję zapoznać się z tym cennym
projektem, kiedy w czerwcu solidarnie wspierali uczniów rymanowskiej
szkoły podczas charytatywnego biegu Laufwunder. Celem tej inicjatywy
była zbiórka funduszy na pomoc podopiecznym Domu Dziecka w Rumunii.
Kolejnym etapem naszego projektu
było spotkanie wszystkich uczestników
w Gmunden w Austrii. Piętnastu uczniów
rymanowskiego gimnazjum i liceum, pod
opieką trójki nauczycieli przebywało
u naszych austriackich partnerów od 7
do 14 października. Był to niezwykle
pracowity i bogaty w emocje oraz nowe
doświadczenia tydzień. Rozpoczęliśmy
od zabaw integracyjnych, których celem
było przełamanie lodów, jakie zawsze
towarzyszą takim spotkaniom. Mieliśmy
okazję gościć w siedzibie władz miasta,
gdzie burmistrz przywitał nas ciepłym
słowem i tradycyjnymi austriackimi
przekąskami. Jeszcze tego samego dnia
rozegraliśmy serię meczy piłkarskich,
w których wzięli udział uchodźcy z terenów Bliskiego Wschodu ogarniętych
wojną, którzy przebywają w Gmunden
i tam próbują z pomocą mieszkańców
ułożyć sobie na nowo życie.
Kiedy autorzy projektu tworzyli jego
kształt dwa lata temu, nie byli chyba
świadomi jak bardzo aktualny będzie jego
temat już rok później, bo przecież problem uchodźców rozpala nas do czerwoności i prowokuje zażarte dyskusje, które
niejednokrotnie są w stanie podzielić
nawet najbliższych sobie przyjaciół. My,
Polacy boimy się napływu przedstawicieli
obcych krajów, religii i kultur, widzimy
w tym samo zło, ale musimy przyznać, że
nasza wiedza na ten temat jest niewielka.
Podczas tygodnia pobytu w Gmunden
zobaczyliśmy jak może wyglądać życie
człowieka, który uciekając przed wojną,
znajduje schronienie w obcym kraju i zamiast obelg i wykrzywionych grymasem
nienawiści twarzy, widzi uśmiech i słyszy
słowa otuchy. Uczestniczyliśmy w warsztatach, które pomogły nam zrozumieć
piekło, z jakiego ci ludzie uciekają i przez
jakie muszą przejść, aby nabyć prawo
pobytu w bezpiecznym kraju. Uchodźcy
mieszkający w Austrii nie zamykają się
w swoich kręgach, nie boją się integracji,
są zżyci z ludźmi, którzy ich przyjęli

i chętnie pokazują im swoją kulturę. My
także mieliśmy okazję spróbować potraw
kuchni syryjskiej czy irańskiej, a także
posłuchać tradycyjnych irańskich pieśni.
Nie zapomnimy również zajęć, które
odbywały się pod hasłem inkluzji społecznej, czyli włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Uczestniczyliśmy
w spotkaniu z niepełnosprawnym Franzem Josephem Huainiggiem, który jest
autorem projektu Wheelday działającego
na rzecz osób niepełnosprawnych. Sam dr
Huainigg jest postacią niezwykłą. Przykuty do swojego wózka, zależny od sprzętu,
który pomaga mu oddychać, skupia wokół siebie rzeszę ludzi zainspirowanych
jego wolą życia i walki. Doktor i jego
współpracownicy podejmują najróżniejsze działania, aby niepełnosprawnym
ludziom, takim jak on, żyło się łatwiej.
Podczas naszego spotkania gotów był
odpowiedzieć na każde pytanie, chociaż
mówienie sprawia mu fizyczną trudność.
Było to niezwykle budujące doświadczenie, pokazujące, że są wspaniali ludzie,
którzy w swoim cierpieniu znajdują siłę,
aby pomagać innym.
Aby nasze młode serca i umysły nie
zatraciły się w ciężkiej pracy projektowej,
braliśmy też udział w bardziej rozrywkowych wydarzeniach. Spędziliśmy jeden
dzień na eksplorowaniu Salzburga, gdzie,
jak wiadomo, urodził się i pierwsze lata
życia spędził Mozart. Nasi gospodarze pokazali nam również Gmunden, które jest
urokliwym miasteczkiem, położonym nad
jeziorem Traunsee o krystalicznie czystej
wodzie, okolonym Alpami Salzburskimi.
Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała,
to i tak udało się docenić jego walory
turystyczne.
Tydzień spędzony w Gmunden był
bardzo intensywny, pogłębiliśmy naszą
wiedzę z zakresu aktualnych problemów
społecznych Europy, rozwinęliśmy się
językowo i artystycznie, znów przekonaliśmy się, że takie wyjazdy są bezcennym
doświadczeniem dla każdego ucznia. To
była świetna przygoda, która, na szczęście,
jeszcze się nie kończy; przed nami wiosenne spotkanie na Węgrzech i odwiedziny
w Domu Dziecka w Rumunii. Zaplanowaliśmy także wiele ciekawych spotkań
i wydarzeń, które odbędą się w naszej
szkole, ponieważ z Austrii przywieźliśmy
mnóstwo pomysłów i energii do działania.
Magdalena Garncarczyk
NASZ RYMANÓW
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1 listopada 2015 roku zmarł
w wieku 96 lat
franciszkanin o. Andrzej Deptuch
Więziony i torturowany
w czasach stalinowskich.
Wielki patriota
wierny tradycyjnym ideałom

NEKROLOG
1 listopada 2015 zmarł O. Andrzej
Deptuch, przeżywszy 96 lat, w tym 73
lata w kapłaństwie
Tadeusz Deptuch urodził się 15
grudnia 1919 roku, rok po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości po latach
zaborów. Urodził się w Łazach jako
czwarte dziecko w rodzinie Jana i Julii
(z d. Kilareckiej).
W domu się nie przelewało, ojciec
trudnił się szewstwem (zimą) i murarką, często latem wyjeżdżał na Węgry
w celach zarobkowych. Na kilka lat
wyjechał, jak wielu innych, do Ameryki.
Za zarobione tam pieniądze buduje dom
i dokupuje trochę ziemi. Tadeusz codziennie, bez względu na pogodę, maszeruje do szkoły w Rymanowie.
Jako 14.latek wstępuje do Małego
Seminarium Misyjnego Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych w Niepokalanowie, gdzie kończy 7.klasę gimnazjum
i rozpoczyna nowicjat zakonny otrzymując imię Andrzej.
„Po przejrzeniu Twoich papierów
donoszę, że zostałeś przyjęty do naszego
Zakonu w charakterze nowicjusza – kleryka. Celem odbycia próby zakonnej, czyli nowicjatu, udaj się do naszego klasztoru Niepokalanów, który znajduje się
w oddaleniu 41 km od Warszawy(…) Ze
sobą proszę zabrać całą wyprawę, więc
przynajmniej 6 par bielizny, ubranie na
co dzień i na święto, 2 pary dobrego obuwia, 4 ręczniki, z 15 chusteczek do nosa,
12 par skarpet, płaszcz ciepły, kapelusz o
ile można czarny, czapkę zimową, sweter,
całą pościel, tj. siennik, 3 prześcieradła
nasiennik, kołdrę (może być pierzynka), koc, 3 poszwy na kołdrę, poduszki,
3 podpinki (poszewki) na poduszkę.
Oprócz wyprawy należy przywieźć zł 20,
które po przyjeździe trzeba złożyć na ręce
magistra nowicjuszów. Bez wyżej wymienionej kwoty ani bez wyprawy nie przyjeżdżaj, bo może Cię spotkać zawód..”
(List o. Anzelma Kubita z 13 lipca 1937 r.)
Po odbyciu nowicjatu zostaje przeniesiony do Lwowa. Tutaj ma ukończyć
naukę w szkole średniej i złożyć egzamin
maturalny. Jednak po roku przerywa
naukę bo wybucha wojna. Zakonnicy
uciekają przed Niemcami na wschód,
by dowiedzieć się o agresji sowieckiej
i uciec z powrotem na zachód. Wcześniej
musieli zbiec z kolumny jeńców prowadzonych do niewoli sowieckiej.
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We Lwowie o. Andrzej uzyskuje
świadectwo dojrzałości w Liceum im.
Karola Szajnochy.
Gdy Armia Czerwona zajmuje Lwów,
zakonnicy doświadczają częstych wizyt
funkcjonariuszy NKWD. Po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej Lwów przechodzi w ręce niemieckie.
30 sierpnia 1942 roku o. Andrzej
Deptuch przyjmuje święcenia kapłańskie
z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Kontynuuje naukę na studiach teologicznych
i pedagogicznych na tajnych kompletach
Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Klasztor lwowski był ważnym ośrodkiem polskiej konspiracji niepodległościowej. O. Rafał Kiernicki „Dziunio”
był szefem łączności miasta i Związku
Walki Zbrojnej Armii Krajowej. O. Andrzej uczestniczy w zaopatrzeniu polskich
oddziałów partyzanckich w broń.
„Lwowski okres życia o. Andrzeja
Deptucha zakończył się wraz z nadejściem, prącej na zachód Armii Czerwonej. Kontrwywiad sowiecki dokonywał
kolejnych aresztowań w kręgach polskich
działaczy niepodległościowych. Wreszcie
w 1945 roku zakonnicy otrzymują polecenie opuszczenia miasta. 7.XII wyjeżdża ze
Lwowa do Krakowa pociąg z zakonnikami. Przewożą potajemnie do Polski cenne
zbiory biblioteki klasztornej, przedmioty
zabytkowe oraz część archiwum konspiracyjnego AK. Zapobiegło to aresztowaniu
wielu lwowskich konspiratorów”
(Nasz Rymanów XII 2010 – wywiad
W. Łabudy z o. Andrzejem)
Po deportowaniu o. Andrzej zamieszkał w klasztorze franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Zapisuje się na UJ
by dokończyć, przerwane we Lwowie,
studia. Jednocześnie kontynuuje, poprzez ppor. Zofię Orlicz, współpracę z
organizacją „Wolność i Niezawisłość”.
Przechowuje też przywiezione ze Lwowa
archiwalia i dokumenty.
Służby UB jednak nie próżnują.
W 1948 r. w klasztorze w Górze Św.
Anny zostaje aresztowana Zofia Orlicz
przez funkcjonariusza UB przebranego za
zakonnika. O. Andrzej od dłuższego czasu
odczuwa, że jest obserwowany. 8 czerwca
1948 r. zostaje aresztowany i przewieziony
do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Wrocławiu, który zajmował się rozpracowywaniem polskiego podziemia.
„Niżej podpisany Pałęga Józef,
franciszkanin, słuchacz UJ wydziału
humanistycznego, na polecenie
władz zakonnych ogłasza niniejszym
aresztowanie przez UB swego kolegi
ks. Deptucha Tadeusza, franciszkanina,
słuchacza UJ wydziału humanistycznego
r. IV w następujących okolicznościach:
Dnia 8 czerwca 1948 r. zgłosił się
do Klasztoru OO. Franciszkanów Plac
Wszystkich Świętych 5, którego członkiem
jest wymieniony ks. Deptuch Tadeusz,
jakiś pan z listem pseudonimowanym

do tegoż ks. Deptucha. Gdy tenże listu
nie przyjął, przynoszący wylegitymował
się legitymacją UB i rozkazał ks. Deptuchowi iść za sobą. Było to o godz. w pół
do 7 po południu. Ksiądz nie chciał iść z
funkcjonariuszem UB, żądając pokazania
sobie rozkazu aresztowania. Tego jednak
funkcjonariusz nie posiadał. Groził natomiast rewizją całego klasztoru i innymi
represjami (…) ks. Deptuch zdecydował
się ulec przemocy i zmuszony był pójść
z owym funkcjonariuszem. Był przy tym
obecny przełożony klasztoru. Do chwili
obecnej tj. do dnia 10 czerwca, ks Deptuch
Tadeusz (w zakonie Andrzej) nie wrócił
do klasztoru.”
(List o. Józefa Pałęgi do Rektoratu UJ
z dn.10 czerwca 1948)
Przesłuchania były szczególnie bestialskie; bicie, przypalanie papierosem,
miażdżenie palców, wbijanie drzazg pod
paznokcie – to codzienność. Dochodzą do
tego działania usiłujące złamać psychikę
więźnia – przesłuchania trwające dziesiątki godzin bez spania, jedzenie i picia.
Gdy po jednym z przesłuchań próbował
napić się wody ze spłuczki w ubikacji, pod
wpływem środka chemicznego w wodzie
traci przytomność. Przytomność traci
jeszcze wiele razy po pobiciach w czasie
przesłuchań. (pozostałością po nich była
znaczna utrata słuchu).

(Jesień 2010 Sanok – wywiad
z o. Andrzejem)
30.listopada 1948 r. Wojskowy Sąd
Rejonowy wydaje wyrok skazujący
o. Andrzeja Deptucha na 6 lat więzienia.
„… wiosną 1946 roku w Krakowie
wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji WiN (…) w celu usunięcia przemocą ustanowionych organów
władzy zwierzchniej Narodu , obalenia
Demokratycznego Ustroju Państwa polskiego, przechowując w swej celi klasztornej papiery i dokumenty nielegalnej
organizacji WiN do chwili aresztowania
tj. do dnia 17.VI.1948, czym popełnił przestępstwo z art. 88 w zw. Art. 86 KKWP…”
(Akt oskarżenia sporządzony przez WUBP
Wrocław 11.X.1948)
Przewieziony do ciężkiego więzienia w Rawiczu, gdzie następuje ciąg
dalszy przesłuchań. Aby skłonić Go do

współpracy zaaplikowano mu nawet serię
elektrowstrząsów. Katarzyna Deptuch
podejmuje próbę ratowania syna – pisze
list z prosba o ułaskawienie do prezydenta
Bieruta. Naczelnik więzienia odmawia
przesłania prośby, argumentując: „więzień do ustroju Państwa Ludowego ustosunkowany jest negatywnie, jest więźniem
nie zasługującym na zaufanie..”
W marcu 1953 roku umiera Stalin.
9 lipca grupę więźniów przewieziono do
Kłodzka, skąd po 12 dniach o. Andrzej
zostaje zwolniony. Początkowo nie wierzy w to co się stało. Przełożeni z zakonu
kierują Go na 3.miesięczny „urlop wypoczynkowy” w rodzinne strony.
Następnie skierowany zostaje do
pracy w parafiach i pracy nauczycielskiej
w seminariach. Podejmuje też, przerwane
aresztowaniem, studia na wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Od 1972 roku
przebywa w klasztorze franciszkanów
konwentualnych w Sanoku, poświęcając
się działalności katechetycznej i rekolekcyjnej oraz duszpasterstwu parafialnemu.
O. Andrzej doczekał się rehabilitacji – 25.X 1993 roku Sąd Wojewódzki
w Wrocławiu unieważnił wyrok z 1948
roku. Dwa lata później prezydent Wałęsa
odznaczył Go Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski a w 2006 roku
prezydent Kaczyński Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansował na stopień oficerski – podporucznika,
żołnierza niezłomnego.
Co roku przebywał w Rymanowie,
na Wszystkich Świętych i innych uroczystościach (odsłonięcie tablicy kpt.
Władysława Niemczyka, upamiętnienie
„katyńczyków’ itp). Na zaproszenie
„Naszego Rymanowa” odbył też sentymentalną wędrówkę, jesienią 2010 roku,
po wybranych miejscach miasta i okolicy
wspominając dawne czasy.
15 września 2012 roku obchodził
w rymanowskim kościele piękny jubileusz – 70 lat posługi kapłańskiej.

Tropem Wilczym
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I

deą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest
oddanie hołdu żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja
wiedzy na ten temat. Wydarzenie
niesie silne przesłanie patriotyczne
oraz może być ciekawe dla osób w
każdym wieku.
1 marca jest Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data
święta nawiązuje do 1 marca 1951 roku,
kiedy to w warszawskim więzieniu na
Mokotowie wykonano wyrok śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego

„Ojcze Andrzeju! Jeszcze w domu
rodzinnym wgłębiałeś się w lekturę „Rycerza Niepokalanej”. Zachwyciłeś się
św. Franciszkiem z Asyżu, który poślubił
Panią Biedę, święte ubóstwo. Spodobał
Ci się zapewne surowy, prosty tryb życia Franciszkanów w Niepokalanowie.
Spodobała Ci się głęboka pokora i jego
duchowego syna, ojca Maksymiliana. Pociągała Cię jego wspaniałomyślność, hojność, oryginalność, czystość obyczajów,
duch ubóstwa, szlachetność, uczciwość,
jego dusza poety, wielkiego miłośnika
przyrody, w której widziałeś ślady Boga.
Urzekł Cię kult Jezusa w żłóbku i na krzyżu, co tak mocno akcentował św. Franciszek. Zapewne urzekła Cię wielka pokora
św. Franciszka, który nie przyjął święceń
kapłańskich, ale pozostał diakonem.
Św. Franciszek nazywał siebie „maluczkim”, co jest znakiem wielkiej uniżoności i pokory. Świadczył najpokorniejsze
posługi bez wyniosłości, bez panowania,
bez poniżania drugich.”
(Kazanie ks. Andrzeja Skiby na jubileuszu
70 lat kapłaństwa)

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Tego dnia oddajemy hołd żołnierzom
antykomunistycznego i antysowieckiego
polskiego podziemia zbrojnego. Jedną z
form uczczenia tego wydarzenia są biegi
rozgrywane równocześnie w całej Polsce.
W 2016 roku bieg odbędzie się 28.03.
(niedziela) o godz. 12.00. W tym roku
Rymanów dołączy do tej ogólnopolskiej
imprezy. Bieg dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w Rymanowie
Zdroju na dystansie 1963 m (odwołanie do roku w którym zginął ostatni
Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak
ps. Lalek) Organizator ogólnopolski
–Fundacja Wolność i Demokracja,
organizator lokalny - Stowarzyszenie
”Nasz Rymanów”, Gmina Rymanów,
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Rymanowie. Szczegóły podamy w kolejnych numerach naszego
miesięcznika.
deka

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem

Po zakończeniu Mszy św. członkowie Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
wręczyli dostojnemu Jubilatowi bukiet
kwiatów i złożyli stosowne życzenia.
Ojcze Andrzeju! pozostaniesz na
zawsze w naszej pamięci.
Wacław Łabuda

Wigilijna piosenka
Gwiazdą zakołysało
zahuczało, zaszumiało, biało
Ptaki zamarły w śpiewie
Na bezszelestnym drzewie
Mrozy kładą pieczęcie
Na Niepokalane Poczęcie
Na polach mroźna zasłona
Smętny dzień mrozem kona
Wino zapachy rozdaje
Przypomina się majem
Piernik w dzieży dojrzewa
Z bajek na nim polewa
Na choinkowej bańce
Pajac wyczynia łamańce
Strój kupił na odpuście
Babuni w kwiecistej chuście
Stańmy przy lichej stajence
Pomóżmy sercem Panience
Ona cicho zanuci
Pastorałkę co smuci
Małego Panicza w żłobie
Wielkiego w małej osobie
Grzesznicy w darze dla Pana
Dają zdarte kolana
Królowie niosą dary
Pełne znaczącej miary
A my stojąc u bramy
Wołajmy: Zbawco zesłany
Ześlij nam niebios blaski
Zbolałym przymnóż łaski
Temu co się upodlił
I temu co się modlił
Przygarnij do serca swego
Człowieka zagubionego
Bądźmy jak gwiazda pierwsza
Łammy się opłatkiem wiersza.
Józef Szałankiewicz
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70 lat minęło
Czytając kiedyś archiwalne numery Waszego Miesięcznika natknąłem się
na relację z wycieczki do Jasiela. („NR”
listopad 2007 - przyp. red.). Ponieważ
od wielu lat interesuję się historią tego
terenu, a w szczególności historia formacji granicznych II RP jak również
powojennych (WOP i SG) chciałbym
się podzielić wynikami pewnych moich
poczynań dotyczących losów Jasiela
i znajdującej się tam strażnicy w latach
1945-1946. Termin mojego pisma jest
nieprzypadkowy, bowiem 27 listopada
1945 roku na mocy rozkazu Dowódcy
Okręgu Wojskowego w Krakowie powstała w strukturach WOP strażnica
w Jasielu. Kilka dni temu minęło 70 lat
od tego czasu.
Jasiel - to dla wielu miejsce niezwykle. Ja rzekłbym nawet zaczarowane. Ze
względu na swoje położenie, widoki,
cudną przyrodę oraz rośliny i zwierzęta niespotykane w innych rejonach.
A przede wszystkim ciszę i spokój który
tam niezmiennie panuje. Przybywając do
Jasiela może się być prawie pewnym tego
iż nikogo z ludzi tam się nie spotka. Co
najwyżej zwierzęta. Wyjeżdżając z Jasiela
zaś zawsze myślę o tym kiedy następnym
razem tutaj powrócę i co ciekawego może
mnie tu spotkać.
Drugim powodem mojego zainteresowania Jasielem jest jego historia.
Ta najstarsza sięgająca średniowiecza
i ta najnowsza XX wieczna. Ubiegły
wiek stał się dla Jasiela i jego mieszkańców tragedią zakończoną wysiedleniem
i kresem materialnego istnienia wsi. Dziś
po byłych mieszkańcach Jasiela i ich
kulturze materialnej pozostał tylko stary
cmentarz z kilkoma nagrobkami i sterta
kamieni po dzwonnicy cerkiewnej oraz
cerkwisko. No może jeszcze kilka krzyży
przydrożnych i kapliczek.
Wysiedlenie mieszkańców Jasiela
na Ukrainę stało się faktem w lecie 1946
roku. Wcześniej jednak w Jasielu miały
miejsce wydarzenia, które stały się tragedią dla kilkudziesięciu żołnierzy WOP ze
strażnicy jasielskiej i strażnic sąsiednich.
Aby prześledzić ten mały fragment
historii Jasiela musimy cofnąć się w czasie o kilka miesięcy do wczesnej jesieni
1945 roku, kiedy to jeden z oddziałów
UPA spalił w Jasielu budynki służące za
czasów II RP jako strażnica SG. To samo
spotkało inne strażnice w sąsiednich
miejscowościach takich jak Wisłok Wielki, Czeremcha, Radoszyce. Stało się to
w sytuacji kiedy strażnice opuściły pododdziały 34 pp 8DP odpowiedzialne do
tego czasu za ochronę granicy państwowej
na tym odcinku - a powstające formacje
WOP jeszcze jej nie objęły w ochronę.
Za ochronę jasielskiego odcinka
granicy państwowej odpowiedzialny był
9 Oddział WOP w Nowym Sączu , w
którego składzie znajdował się 38 batalion zlokalizowany w Nowym Zagórzu.
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Coraz więcej turystów

W składzie tegoż batalionu utworzona
została strażnica WOP Jasiel nosząca
numer 174.
Kiedy więc 27 listopada 1945 roku
powstała w Jasielu strażnica WOP- została zainstalowana w czterech chłopskich
domach w fatalnych warunkach ,gdzie
żołnierze kwaterowali w częściach chłopskich chat, z których korzystali także ich
właściciele z rodzinami. Już na samym
początku działalności strażnicy Jasiel
uwidoczniła się jej fatalna sytuacja związana z brakami w zakwaterowaniu i zaopatrzeniu , dużą odległością od jednostki
macierzystej a także wrogość ludności
miejscowej. Trudny teren i ciężka zima
jeszcze te trudności pogłębiły. Warunki
te odzwierciedla meldunek dowódcy
9 Oddziału WOP w Nowym Sączu z dnia
19 stycznia 1946r do Szefa Wydziału
WOP przy DOW Kraków o fatalnym
stanie strażnicy w Jasielu i propozycja
przeniesienia strażnicy do Łupkowa.
Niestety nie było podjętych żadnych
decyzji w tym zakresie, a na skutki braku
odpowiedniej reakcji nie trzeba było długo czekać. Garstka odciętych od świata
żołnierzy nie mogła ujść uwadze działającego na tym terenie niezwykle aktywnie
kurenia UPA «Rena». Już po trzech tygodniach od objęcia swoich obowiązków
pierwszy dowódca strażnicy wracając
z Komańczy do Jasiela z towarzyszącym
mu żołnierzem został wzięty do niewoli
przez UPA , rozbrojony i przetrzymywany

Współczesny, sielski krajobraz

aż do 31 grudnia, po czym wypuszczony
w takim stanie iż nie powrócił już do
służby liniowej.
W tym okresie UPA nie posuwała
się jeszcze do zabijania jeńców - ale sytuacja szybko uległa zmianie w związku
z działaniami jakie w odwecie za spalenie przez sotnie UPA wsi Wołtuszowa,
Deszno, Szklary podjęły pułki 8 DP
w początkach 1946 roku. Po zakończeniu
akcji oczyszczania terenu południowo-zachodniej części powiatu sanockiego
i odejściu jednostek do rejonów zakwaterowania w lutym 1946 - do akcji przystąpiła UPA. Ponieważ w akcjach razem
z WP brali udział również żołnierze ze
strażnic WOP-przeciwko nim UPA skierowała cały kureń (batalion-przyp. aut)
składający się z 4 sotni pod dowództwem
‹Rena» , dysponujący również ciężka
bronią piechoty.
Z ustaleń wywiadu WOP można
wyczytać iż akcję likwidacji strażnic
WOP poprzedziła mobilizacja młodych mężczyzn z łemkowskich wsi
w niespotykanych dotychczas ilościach.
W samych tylko wsiach Polany Surowiczne i Surowica wcielono do sotni 40
mężczyzn w wieku 18-20 lat. Podobnie
było w Wisłoku Wielkim i Darowie.
Dlatego też na szybki rozwój wypadków
nie trzeba było długo czekać. Już 7 marca
1946 r budynki w których kwaterowali
WOP-iści w Jasielu zostały ostrzelane

z broni maszynowej przez UPA. Dostarczanie zaopatrzenia do strażnicy było
bardzo utrudnione i wiązało się z zaangażowaniem licznego konwoju ochronnego
związanego z możliwością napadu. Ostatni konwój przyprowadził do Jasiela osobiście mjr Frołow -dowódca 38 batalionu
WOP w dniu 11 marca. Podczas drogi
powrotnej do Zagórza w Wisłoku Dolnym
wpadł w zasadzkę. Jednakże siły UPA nie
były liczne i udało się dotrzeć bezpiecznie
do Komańczy. Nie polepszyło to sytuacji
strażnicy Jasielskiej na długo. Łączność
ze sztabem batalionu była zrywana wiele
razy.16 marca ze strażnicy w Jasielu wyszedł patrol w celu usunięcia uszkodzeń
na linii telefonicznej. Przed miejscem
gdzie połączenie było przerwane UPA
zorganizowała zasadzkę. W strzelaninie
zginął zastępca dowódcy strażnicy ppor.
Wiesław Zembrzycki.
Ponieważ sytuacja na odcinku 38
batalionu stawała się coraz trudniejsza
mjr Frołow za zgodą przełożonych przeniósł sztab batalionu do Komańczy a już
na własną odpowiedzialność zarządził
ewakuację do Komańczy strażnicy Jasiel.
W związku z tym polecił swojemu zastępcy por. Janowi Gierasikowi skompletowanie grupy ewakuacyjnej złożonej
z żołnierzy strażnic w Komańczy , Łupkowie, Radoszycach i Woli Michowej , oraz
GPK w Łupkowie. Do grupy dołączyło 5
milicjantów z posterunku w Komańczy.
Grupa ta marszem ubezpieczonym dotarła
do Jasiela póżnym popołudniem 19 marca
1946 roku drogą przez Wisłok Wielki
i Moszczaniec.
Różnie źródła podają stan grupy ewakuacyjnej przybyłej do Jasiela w dniu 19
marca 1946 roku. To samo dotyczy stanu
osobowego strażnicy w Jasielu tragicznego dnia 20 marca. Pominę więc tę kwestię
i podam za dokumentem znajdującym sie
w archiwum WOP że w Jasielu broniło
się 106 żołnierzy WOP i 5 milicjantów
z Komańczy (Arch.WOP, sygn 110/12/57
s.55-61.)
Przed świtem 20 marca załadowano dobytek strażnicy na wozy konne
.Wcześniej też wyszły ubezpieczenia
sprawdzające trasę ewakuacji. Tego dnia
Jasiel spowijała gęsta mgła ograniczająca
widoczność do kilku metrów.To chyba
spowodowało iż ubezpieczenia nie wykryły obecności UPA wzrokowo, a droga
pełna była śladów przemarszu grupy ewakuacyjnej z poprzedniego dnia. Kolumna
ruszyła w kierunku Moszczańca tzw.
«starą drogą» mocno rozciągnięta trawersując zbocze wzgórza ponad cerkwią.
Kiedy czoło kolumny wysunęło się kilkaset metrów poza obręb zabudowań padły
na Jasiel pierwsze pociski z moździerzy
82mm jakie sotnia «Chrina» zdobyła
w potyczce z WP.
Tak sytuację przedstawia naoczny
świadek Józef Warat: « 20 marca w Jasielu była bardzo duża mgła. Widoczność
ograniczona. O świcie kolumna była
ustawiona przy strażnicy do wymarszu.
W tym czasie od granicy padły dwa naboje moździerzowe kal.82 mm. Rannych

zostało dwóch żołnierzy i dwie osoby
cywilne. Zabite cztery konie. Żołnierze
natychmiast zajęli stanowiska ogniowe.
Po krótkiej ciszy sotnie zaatakowały nas
ze wszystkich stron. Chłopskie domy
w których kwaterowali żołnierze strażnicy
były w dolinie. We mgle podeszli bardzo
blisko. Nie liczyli się z własnymi stratami. We wsi Jasiel około 200 metrów od
strażnicy wybuchł pożar. To była jedna
z metod oddziaływania psychicznego na
żołnierzy. Dudniła broń ręczna i maszynowa. Sotnie przewyższały nas ilościowo
około dziesięciokrotnie. Dysponowały
dobrym uzbrojeniem. W walce wyczerpała się nam amunicja. Znaleźliśmy się
w sytuacji bez wyjścia «.
Dostępne polskie źródła podają, że
zgrupowanie WOP w Jasielu posiadało
niewiele amunicji: po 30 - 40 szt. na karabin, po 2-3 magazynki na PPSz i PPS. oraz
po 3 dyski na rkm Diegtiariewa. W sumie
mogło tego być najwyżej 6 tys sztuk. To
bardzo niewiele jak na 110 sztuk broni w
większości maszynowej.
Na wyposażeniu grupy ewakuacyjnej
znajdowały się wprawdzie 2 granatniki
50mm - jednakże prawie cały zapas
granatów znajdował się
na wozach jadących na
czele kolumny, które
w wyniku pierwszego
ostrzału i zabicia koni
zostały unieruchomione
w znacznej odległości
od zabudowań do których wycofali się żołnierze. Dlatego w walce
użyto jedynie kilku
granatów jakie mieli
przy sobie żołnierze
obsługujący granatniki.
Na unieruchomionych wozach również
znajdowała się pokaźna
ilość amunicji karabinowej kalibru 7.92mm
do broni niemieckiej i
jeden niesprawny km
niemiecki MG. Były
to pozostałości znalezione w opuszczonych
okopach niemieckich
i zarekwirowane we
wsi. Amunicja ta nie
nadawała się do użycia do broni systemu
sowieckiego o kalibrze 7.62mm jaka
dysponowali WOP-iści.
Zatem po wystrzelaniu posiadanej
niewielkiej ilości amunicji żołnierze
pozostali bezbronni i musieli się poddać,
lub starali się ukryć. Uciec z Jasiela udało
się jednemu żołnierzowi o nazwisku Kowalonek. Znając dobrze teren wymknął
się z okrążenia we mgle i pieszo dotarł
do Komańczy. Drugim któremu udało
się uratować był ppor. Marian Myśliński,
który po zaprzestaniu walki ukrył się na
strychu budynku i przeczekał aż UPA opuściła Jasiel - po czym przeszedł na stronę
czechosłowacką i powrócił do Zagórza
okrężną drogą przez GPK Muszyna.

Wziętych do niewoli WOP-istów
członkowie UPA prowadzili w okolice cerkwi, gdzie ich kilka godzin przetrzymywano. Tak opisuje te wydarzenia plut. Józef
Warat , ranny w głowę podczas bitwy: «Ja
zostałem ranny w głowę. Początkowo straciłem przytomność. Przed końcem walki
niektórzy ranni żołnierze weszli do piwnicy jednego z domów zajmowanych przez
żołnierzy strażnicy. W piwnicy tej było
sporo dzieci i kobiet. Jeden z członków
sotni podszedł do piwnicy. Widziałem jak
wrzucił w otwór ręczny granat zaczepny z
długim drewnianym uchwytem(produkcji
niemieckiej).Rozległ się głuchy silny
wybuch, słychać było głośny płacz dzieci
i kobiet. Wziętym do niewoli żołnierzom
kazali ustawić się w dwuszeregu. Ranni
zostali oddzieleni. Początkowo wszyscy
trzymaliśmy ręce podniesione go góry.
Doprowadzili nas pod cerkiew. Obok był
cmentarz. Dowódca całej grupy (por. Jan
Gierasik - przyp. aut.) poniósł straszną
śmierć. Ukraińcy przywiązali łańcuchem
jedną jego nogę do gałęzi jodły a drugą
do uprzęży konia. Pogonili konia. Ciało
zostało rozerwane w powietrzu. Kolumnę
jeńców poprowadzili w las».

Ułamany krzyż - świadek tragicznej historii

Z relacji świadków wynika iż poprowadzono jeńców drogą na Moszczaniec do istniejącej do dzisiejszego dnia
leśniczówki , gdzie po szczegółowej
rewizji odebrano jeńcom płaszcze, czapki
i wszystkie rzeczy osobiste. Następnie
poprowadzono wszystkich do Wisłoka
Górnego, gdzie podzielono jeńców na
grupy i zamknięto w stodołach. Oficerów
i milicjantów zamknięto osobno. W nocy
z 20/21 marca UPA prowadziła przesłuchania oficerów i milicjantów używając
tortur dla wydobycia zeznań. Świadczą
o tym opisy ciał oficerów wydobytych
z miejsca w którym dokonano zbrodni
NASZ RYMANÓW
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noszące ślady ciężkich okaleczeń. Szeregowców i podoficerów nie przesłuchiwano. O ich losie zdecydowała treść
dokumentów jakie mieli przy sobie, a w
wypadku żołnierzy strażnicy jasielskiej
również akta strażnicy zdobyte przez
UPA w Jasielu.
W wyniku tych działań 21 marca
w godzinach rannych członkowie UPA
odprowadzili na wzgórze Berdo w Wisłoku Dolnym 5 oficerów i pięciu milicjantów gdzie ich zamordowano strzałem
w tył głowy. Następnie tego samego dnia
po południu i prawdopodobnie także
następnego dnia rano, w grupach po
kilkunastu poprowadzono w to samo
miejsce 32 podoficerów i żołnierzy
WOP z różnych strażnic ,po czym w tym
samym grobie dokonano mordu na tych
jeńcach za wyjątkiem szer. Pawła Sudnika
któremu udało się uciec znad dołu śmierci
i boso oraz w bieliźnie przebyć lasem
po śniegu ponad 10 km zanim dotarł do
Woli Jaworowej. Jego relacja jest szeroko znana i opisywana była wielokrotnie.
Był on jedynym znanym żołnierzem
który przebył cały szlak tragedii jeńców
pojmanych w Jasielu aż do miejsca nad
dołem śmierci na wzgórzu Berdo. Stojąc
nad dołem śmierci znalazł w sobie tyle
sił aby wyrwać się z rąk oprawców UPA.
Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że w wyniku ucieczki szer. Sudnika UPA
zmieniła swoje plany w stosunku do pozostałych jeńców którzy pozostawali w ich
rękach. Część jeńców zwolniono. 22 marca
odprowadzono do Karlikowa i zwolniono
pięciu jeńców. Byli to szeregowcy: Baniowicz, Gierszkiewicz, Brykbryn, Klesiński
i Szumiar. Podobny los spotkał jeńców
rannych w boju w Jasielu. Z relacji plut.
Józefa Warata wynika , że po pozbawieniu ich umundurowania pozostawiono
ich swojemu losowi w Jasielu z którego
o własnych siłach przeszli na stronę
czechosłowacką i tam otrzymali pomoc w
szpitalach w Humennem oraz Bratysławie.
Tak świadek to opisuje: «Rannych
(było nas 11) zaprowadzili do Jasiela.
Zabrali nam umundurowanie dając
w zamian stare, cywilne ubrania; były
porwane i brudne....Dali nam po paczce
papierosów i powiedzieli: idźcie gdzie
chcecie». Tak więc z dostępnych informacji można przyjąć iż z Jasiela uratowało
się na pewno jedenastu rannych którzy
przeszli granicę , pięciu wypuszczonych
w Karlikowie, dwu którzy uratowali
się po walce w Jasielu na własna rękę
i jeden, który uciekł znad dołu śmierci
na wzgórzu Berdo. Razem 19 żołnierzy.
Niektóre źródła podają jeszcze informacje
o pięciu wypuszczonych w Króliku Polskim - ale to nie znajduje potwierdzenia
w dokumentach archiwalnych. Być może
jest to przeinaczenie nazwy miejscowości
[Karlików – Królik].
Natomiast z pewnością nieprawdziwe
są dane dotyczące strat w boju żołnierzy
WOP. Źródła polskie podają liczbę
zabitych 2 żołnierzy w walce. Prawdopodobnie pochodzi ta informacja z relacji
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szer. Pawła Sudnika - który o tym tak
wspomina: « Po czterech godzinach walki
mieliśmy dwóch zabitych». Natomiast w
innym miejscu: «Niestety , widziałem
jedynie walkę najbliższych moich sąsiadów». Tak więc można przyjąć iż w otoczeniu gdzie bronił się Paweł Sudnik były
2 ofiary śmiertelne. Natomiast w Jasielu
obrona odbywała się w wielu odosobnionych miejscach i straty z pewnością były
wyższe - zwłaszcza kiedy inny świadek
mówi o granacie wrzuconym do piwnicy
pełnej rannych żołnierzy oraz cywili.
Z dokumentów ukraińskich możemy
się też dowiedzieć o ostrzale moździerzowym Jasiela i trafieniu granatem w dom
w którym broniło się wielu żołnierzy ,
oraz o stratach po stronie WOP. Według
tych danych w Jasielu zginęło 24 żołnierzy WOP , 6 było rannych a 79 dostało
się do niewoli. Z tej liczby pojmanych
jeńców 20 miało zostać wypuszczonych
a reszta rozstrzelana.
Gdyby te dane przyjąć za prawdziwe
musiałoby się jeszcze znajdować jedno
miejsce w którym dokonano egzekucji
około 30 jeńców. Podobnie w źródłach
polskich nie można się doszukać śladu po
podobnej ilości jeńców. Wskazywałoby
to na możliwość zmiany decyzji o miejscu egzekucji pozostałych żołnierzy - ze
względu na ucieczkę szer. Sudnika i niemożności zachowania mordu w tajemnicy
, na którą UPA z pewnością liczyła. Jest
też możliwe , że UPA od samego początku
planowała dokonanie egzekucji w dwóch
różnych miejscach.
Idąc tym tropem od wielu lat prowadzone były poszukiwania i analizowane
wypowiedzi różnych świadków mających
jakiekolwiek informacje na ten temat.
Interesujące było założenie, którego autor
sugerował możliwość dokonania jakiegokolwiek zaplanowanego mordu przez
UPA tylko w bezpośredniej bliskości
schronów lub bunkrów będących w użytkowaniu przez UPA , lub bojówkę SKW.
Kiedy przyjęto takie założenie - odkryto
na górze Berdo resztki bunkra w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca w którym
dokonano egzekucji. Dlaczego «Hrin»
wybrał właśnie to miejsce - głęboko ukryte w parowie, trudnodostępne i oddalone
o około 6 km od miejsca przetrzymywania
jeńców w Wisłoku Górnym?. Powody
mogły być tylko dwa: Jeden - utrzymanie
całej sprawy w tajemnicy a drugi to taki że
jeńców na miejscu egzekucji rozbierano
z mundurów i butów - a te rzeczy trzeba
było gdzieś zmagazynować, podobnie jak
cały zdobyty w Jasielu dobytek strażnicy.
Idąc dalej tym tropem odkryto podobne pozostałości po bunkrach w lasach
dzisiejszego rezerwatu Źródliska Jasiołki
i o dziwo również w ich pobliżu bezimienną mogiłę, która jeszcze w latach 60-tych
ubiegłego wieku określana była przez
miejscowych jako «miejsce kaźni». Do
tego jest ona oddalona także o około 6 km
od Wisłoka Górnego. Dzisiaj zapomniana
i opuszczona.
Być może kilkadziesiąt lat temu ktoś
jednak posiadał wiadomości na temat

drugiego miejsca zbrodni- ale pamięć
o tym nie przetrwała do dziś. Wszak
teren Jasiela był prawie zamknięty dla
osób postronnych ze względu na strefę
graniczną , oraz dużą odległość od dróg
i skupisk ludzkich. Przechodzili tamtędy
jedynie turyści nie będący w większości
zorientowani w historii tego miejsca.
Znamienna również jest sytuacja w
której do dnia dzisiejszego nie było przeprowadzone śledztwo w sprawie zbrodni
UPA popełnionej w Jasielu , chociaż od
17 lat funkcjonuje Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w ramach IPN i prowadzi takie śledztwa.
A przecież zbrodnia w Jasielu była największą zbrodnią na jeńcach jaka została
popełniona na tych terenach po roku 1945.
Koniecznością zatem było złożenie
odpowiedniego wniosku do Instytutu
Pamięci Narodowej o wszczęcie śledztwa
w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości,

Krzyż na miejscu kaźni

stanowiącej jednocześnie zbrodnię wojenną polegającej na zabójstwie przez
nacjonalistów ukraińskich kilkudziesięciu żołnierzy WOP w marcu 1946 roku
w Jasielu i Wisłoku Dolnym - to jest
o przestępstwo z art.225par.1 kk z 1932
roku , w związku z art.3 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r i IPN.
Dnia 27 kwietnia 2015 roku prokurator OKSZpNP w Rzeszowie wydał
postanowienie o wszczęciu śledztwa
w tej sprawie. Ponieważ równocześnie
z wnioskiem o wszczęcie śledztwa złożony został wniosek o przeprowadzenie
ekshumacji szczątków z bezimiennej
mogiły w której mogą spoczywać jeńcy
dotychczas nieodnalezieni - mam głęboką
nadzieję że uda się dokonać przełomu
w tej sprawie, oraz zakończyć ten tragiczny rozdział historii poprzez przeniesienie
szczątków żołnierzy na publiczny cmentarz gdzie jest ich miejsce.
Jan J. Rajchel
(Autor jest mgr. prawa, absolwentem
UMCS w Lublinie. Kiedyś związany zawodowo z Rymanowem. Po wieloletniej emigracji, powrócił do kraju na emeryturę).
Fot. Jan J. Rajchel (2)i Wacław Łabuda (2)

Dzieje Koła Gospodyń
Wiejskich
w Posadzie Dolnej

K

orzystając z Kronik prowadzonych przez KGW
dowiadujemy się, że Koło w Posadzie
Dolnej powstało w 1963 roku. Dnia
30 stycznia 1963 odbyło się pierwsze
zebranie, w którym wzięło udział 40
członkiń, powołano zarząd; przewodniczącą została pani Janina Jasłowska
i działała w KGW przez 20 lat. Koło w
niedługim czasie liczy już 60 członkiń
i zaczyna prężnie działać zaczynając
od dochodowej zabawy na zakup sprzętu kuchennego i zorganizowania kursu
racjonalnego żywienia. Opiekę nad Kołem obejmuje Rymanowska Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa.
SOP i ona też pokrywa koszty wszelkich organizowanych w KGW kursów.
Jeszcze w tym roku zorganizowano kurs
zastosowania agrochemii w rolnictwie,
założono dzieciniec na okres żniw,
wzięto udział w dożynkach w Desznie,
na które zrobiono dwa wieńce. I tak rok
po roku rozwija się piękna społeczna
praca kulturalna - przynosząca radość
i korzyść wszystkim mieszkańcom.
Znaczącą sprawą jest tu oparcie o podwaliny pracy kulturalnej miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej - prowadzonej szczególnie przez strażaka - listonosza Tadeusza Szajnę.
Pani Janina Jasłowska jest bardzo
zaangażowana w działalność Koła. Do
działalności KGW należy zaliczyć; organizowanie spotkań, zebrań, zabaw,
uroczystych imprez np. z okazji; Dnia
Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka,
Mikołaja, rocznic i różnych kursów jak;
kurs wypieku ciast, kroju i szycia, gotowania, hodowli kur, prowadzenia ogródków warzywnych itp. A także zabaw
jak; zabawy Sylwestrowe, Katarzynki,
Andrzejki. Zawsze w okresie letnim organizowane są dziecińce - aby zapewnić
opiekę dzieciom, gdy rodzice zajęci są
żniwami i pracą w polu. Mocno rozwija się współpraca z młodzieżą z Klubu
Młodego Rolnika, dla którego 15stycznia 1965 roku został otwarty lokal
Klubo –Kawiarni na Posadzie Dolnej
w Domu Ludowym, prowadzony przez
panią Felicję Lorenc, członkinię KGW.
Dzięki
wspaniałej atmosferze
wprowadzonej przez Panią Felicję, młodzież garnie się masowo do klubu,
pani Fela potrafi ją zachęcić - zmobilizować do wielu prac. Powstaje kółko
recytatorskie, koło teatralne, zespół taneczny. Młodzież uzyskiwała wspaniałe wyniki, w wielu konkursach zdobywała I-sze, II-gie miejsca. Zespół
teatralny ze sztukami jeździł do sąsiednich miejscowości przy okazji różnych okazjonalnych imprez. Wszystko to odbywało się przy współpracy
z KGW. Organizowano biwaki, ogni-

ska, wycieczki rowerowe, różne gry i zabawy towarzyskie. Zespół miał piękne
stroje. Coroczne dożynki zawsze odbywały się z udziałem młodzieży Piękne,
urzekające kunsztem wykonania wieńce dożynkowe, zyskujące zawsze wielkie uznanie i podziw, wite są (zawsze
do roku 2005) przez panią Stefanię
Oberc i według jej projektów. A pomocą służy siostra Janina i córka Halina
i z Koła Józefa Tomkiewicz, Danuta
Rajchel i inne panie dorywczo. Pani
Stefa zawsze też układała wierszowane
przyśpiewki i to nie tylko na dożynki.
Zawsze, zwłaszcza w okresie zimowym prowadzone są różne szkolenia
rolnicze jak; uprawy truskawek, buraka
cukrowego, uprawy i kontraktacji warzyw mało znanych, mleczarskie, hodowli drobiu i różne konkursy np.; na
czyste obejścia, najpiękniejsze ogródki kwiatowe itp. jak również spotkania
z kosmetyczką, lekarzem, weterynarzem, prawnikiem, odczyty, pogadanki,
wieczorki.
W 1970 roku powstaje Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni przy GS
w Rymanowie. Ośrodek prowadzi Felicja Lorenc – członkini KGW i to
stanowi jakby rozszerzenie Koła, bo
teraz członkinie KGW uczęszczają na
wszystkie kursy i pokazy organizowane
przez ONG i nawiązuje się współpraca
z członkiniami innych istniejących już
w terenie Kół – panie dzielą się wzajemnie swoimi osiągnięciami, doświadczeniami.
Przez następne lata w KGW Posadzie Dolnej są prowadzone kursy przysposobienia rolniczego z egzaminami,
kurs racjonalnego żywienia. Ożywia
się współpraca z Kółkiem Rolniczym.
Na dziesięciolecie KGW - koło liczy 85
członkiń. W tym roku przewodniczącą
koła zostaje pani Maria Topolska.
Na trzydziestolecie PRL członkinie
zorganizowały uroczyste przyjęcie na
230 osób, zaproszono koleżanki z całego
powiatu. W czynie społecznym podjęto
opiekę nad ludźmi starszymi i niedołężnymi. Częste są spotkania z Kołem Emerytów, rośnie też współpraca z Miejską
Ligą Kobiet Polskich, której prezesem
jest pani Stanisława Pniak. Wspólne jest
często obchodzenie niektórych uroczystości z SDK (MDK) - tu wielkim łącznikiem jest pani Hermina Sołtysik.
W latach osiemdziesiątych zaczynają się systematyczne spotkania noworoczne, wieczory kolęd i opłatki,
które to od tej pory na stałe wpisały się
w repertuar działalności Koła – w kronikach już widniejące jako Liga Kobiet
Polskich - a członkinie wciąż te same
i wszędzie i zawsze pani Felicja Lorenc
jako ten dobry duch skupiający wokół
siebie wszystkich od najmłodszych do
najstarszych. Jej zaangażowanie i ofiarność, wrażliwość, różnorodność podejmowanych działań działa jak magnez.
W kronice mieści się wiele wycinków
z gazet opisujących działalność Pani
Feli. Otrzymywała wiele dyplomów

i pochwał, a liczne wycinki z gazet
i różnorodne zdjęcia
są dowodem
i wspaniałym dokumentem na potwierdzenie tych bardzo miłych faktów. Siedzibą LKP jest Ośrodek Nowoczesnej
Gospodyni w Rynku.
Od 1987 roku panie objęły patronat
nad Kalwarią – gdzie na miejscu starego
kamieniołomu powstała staraniem ks.
Dziekana Franciszka Mroza (nawiasem
mówiąc wspaniałego przyjaciela Koła)
– grota Matki Bożej, przy której nasze
panie sadzą krzewy i kwiaty, a w roku
1988 obok w lasku 37 drzewek jarzębiny. Przez 21 lat panie stale opiekowały
się tym miejscem, pieląc, sadząc i doglądając aby było tu ładnie i czysto. Prowadzone są dalej kursy; kroju i szycia,
dziewiarski, rękodzieła artystycznego.
Co miesiąc są zebrania, na których
omawia się, co się zrobiło w poprzednim miesiącu i planuje co w następnym
trzeba zrobić, obchodzi się imieniny koleżanek, są życzenia, kwiatki, słodycze.
Pani Fela zawsze coś smacznego (sama
lub z koleżankami) przygotuje, są śpiewy, wspomnienia, zawsze coś wesołego.
31. 08. 1989 r z chwilą rozwiązania w całym kraju Kół LKP i likwidacji ONG – pani Felicja przechodzi na
emeryturę, ale wewnętrzny niespokojny duch społecznikowski nie daje Jej
by być poza ludźmi - i tak 1994 roku
chęć założenia nowego koła znajduje
swoje spełnienie i 40 kobiet członkiń
poprzednich kół tworzy Koło Przyjaciół
Radia Maryja. To Koło, jak te poprzednie zajmuje się pracą kulturalną , patriotyczną , społeczną, urządza imprezy
nie tylko religijne, ale patriotyczne
jak; Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień
Niepodległości, Mikołaj, Opłatki (bezalkoholowe) z zabawami dla wszystkich,
jubileusze, pokaz wystawy np.; wielka
wystawa rzeźby, koronkarstwa, haftu,
malarstwa w 2000r.
Tak samo jak dawnej przez KGW
robione są wieńce dożynkowe. Członkinie prowadzą zbiórki charytatywne,
porządkują i ukwiecają Kalwarię, odwiedzają chore i starsze osoby, organizują wycieczki i pielgrzymki. Co
miesiąc spotykają się w ostatnie poniedziałki miesiąca, najpierw w Rynku jak
dawniej a potem dzięki przychylności
sołtysa Edwarda Pulnara w Domu Ludowym na Posadzie Dolnej Stale używa się tej nazwy, choć od 1963 Posada
stanowi Osiedle Nr II Rymanowa).
Oprócz tematów religijnych częste są tu
treści patriotyczne, ekologiczne, kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów,
urządzane są wieczornice związane
z rocznicami znanych poetów i pisarzy,
papieskie związane z Janem Pawłem
II .Serdeczne rozmowy w wzajemnej
życzliwości to tu zwyczajność. Panie
wymieniają doświadczenia, prowadzą
kursy zwłaszcza żywieniowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi, obchodzą imieniny
częstując się słodyczami i śpiewają.
(dokończenie w następnym numerze)
NASZ RYMANÓW
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Muzyczny sukces

jako wspólny mianownik
działań ucznia, nauczyciela
i rodzica
„Muzyka może otworzyć dziecku serce
i nauczyć jak żyć pełniej”
S. Suzuki

K

olejny już raz w auli Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie
miał miejsce niezwykły koncert
muzyczny. 17 listopada 2015 roku zgromadzeni goście zasłuchali się i rozmarzyli
podczas profesjonalnie przygotowanego i
doskonale zaprezentowanego przez młodych artystów – podopiecznych Szkoły
Muzycznej I st. w Rymanowie koncertu
„Jesienne spotkanie z muzyką”. Soliści
wykonali utwory muzyki klasycznej na
różnych instrumentach, prezentowały
się również zespoły kameralne, które już
w grudniu będą reprezentowały szkołę
w przesłuchaniach Centrum Edukacji
Artystycznej. Tradycyjnie zgromadziła
się liczna widownia złożona z rodziców,
mieszkańców Rymanowa i okolic oraz
nauczycieli i uczniów. Wystąpił również
chór pod dyrekcją pani Iwony Tylki,
który zachwycił widownię ciekawą interpretacją wykonywanych utworów
a także orkiestra dęta prowadzona przez
pana Mieszka Szybkę, która brawurowo
wykonała Accidentally in love i Happy
marching band marsh.
Koncert „Jesienne spotkanie z muzyką” udowodnił, że wielu uczniów Szkoły
Muzycznej I st. w Rymanowie bardzo
szybko robi duże postępy. Niewątpliwie
na rozwój dziecka kluczowy wpływ ma
jego talent oraz zaangażowany pedagog. Należy jednak mocno podkreślić
niezwykłą rolę rodziców w edukacji
muzycznej ich dzieci. Rodzice, którzy
wspierają dziecko, są w stałym kontakcie
z nauczycielem, uczestniczą w popisach
i koncertach są dla niego ogromną mobilizacją. Z doświadczeń wielu pedagogów
wynika, że uczniowie szkoły muzycznej
nie mogą się rozwijać bez świadomego
i aktywnego udziału rodziców.
Dr Suzuki zwykł był mawiać: „kształcimy rodziców, a nie dziecko, żeby byli
dobrymi nauczycielami w domu”. Jest to
szczególnie ważne, gdyż proces uczenia
się przebiega w dużej mierze w domu.
Relacje dziecka z rodzicami najsilniejsze są we wczesnych latach życia.
Badania wskazują, że rodzice powinni
przekazać swoim pociechom wszystko,
co uważają za najcenniejsze. Według
psychologów, zanim dziecko pójdzie do
szkoły, winno być na tyle głęboko i mocno
związane z ojcem i matką, aby później rodzina była najważniejsza, by zdanie rodziców liczyło się bardziej niż rówieśników.
Dlatego tak istotna jest w nauczaniu gry
na instrumencie współpraca z rodzicami.
Rodzice uczestniczą w lekcjach, podejmują wysiłki do motywowania i zachę-
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cania dziecka do dalszej systematycznej
pracy i rozwoju jego talentu.
Składam wyrazy szacunku wszystkim rodzicom, którzy dużą wagę przywiązują do wspierania swoich pociech
w ich edukacji muzycznej i w ferworze

wielu codziennych obowiązków starają się zawsze znaleźć dla nich czas
i zainteresowanie rozwojem ich talentu.

Dzień Patrona szkoły

W tym roku postanowiliśmy szczególnie uroczyście świętować Dzień
Patrona. W szkole organizowane były
konkursy o tematyce papieskiej (plastyczny, literacki, multimedialny, konkurs
wiedzy o Janie Pawle II). Uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z dużym zaangażowaniem brali w nich
udział, wykazując się w swoich pracach
sporą oryginalnością i pomysłowością.
W ramach obchodów Dnia Patrona
odbył się także I Bieg Przełajowy im.
św. Jana Pawła II, w którym wzięło
udział 132 uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. W biegu swoich sił
spróbowali także nauczyciele, dzielnie
dotrzymując kroku wychowankom.
Dzięki uprzejmości właścicieli
Dworu Ostoia, Państwu Ostoia – Tomaszewskim, mogliśmy odpocząć po biegu
w przepięknym parku dworskim przy
ognisku i kiełbasce z grilla. Tego typu
rozgrywki sportowe uczniowie przyjęli z
wielkim entuzjazmem, dlatego zapewne
na stałe zagoszczą w naszym corocznym
szkolnym kalendarzu.

„Szkoła to poszerzony dom rodzinny”
( Jan Paweł II
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października 2015r. już po
raz 19. społeczność Zespołu
Szkół Publicznych w Klimkówce obchodziła Dzień Patrona
Szkoły, św. Jana Pawła II. Święto
Szkoły to dzień szczególny – to oddanie
czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie
Jego nauki, szczególnie tej kierowanej
do młodych, jak również do nauczycieli
i wychowawców.
Jesteśmy dumni, że naszym Patronem
jest św. Jan Paweł II i staramy się, aby
wszystkie nasze działania były hołdem
dla Jego życia i nauczania. Ojciec Święty
nie bał się stawiać wysokich wymagań
innym, ale przede wszystkim samemu
sobie. Pozostał w naszej pamięci jako
wspaniały Nauczyciel, który przykładem
własnego życia pokazywał, jak można
pozostać dobrym człowiekiem w czasach,
które niosą ze sobą tyle pokus i zagrożeń.

Dariusz Krzok
fot. Maciej Czado

Kulminacją obchodów Dnia Patrona
była uroczysta msza święta odprawiana
w klimkowskim kościele oraz akademia,
na którą licznie przybyli zaproszeni
goście i mieszkańcy Klimkówki. Po odśpiewaniu przez uczniów hymnu Szkoły,
dyrektor Marian Penar w swoim wystąpieniu powitał wszystkich zebranych,
m.in. przedstawicieli władz gminnych
na czele z Zastępcą Burmistrza Gminy
Rymanów Janem Materniakiem, władze
wsi Klimkówka, przewodniczących
lokalnych organizacji i Rady Rodziców
Zespołu Szkól Publicznych w Klimkówce, uczniów i pracowników szkoły oraz
mieszkańców Klimkówki.
Dyrektor nawiązał również do XV
obchodów Dnia Papieskiego zorganizowanego pod hasłem „Jan Paweł II
– Patron Rodziny”. Kolejnym punktem
uroczystości było przedstawienie sztuki
teatralnej pt. „Wyspa”. Uczniowie klasy
VI przygotowywali się do jej wystawienia
pod kierunkiem siostry Diany Jonczyk
i wychowawczyni, Ewy Drybały. Młodzi aktorzy przenieśli widzów w klimat
afrykańskiej wyspy, której mieszkańcy
czują się niekochani, stracili wiarę
w siebie. Dzięki lekarce, która przybywa
tam pewnego dnia otrzymują nadzieję na
odmianę swojego losu. Kobieta przybliża
im nauczanie Jana Pawła II, a swoim własnym postępowaniem uczy, jak wcielać
w życie słowa Wielkiego Papieża. Na
wyspę powraca radość, życzliwość, ludzie
znów zaczynają sobie pomagać i cieszyć
się każdym spędzonym wspólnie dniem.
Występ szóstoklasistów spotkał się z dużym uznaniem widzów, czego wyrazem
były gromkie brawa.
O niektórych ludziach mówi się, że
zachowujemy się przy nich jak Księżyc
– świecimy odbitym światłem… Dla nas,
dla naszej szkoły taką osobą jest św. Jan
Paweł II. Staramy się, by nasze postępowanie, praca i nauka były odwzorowaniem Jego nauki, której podsumowaniem
mogą być słowa samego Papieża: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów
zorganizowanych z okazji Dnia Patrona.
Joanna Wójcik – Kaczor
ZSP Klimkówka

Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II
Szkoła Podstawowa
Miejsce

Gimnazjum

Uczeń

Klasa

Miejsce

Julia Krężałek

6

1

Julia Trybus

2

2

Zuzanna Kasperkowicz
Gabriela Krypla

5
5

2

Roksana Cypcar

2

3

Rafał Wais

6

3

Weronika Kucharska
Martyna Jakubowicz

3
3

Szkolny Konkurs Plastyczny „Św. Jan Paweł II kochał dzieci”
Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Szymon Krukar
Szymon Juź

1
2a

2

Zuzanna Wilusz

2b

3

Kamil Kasperkowicz
Alicja Kubas

1
2a

Szkolny Konkurs Literacki „List do św. Jana Pawła II”
Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Jakub Kasperkowicz

6

2

Wiktoria Krukar

5

3

Oliwia Cypcar
Magdalena Rygiel

4
4

Szkolny Konkurs Multimedialny
Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Monika Chudzińska

2

2

Katarzyna Mroczkowska

2

3

Julia Trybus

2

I Bieg Przełajowy im. św. Jana Pawła II
Kategoria chłopcy klas 2-3 SP
Miejsce

Kategoria dziewczyny klas 2-3 SP

Uczeń

Klasa

Miejsce

rdzawą jesienią
po której
już tylko zima
i popiół
rozwiany przez wiatr

Uczeń

Klasa

1

Wiktor Krukar

3

1

Zuzanna Kasperkowicz

2b

2

Sebastian Garbowski

2b

2

Aleksandra Gazda

3

3

Mateusz Penar

2b

3

Oliwia Barć

3

Kategoria chłopcy klas 4-5 SP

Kategoria dziewczyny klas 4-5 SP

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

1

Szymon Węgrzynowski

5

1

Gabriela Krypla

5

2

Mateusz Dworzański

5

2

Zuzanna Kapica

4

3

Filip Wójcik

4

3

Julia Lorenc

5

Klasa

Miejsce

Kategoria chłopcy klas 6 SP-1 G

w objęciach traw
jestem każdą porą roku
która przychodzi i odchodzi
inaczej

Klasa

1

Miejsce

POPIÓŁ

Uczeń

Uczeń

Uczeń

Klasa

Kategoria dziewczyny klas 6 SP-1 G
Uczeń

Klasa

1

Szymon Rygiel

6

1

Patrycja Barud

1G

2

Jakub Cyparski

1G

2

Wiktoria Puchalska

1G

3

Kamil Penar

1G

3

Sabina Penar

1G

Kategoria chłopcy klas 2-3 G

Kategoria dziewczyny klas 2-3 G

Miejsce

Uczeń

Klasa

Miejsce

Uczeń

Klasa

1

Aleksander Puchalski

2G

1

Roksana Cypcar

2G

2

Dawid Kasperkowicz

2G

2

Gabriela Bek

3G

3

Szymon Froń

2G

3

Monika Chudzińska

2G

Marta Świderska-Pelinko
NASZ RYMANÓW
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Cywilizacja posiadaczy

N

iektóre tematy powracają do
mnie jak bumerang, są źródłem nie wyczerpanej wiedzy
o człowieku, jego kondycji psycho - fizycznej a dodatkowo znawcy przedmiotu badając, szperając i zaglądając do naszych dusz wyciągają wciąż
nowe wnioski. Uzależnienia - bo o
nich mowa - mnożą się w tempie zastraszającym.
Wybrałam więc jedno któremu podlegać możemy absolutnie wszyscy, to od
„koszyków zakupowych”, które wprawdzie nie jest dotychczas stwierdzonym
i sklasyfikowanym schorzeniem ale tak
bardzo przybiera na sile, że świat nauki
jest wyraźnie zaniepokojony. Okazuje
się bowiem, że w świecie skomercjalizowanym, zalanym konsumpcją, dążenie do posiadania rzeczy najlepszych,
najdroższych, najnowszych stało się
priorytetem życiowych celów. Posiadanie stało się najwyższą wartością dla
przeciętnego zjadacza chleba, który coraz częściej zamiast chleba pragnie z
duszy całej jeść wyłącznie suchsi mimo,
że w portfelu rozdarta podszewka.
Nigdy dotąd kobiety nie były w takim stopniu uzależnione a raczej oczekiwało się od nich rozwagi, umiejętności oszczędzania ogólnego, sensownego zarządzania domowym budżetem.
Socjologowie doszli do wniosków, że
zakupomania jest wytworem współczesnych czasów (chyba każdy to zaobserwował) gdzie niepodzielnie panuje
„chcę mieć” i już w tej kwestii wszyscy
zgodnie śpiewają jednym głosem. Najlepsze, boskie, wspaniałe, pożądane są
samochody, bujne włosy, cudna cera,
zniewalający zapach – zawrót głowy dla
słabych psychicznie i nie odpornych –
gotowy.
Znakiem czasów jest rzecz jasna
pełna demonstracja tychże dóbr materialnych, no bo też jaki z nich pożytek
jeżeli nikt nie zauważy, nie obejrzy, nie
schwali naszej nowej sukienki, butów
czy „wystrzałowo-bajeranckiej” komórki. Mamy przy tym wszystkim obowiązek być zadowolonymi, szczęśliwymi
i prezentować pełny zakres twarzowego dobrostanu. Nic to, że mąż odszedł
po 20 latach, lub straciło się pracę, a
dziecko po ukończeniu wymarzonych
studiów nie ma żadnej możliwości
znalezienia jakiekolwiek zatrudnienia.
Cierpienie, porażka czy smutek absolutnie nie uchodzi, należy z tymi zbędnymi
emocjami poradzić sobie natychmiast i
jak mawia moja amerykańska kuzynka
- lecieć dalej.
Musimy się odreagować, ale jak?
Najlepiej coś kupić. Wspaniała Hanka
Bielicka radziła kapelusz. Tyle, że było
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to eleganckie nakrycie głowy wymodelowane z najlepszego gatunkowo materiału i dodawało szykowności wyglądu
przez bardzo długi czas. Teraz w ciuchlandach, lumpeksach, supermarketach
czy galeriach odzieżowych towar wszelaki ani jakości ani wartości nie posiada,
a w zamian posiada w tych ostatnich
ceny obłędnie wysokie. Te promocje
zabawne w stylu płacisz jedyne 500 złotych za kurteczkę najmodniejszą - kosztowała 1500!! są absurdalne tylko z pozoru, bowiem chętnych na tę że kurteczkę nie brakuje. Koleżanka mojej córki
kupuje wyłącznie w galerii krakowskiej
i w zasadzie wszystkie te zakupione bluzeczki, płaszczyki , spodenki posiadają
żywotność jaką taką do pierwszego zetknięcia się z wodą i proszkiem. Potem
obserwujemy z przykrością, że z pięknej
bluzeczki pozostał żałosny szaro-bury
(najmodniejszy kolor) szmaciany bubel.
Onegdaj słyszałam bardzo mądre powiedzenie, że „nie stać mnie na kupowanie rzeczy tanich” – rozpadają się w
trakcie noszenia. I to niestety absolutna
prawda. Stosując się do owej zasady a i
nauczona przez moją mamę, dla której
wszystko musiało być dobre gatunkowo,
torebka wyłącznie skórzana podobnie
buty - mam takież i dobrze mi służą lata
całe elegancko wyglądając.
Zakupoholik to jednak zupełnie coś
innego, to nieopanowany, nieracjonalny i niekontrolowalny osobnik, kupujący rzeczy absolutnie nie potrzebne, nie
przydatne, tandetne ale i wartościowe
tyle, że nie potrzebuje on samego produktu a raczej wyłącznie czynności kupowania. Mania zakupowa przybiera na
sile wszędzie i nie ma większego znaczenia czy ktoś wydaje dolary, euro lub korony, uzależnienie skuło skutecznie łańcuchem demokracji świat cały. Podobnie
jak inne uzależnienia tak i to jest bardzo
demokratyczne, dotyczy bowiem osób
biednych, bogatych, młodych, starszych,
mężczyzn i kobiet. Znam wiele osób które notorycznie wertują kosze ze starymi
ciuchami i obok dyrektorki szkoły stoją
emerytki i pielęgniarki. Status społeczny
w tym wypadku nie ma nic do rzeczy.
Rosną więc sterty zbędnych, ubrań czy
poduszeczek a szafy nie bardzo chcą
się domykać. Kupowanie ucisza nasze
negatywne emocje, uśmierza ból, cierpienie czy żal, pozwala opanować niepokój lub radzić sobie z trudnym stanem
psychicznego dołka. Wyjątkowo późno
rodzina jak i sam zainteresowany „dowiaduje” się, że jest uzależniony, bo tę
przypadłość sprytnie ukrywa „debetuje”
karty kredytowe swoje i współmałżonka,
bierze pożyczki bankowe i pożycza od
znajomych częstokroć nie oddając długu. Misterna pajęczyna rwie się jak wierzyciele żądają zwrotu długów, rodzina
zaskoczona nie dowierza i relacje rodzinne wystawiane są na ciężką próbę.

Pamiętam jak raz jedyny udzieliłam
pożyczki koleżance ze studiów. Byłam
dość mocno zaskoczona gdy odnalazła
mnie po latach i z Krakowa jechała po
pożyczkę jakby bliżej nie było kogoś kto
mógł jej pomóc. Otóż bardzo szybko minął rok a moja dłużniczka zaczęła mataczyć przekonywać, że część długu już do
mnie idzie przelewem. Powiadomiona
jej mama ujawniła jak córka i zięć żyją
i na ich własnym terenie są wykluczeni
z życia towarzyskiego. Odcięty telefon,
światło – rozmach zakupów jednak nadal trwał za pożyczane notorycznie pieniądze od osób znanych a mieszkających
w różnych zakątkach Polski. Małżonkowie kupowali używane samochody by
każde miało swój do dyspozycji, telefony komórkowe dla dorastających dzieci
i karty do tychże, wymieniali okna,
drzwi i liczyli na to, że wierzyciele z daleka „machną” ręką na te kilka tysięcy
im pożyczone i w wielu wypadkach tak
było. Sąd wyegzekwował jednak mój
dług z odsetkami a po koleżance onegdaj
przyjaciółce zostało niemiłe wspomnienie.
Sygnałami uzależnienia jest odczuwanie przymusu dokonywania zakupów,
obsesyjne myślenie o wyjściu do marketu by jak najszybciej poprawić podły
nastrój i tenże ulega natychmiastowej
poprawie po nabyciu nowych sprzętów,
rzeczy czy odzieży by następnie dramatycznie się obniżyć po powrocie do
domu. Zakupoholika dopada wówczas
smutek, złość i rozpacz. Wyrzuty sumienia pojawiają się po każdym wyjściu do
galerii handlowej czy sklepu. Nie ulega
wątpliwości, że niekontrolowane nabywanie nowych wielokroć zbędnych rzeczy, obsesyjność kupowania, przeznaczanie całych oszczędności na zakupy
czy gniew gdy nie można kupić upragnionego towaru są symptomami niepokojącymi i muszą być kontrolowane.
Zakupoholik potrzebuje pomocy.
Rodzina w pierwszej kolejności powinna określić maksymalną kwotę dzienną
jaką osoba uzależniona może pobrać
z konta bankowego, sporządzać listę niezbędnych towarów jakie należy kupić
i unikać wszelkich kurierów, sprzedawców - domokrążców lub ofert i promocji.
Jeżeli sytuacja jest ekstremalna pomoc
fachowa w ośrodku uzależnień i kontakt
z psychologiem jest niezbędny.
Nie lekceważmy żadnych uzależnień bowiem u podstaw wszystkich
leżą problemy psychiczne, stres, nie radzenie sobie z życiem i codziennością
a ta stając się często nie do zniesienia,
popycha nas w kierunku zachowań destrukcyjnych. Pomoc rodziny jest w tych
przypadkach nieodzowna a zrozumienie
skomplikowanej i złożonej problematyki
nie do przecenienia.
Lucja Urbanik

Jak powstaje chleb?
- z wizytą w młynie
i piekarni

W

piękny, październikowy dzień
uczniowie OREW ( Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego) w Rymanowie
wzięli udział w lekcji edukacyjnej w
Młynie ,,Jędruś” i Piekarni ,,Fiejdasz”
w Iwoniczu. Wyjazd do piekarni był
poprzedzony lekcjami o tematyce ,,Skąd
się bierze chleb?, na których uczniowie
mogli zapoznać się z procesem powstania
pieczywa, do czego służą różne produkty,
co można z nich zrobić oraz jak ważne
miejsce zajmuje w piramidzie żywienia
chleb, szczególnie ciemny.
Pan młynarz w ciekawy sposób
zapoznał naszych uczniów z procesem
mielenia zboża oraz różnymi rodzajami
mąki. Młodzież poznała specyfikę pracy
młynarza, obejrzała pomieszczenia, w
których przechowuje się zboże, urządzenia usuwające zanieczyszczenia oraz
maszyny do rozdrabniania i mielenia
ziarna. Po obejrzeniu młyna udaliśmy się
do piekarni, gdzie pan piekarz oprowadził
nas po najważniejszych pomieszczeniach
piekarni oraz omówił i pokazał poszcze-

„Ortograficzna corrida”,
czyli ortografia w szkole

J

ednym z ważniejszych zadań szkoły
jest wpajanie uczniom umiejętności
poprawnego wypowiadania się
zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Dlatego tak istotne jest, aby dzieci
poznały zasady panujące w języku,
wśród których ważne miejsce zajmują
reguły ortograficzne. Z tego powodu
Zespół Szkół Publicznych w Sieniawie
organizuje co roku gminny konkurs ortograficzny dla uczniów klas szóstych.
Ma on na celu wpojenie uczniom nawyku

gólne fazy pieczenia chleba. Poznaliśmy
nowe terminy związane z pracą piekarza.
Zobaczyliśmy na czym polega praca ,,piecowego”, ,,stołowego”, ,,ciastowego”,
obejrzeliśmy magazyn z mąką, komorę
garowniczą, w której ,,dojrzewa” ciasto oraz piece piekarskie. Poznaliśmy
produkty potrzebne do wypieku chleba
oraz maszyny, które pomagają piekarzom w pracy. Po zwiedzeniu piekarni
udaliśmy się do sklepu firmowego, gdzie
nasi uczniowie mogli zobaczyć różne
rodzaje pieczywa oraz zakupić rogale i
drożdżówki.

poprawnego pisania i troski o nasz język
ojczysty.
W tym roku Międzyszkolny Konkurs „Ortograficzna corrida” odbył się 5
listopada. Uczestniczyło w nim piętnastu
szóstoklasistów z siedmiu szkół z terenu
gminy Rymanów. Zawodnicy musieli
rozwiązać test składający się z dziesięciu
pytań, wśród których wymienić można:
uzupełnianie trudności ortograficznych w
tekście i związkach wyrazowych, uzasadnienie pisowni podanych wyrazów, rozwiązywanie rebusów, wstawianie znaków
interpunkcyjnych. Zadania różniły się nie
tylko formą, ale i stopniem trudności;
wymagały od uczniów znakomitej znajomości zasad ortograficznych, a także

Wizyta w piekarni i młynie miała
uzmysłowić naszym podopiecznym jak
wygląda ciężka praca młynarza i piekarza oraz proces powstawania chleba
,,Od ziarenka do bochenka”. W Piekarni
,,Fiedasz” zostaliśmy mile przyjęci a właściciel p. Andrzej Fiejdasz poczęstował
nas pysznymi drożdżówkami.
Serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam realizowanie wycieczki.
Mariola Sokołowska
Monika Raczkowska-Buczek
(Oligofrenopedagodzy OREW )

koncentracji oraz spostrzegawczości.
Podczas pisania wśród uczestników panowała nerwowa atmosfera, jednak wszyscy
poradzili sobie znakomicie, a różnice w
punktacji były minimalne.
A oto jak przedstawia się lista zwycięzców:
1 miejsce - Kinga Gierula (SP Rymanów) – 146 pkt.
2 miejsce - Julia Hanus (SP Rymanów)
– 142,5 pkt, i Julia Krężałek (SP Klimkówka) – 142 pkt.
3 miejsce – Kamil Paćkowski i Mikołaj
Szuba (SP Wróblik Szlachecki) po 139,5
pkt.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe, ufundowane przez gminę
Rymanów, wręczył zastępca burmistrza,
pan Jan Materniak. Pogratulował on
dzieciom doskonałej znajomości reguł
ortograficznych i podkreślił jak ważne
jest ich przestrzeganie.
Niestety XIII edycja okazała się w
pewien sposób pechowa. Na skutek niedopatrzenia jedna z prac konkursowych
nie została uwzględniona podczas końcowej klasyfikacji. Otóż Julia Hanus, uczennica SP w Rymanowie otrzymała nagrodę
za udział, podczas gdy uzyskany przez
nią bardzo dobry wynik klasyfikował ją
na miejsce drugie. Na szczęście pomyłka
została odkryta i naprawiona.
Sabina Zięba
nauczyciel j. polskiego w ZSP w Sieniawie
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ześć Stachu - przed nami czas
oczekiwania, na zmiany jakie
będzie wprowadzać nowy rząd,
mam nadzieję, że będą one wprowadzane
szybko, bo jak zapewniali wcześniej mają
już wszystko przygotowane. Expose`
wygłoszone przez premier Beatę Szydło
mogło się podobać, to że zapowiedzi,
które słyszeliśmy w obecnej sytuacji będą
trudne do zrealizowania, to każdy zdaje
sobie sprawę, ja jednak wierzę w determinację tego rządu i jestem dobrej myśli.
Dużym plusem jest to, że obecny rząd ma
pełną władzę i nie musi targować się o
stanowiska z koalicjantem. Przeciwników
pewnie to boli i jest to oczywiste, ale jest
takie powiedzenie – kto ma władzę ten
ma rację – ważne jest aby tej władzy nie
nadużywać w złych sprawach, ale jeżeli
dzięki tej liczebnej przewagi usunie się
złe rzeczy, aby wybudować w to miejsce
rzeczy dobre i pożyteczne dla ogółu to się
chwali. Wierzę w fachowość i rzetelność
tego rządu w przeciwieństwie do poprzedniego, teraz będzie mniej gadania a więcej
działania. Wszyscy powinniśmy życzyć
im jak najlepiej, bo jednak zapewniają
nas, że będą służyć społeczeństwu i należy
w pewnym stopniu obdarzyć ich pewnym
zaufaniem. Obecna opozycja usiłuje
wszystkie ich zamierzenia krytykować na
wszelkie sposoby, a swoją zawiść i arogancję w dniu składania dymisji pokazała
pani Kopacz i to była ich taktyka przez
minionych 8 lat. Kiedy aktor wychodzi
na scenę zawsze witany jest brawami,
tego wymaga minimum kultury, podobnie
powinno być i w tym przypadku, a tu jeszcze rządy się nie rozpoczęły a opozycyjni
politycy podobni p. Niesiołowskiemu i
przeciwne media sieją wrogą propagandę
nie tylko przeciwne nowemu rządowi
ale i Polsce. Wielkie oburzenie nastąpiło
po uniewinnieniu p. Kamińskiego przez
prezydenta Andrzeja Dudę, - po pierwsze
– kto śledził działalność p. Kamińskiego
i prowadzoną politykę przez poprzednią
koalicję, plus tzw. „niezawisłość sądów”
ma swoje zdanie a po drugie, profesor
Piotr Kruszyński – konstytucjonalista,
wyraża opinię, że prezydent ma takie
prawo i w tej sytuacji z niego skorzystał,
po trzecie my zwykli ludzie wiemy tyle
co podają nam media podporządkowane
jeszcze poprzedniej władzy, natomiast
politycy obecnego rządu mają zdecydowanie więcej wiadomości na temat
działalności p. Kamińskiego i czasów w
których przyszło mu wykonywać swoje
obowiązki. Prezydent Andrzej Duda na
pytania dziennikarzy powiedział – dając
przykłady – (kiedy to sądy wypuszczały
mafiozów z więzień, natomiast człowieka,
który walczył z przestępczością skazują na
więzienie, czy to jest normalne? Ponadto
jak długo może trwać proces – w dodatku
zasądza mu się zakaz pełnienia funkcji
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przez okres 10 lat, po to aby uniemożliwić
mu dalszej walki z przestępczością, bo
jednak jest on dla nich postrachem mając
duże doświadczenie i wiadomości o świecie przestępców. Nowy rząd przywraca
mu to stanowisko uważając, że jest on w
tym dobry. Boją się go ci co mają coś na
sumieniu – człowiek niewinny może spać
spokojnie. Przypadków niezadowolenia
poprzedniej władzy będzie jeszcze bardzo
dożo, bo jak się zapowiada, obecna ekipa
będzie wracać do spraw przestępczych
popełnionych przez byłych „władców” a
jest ich wielu.
Franio – należy zobaczyć jakiego
mieliśmy prezydenta – kim on był, jak
był zachwalany, głowa państwa itd. I
co po sobie zostawił – czy to jest godne
zachowanie najważniejszej osoby w państwie, który miał nas reprezentować na
całym świecie, może tyle na jego temat,
aby nie powiedzieć za dużo. Będziemy
świadkami gdzie jeszcze wiele osób,
które kiedyś były przy władzy, będą musiały składać zeznania za podejmowanie
złych decyzji lub nie podejmowanie ich w
ogóle. Już można przewidzieć, że będzie
to nazywane zemstą – należy rozróżnić
zemstę od wymierzenia słusznej kary za
przestępstwo i to się nazywa wymierzenie
sprawiedliwości. Za działanie na szkodę
państwa i okradanie społeczeństwa powinna być surowa kara i na pewno każdy
z tym się zgadza. Teraz ci co rządzili przez
8 lat narzekają na wszystkich i wszystko,
robią „wielkie ajwaj” zapomnieli jak
wyglądały rządy za ich czasów? – proponowane ustawy przez opozycję wkładali
do szuflady na zawsze i na tym się kończyło, miliony podpisów w wiadomych
sprawach składanych przez obywateli
wrzucone zostały do kosza i.t.d. Zresztą,
co raz będziemy dowiadywać się w jakiej
sytuacji w jakim obecnie stanie
jest nasze państwo.
Stachu – wracając do
expose` premier Beaty Szydło zdajemy sobie sprawę, że
wszystkie obietnice na pewno
będą trudne do zrealizowania,
sam p. Petru w swoim wystąpieniu powiedział, że „poprzednicy zostawiają Państwo
w tragicznym stanie finansowym” ta wypowiedź potwierdza, że będą duże trudności
spełnienia naszych „marzeń”,
wiadomo że biedak szybko nie
staje się bogatym. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać i
obserwować poczynania rządu
a, że będziemy świadkami
„rewolucji” w każdej dziedzinie to jest pewne. Wszyscy
zadowoleni na pewno nie
będą, bo nigdy tak nie było i
nigdy tak nie będzie, ważne
jest abyśmy zawsze szli do
przodu w dobrym kierunku.
Wybranie ludzi, którzy mają
nami rządzić było wolą na-

Wielka wyprzedaż
Sklep konfekcyjny
„Bog - Mar”
ogłasza

wielką wyprzedaż wysokiej jakości
towarów
po mocno obniżonych cenach
Zapraszamy
do Centrum Handlowego
na ul. Mitkowskiego

rodu, oni zaś muszą robić wszystko aby
obietnice wyborcze spełnić, jak to zrobią
to ich sprawa, wszystkie chwyty zgodne
z prawem są tu dozwolone, a polityka to
zajęcie nie dla mięczaków, jeśli zawiodą
nasze nadzieje za cztery lata pójdą do
wymiany. Takie zdanie na obecną chwilę
mają - Stacho i Franio. (Zachowano
oryginalny styl)
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
Dobrego Nowego Roku 2016 go pełnego
dobrych nadziei, naszym czytelnikom,
życzy
Stacho i Franio.

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Aktywne koło

K

ontynuacja tradycyjnych obrzędów ludowych jest głównym celem Koła Gospodyń Wiejskich
w Klimkówce, które ma długą i piękną
historię, sięgającą jeszcze okresu międzywojennego, kiedy to panie z tego
koła organizowały różne spotkania
towarzyskie, takie jak: zapusty, wigilie
czy dzień seniora. Organizowały też
uroczystości patriotyczne oraz kursy –
kroju, szycia, gotowania i różnego typu
szkolenia rolnicze dla mieszkańców wsi.
Obecnie panie z klimkowskiego koła
KGW pod troskliwymi skrzydłami przewodniczącej p. Haliny Pojnar, są dobrą
wizytówką dla Klimkówki i promują ją na
swój sposób. 15 listopada b.r. gościły na
swoim terenie zaprzyjaźnione koleżanki
z kół z całej rymanowskiej gminy, które
przyjechały do Klimkówki pobiesiadować. Klimkowskie gospodynie starannie
przygotowały się do tej towarzyskiej
uroczystości – najpierw zadbały o wystrój biesiadnej Sali, która sprawiała miłe
wrażenie i przyjmowała do siebie licznie
przybywających gości. Suto zastawione
stoły kusiły regionalnymi potrawami.
Panie w ludowych, kolorowych strojach
serdecznie witały wszystkich i wskazywały im wyznaczone dla nich na sali miejsca. Wreszcie wszystkich gości powitały
śpiewem kilku pieśni autorstwa członkini
Marysi Barć, która swoim niezwykłym
talentem poetyckim pomnaża zasoby repertuarowe Koła Gospodyń Wiejskich w
Klimkówce. Oto fragment jednej z pieśni
śpiewanej przy akompaniamencie Jacka
Gierlacha:
W Klimkówce dzisiaj wesoło
Wesołych ludzi dużo wkoło
Bo jest biesiada, piękne święto mamy,
Więc wszystkich serdecznie i mile witamy
I z życzeniami także spieszymy,
Zdrowia i szczęścia wam życzymy.
Niechaj się spełnią wszystkie marzenia,
I niech się wszystko w dobro zamienia.
Niech wszystkie buzie wciąż się śmieją,
Niech się najlepsze rzeczy dzieją.
Bądźcie szczęśliwi wy i wasze rodziny,
Tego wam z serca wam życzymy.
Śpiew ten wprowadził ciepłą, serdeczną i naprawdę biesiadną atmosferę,
którą tworzyła tak wielka grupa zaprzyjaźnionych z sobą osób. Szczególnie
wymowne były pożegnalne gesty odjeżdżających pań poparte miłym uśmiechem
i chyba też nutką żalu. Praca pań z kół
została doceniona i nagrodzona przez władze samorządowe. Nagrodę dla klimkowskiego koła odebrała jego przewodnicząca
Halina Penar.
Wielkie jest zaangażowanie społeczne pań z tego koła, ich występy zawsze urozmaicają lokalne uroczystości
zarówno świeckie jak i religijne. Bogate
stroje ludowe , ciekawy repertuar pieśni
ludowych – sentymentalnych i rzewnych
lub skocznych i radosnych, pielęgnowanie naszej gwary, wreszcie ich osobisty

urok i wdzięk to tylko niektóre atrybuty
klimkowskich gospodyń.
Swoim pięknymi śpiewami nie tylko
zachwycają słuchaczy, ale przenoszą
ich często w atmosferę dawnej wsi
spokojnej, wsi wesołej, wsi z wiejskimi
chatami krytymi strzechą i przyozdobionymi kolorowymi malwami sięgającymi
powyżej okien, wsi w której błogiego
cienia użyczały stare, rozłożyste wierzby
rosnące przy drogach a uroku dodawały
pochylone przy potokach czerwone
jarzębiny, opiewane tak często przez
wiejskie dziewczęta. Mieszkańcy tych
wsi wychodzili z rannym słońcem do
pracy w pole i troszczyli się o każdy
kłos leżący na ściernisku. Byli zawsze

radośni i zadowoleni. Można więc sobie
pomyśleć, że nie było to jak na dawnej
polskiej wsi. Obraz takiej wsi pozostał już
tylko w przyśpiewkach, więc jakże go nie
docenić i nie przekazywać młodym. Występy pań z KGW wrosły już w krajobraz
Klimkówki. Bez nich byłoby w wiosce
smutno, szaro i ponuro. Dobry wizerunek
wsi to wynik też dobrej współpracy pań z
KGW z sołtysem Kazimierzem Kielarem.
Dziękuję paniom za ustawiczne przekazywanie cennego dziedzictwa naszych
przodków. Pamiętajmy również, że w
zdrowej kulturze dawnej wsi powinniśmy
szukać swoich własnych korzeni.
Zofia Gierlach
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Początki mojej
turystyki (7)

Wycieczki w okolice
Rymanowa
W szóstej części swoich wspomnień, Mieczysław Orłowicz, uczeń
gimnazjum, odkrywa w sobie zamiłowanie do turystyki. Opisuje
swoje pierwsze wycieczki piesze
i kolejowe w okolice Rymanowa.
Szczególnie zauroczył go Odrzykoń, ze względu na ciekawą
historię i atrakcyjne formy skalne
„Prządek”. Staje się przewodnikiem po okolicy dla grup kuracjuszy z zakładu zdrojowego.(wła)

N

ajczęstszą z wycieczek pieszych,
prowadzonych przeze mnie z
Rymanowa, było przejście przez
Łysą Górę i wieś Klimkówkę, które oddzielały Rymanów –Zdrój od Iwonicza-Zdroju. Iwonicz-Zdrój był kilka razy w
ciągu każdych wakacji celem przechadzek górskich z większą lub mniejszą
grupką gości rymanowskiego Zakładu
Kąpielowego, którzy chcieli zwiedzić
Iwonicz, nie ponosząc zbytnich kosztów.
Gdybyśmy chcieli udać się tam dorożką,
musielibyśmy jechać okrężną drogą, bo
aż przez Rymanów –Miasto i następnie
szosą prowadzącą z Rymanowa do Krosna aż do wsi Iwonicz, która leżała daleko
od Zakładu Kąpielowego. Szosą odległość wynosiła 17 km, przez góry tylko
7 km. Oszczędność drogi była znaczna.
Idąc niezbyt szybko z Rymanowa do
Iwonicza, przechodziło się ją w półtorej
godziny, jadąc dorożką traciło się więcej
czasu. W dodatku, idąc pieszo, dwa razy
wspinało się na grzbiety dość wysokich
wzgórz, skąd rozciągał się piękny widok
na okolicę, podczas gdy jazda dorożką po
równinie nie dostarczała takich atrakcji.
Zakład Kąpielowy w Rymanowie
powstał dopiero w końcu XIX wieku
i zabudowany był przeważnie willami
drewnianymi, natomiast Zakład Kąpielowy w Iwoniczu, własność hr. Załuskich,
posiadający również wody jodowo-bromowe, powstał o wiele wcześniej,
miał w centrum budynki murowane,
które wznoszono w połowie XIX wieku.
Gości w Iwoniczu było przynajmniej
dwukrotnie więcej niż w Rymanowie.
Przeważały dzieci. Dworzec zdrojowy
i łazienki były gmachami murowanymi.
W dworcu zdrojowym była duża sala
balowa, orkiestra przygrywała na deptaku podobnie jak w Rymanowie, ale
była o wiele liczniejsza, toteż staraliśmy
się przychodzić do Iwonicza wówczas,
aby trafić na koncert. Dawało to także
okazję do przyjrzenia się miejscowym
gościom, wśród których zawsze spotykało się znajomych. Natomiast ani na
przedstawieniach, ani na zabawach nie
zostawaliśmy w Iwoniczu, gdyż potem
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trzeba by było wracać lasami nocą. A to
nie należało do przyjemności.
W Iwoniczu zawsze udawaliśmy
się do palącego się źródła, zwanego
„Bełkotką”. Źródło to wydzielało spore
ilości gazu ziemnego, który dobywając
się z wody źródlanej bełkotał. Od tego
zjawiska poszła nazwa źródła. Po przyłożeniu do wody zapalonej zapałki całe
źródło buchało płomieniem i w latach,
kiedy go widziałem, paliło się tak długo,
dopóki przygotowaną w tym celu miotłą
z jedliny nie uderzyło się weń kilka razy,
aż płomień zanikał. Gdy później bywałem
kilka razy w Iwoniczu, źródło straciło już
co prawda, dużą ilość gazu i wprawdzie
jeszcze się zapalało, ale już samorzutnie
gasło po minucie. Po 40 latach, kiedy prowadziłem wycieczki do Iwonicza, bywało
i tak, że „Bełkotka” w ogóle nie chciała
się zapalić. Niewątpliwie był to rezultat
założenia w lasach na terenie samego
Zakładu Kąpielowego w Iwoniczu kilku
szybów naftowych, które odciągnęły
ropę i gaz ziemny od źródła „Bełkotki”.
W ten sposób przestała istnieć wielka
osobliwość przyrody w tej okolicy. Wincenty Pol, który jako profesor geografii
na Uniwersytecie Jagiellońskim, urządzał
po tych okolicach częste wycieczki ze
swoimi studentami, napisał o „Bełkotce”,
zdaje się ż w Pieśni o ziemi naszej, krótką
wzmiankę, którą Załuscy kazali wyryć
na marmurowej tablicy, umieszczonej
na niewielkim pomniku przy obramieniu
„Bełkotki”, którą przebywający goście
przepisywali sobie na pocztówkach:
W cieniu tych lasów, coś tam szemrząc
słodko,
Dziś jak przed wieki witasz nas Bełkotko.
Cichy się płomień z twych nurtów dobywa,
Co jak natchnienie przez puszczę przepływa.
Wycieczka do Iwonicza , poprowadzona niezbyt uciążliwie, tj. z wysłuchaniem koncertu orkiestry na miejscu,
ze zwiedzaniem „Bełkotki”, spożyciem
obiadu w tutejszej restauracji zakładowej,
trwała cały dzień. Wychodziliśmy wtedy
z Rymanowa po porannym koncercie, tj.
około godz. 9, wracaliśmy zaś o zachodzie słońca, usiłując na deptaku Iwonicza
pozostać tak długo, jak się tylko dało i
posłuchać koncertu.
Najczęściej Iwonicz był celem wycieczki sam dla siebie, wyjątkowo tylko
etapem pośrednim przy dalszej wycieczce
z Rymanowa prze Iwonicz-Zdrój do Dukli
i na pustelnię bł. Jana z Dukli. Normalnie
była to wycieczka dwudniowa, podczas
której nocowaliśmy w Dukli w małym
hoteliku. Było to miasteczko położone w
południowej części powiatu krośnieńskiego, pozbawione kolei (najbliższa stacja
kolejowa w Iwoniczu). Stąd były jeszcze
możliwości do zrobienia dalszej wycieczki albo szosą na Przełęcz Dukielską,
albo lasem do pustelni bł. Jana z Dukli,
położonej wśród pięknego starego lasu
jodłowego na wschodnim zboczu góry.

Podejmowane wycieczki do Dukli
były dość skomplikowane, dlatego też
odbywałem je rzadko. Na ogół wycieczkę
w tamtą okolicę urozmaicałem. Raz –
pamiętam - byłem tu z rodzicami. Wyjechaliśmy wtedy powozem na cały dzień,
zatrzymaliśmy się w Dukli na obiad.
Z kolei udawaliśmy się dalej szosą do wsi
Barwinek (odległej o 3 km na południe).
Stąd do Przełęczy Dukielskiej było już
tylko ok. 500 m. prowadziła tędy, głównie e czasach przedrozbiorowych, droga
na Węgry. Ciągnęły wówczas tą trasą
karawany, wiozące z Węgier do Polski
słynne wina. Wówczas Dukla słynęła
z handlu winem i co za tym idzie – ze
składów wina węgierskiego. Do tego celu
były dostosowane piwnice w kamienicach
handlowych w rynku dukielskim. Tu także
znajdowała się restauracja, nawet wcale
dobra, i tam właśnie zatrzymaliśmy się na
obiad, uzupełniony wspaniałym tokajem.
Zresztą nie my jedni przyjeżdżaliśmy tutaj
na wino. Już przy pierwszej wizycie w
Dukli widziałem, że było tu wiele dorożek
z Zakładu Kąpielowego w Iwoniczu oraz
Krosna, Jasła i Gorlic, skąd przyjeżdżało
do Dukli sporo tzw. nafciarzy, których stać
było na tego rodzaju „tokajskie” wyprawy.
Zresztą Dukla miała piękny rokokowy kościół farny, ozdobiony wewnątrz
zwierciadłami, z grobowcem jednej z
Mniszchównych, kościół barokowy bernardynów i pałac niegdyś Mniszchów,
ostatnich Męcińskich, w ładnym parku o
starych drzewach. Ponieważ park można
było zwiedzać tylko za pozwoleniem,
ojciec naturalnie o nie się postarał.
Nad Duklą od wschodu dominowała okazała góra Cergowa, z której
widać było Tatry. U stóp tej góry leżała
wieś Cergowa, z dworem rodzinnym gen.
Skrzyneckiego. Około 15 km na południe
od Dukli, na granicy Galicji i Węgier,
3 km za wsią Barwinek znajdowała się
Przełęcz Dukielska. Stanowiła ona najpłytszą przełęcz w grzbiecie granicznym
polsko-węgierskim. Krajobrazowo nie
przedstawiała się ona zbyt interesująco.
Zajęta przez pola, dość płytka, umożliwiała ładny widok na niezbyt wysokie
góry, zarówno od strony Węgier, jak
i dawnej Polski.
W okolicy na wschód od Rymanowa
leży piękna okolica nad Wisłokiem, położona między wsiami Sieniawa a Besko.
Rzeka Wisłok wpadająca do Sanu, w
okolicy Rymanowa tworzy we wsi Besko
malowniczy wąwóz. Rzeka przedziera się
tutaj przez skały z twardego piaskowca.
Obecnie ten wąwóz jest rezerwatem przyrody ze względu na osobliwość i dzikość
krajobrazu. W odległym stąd zaledwie o
7 km Rymanowie, w którym mieszkałem
przez 9 lat, o tej osobliwości nie słyszałem, wąwozu nie widziałem. Głucho o
nim było w Rymanowie.
(dok. w następnym numerze)

Rymanowski Kurier Samorządowy
Grudzień 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rymanów
na lata 2012-2020
Gmina Rymanów przystąpiła do aktualizacji dokumentu, jakim jest SRGR, co podyktowane jest koniecznością wpisania do Strategii nowych zadań, ważnych z punktu widzenia mieszkańców, władz Uzdrowiska Rymanów SA, przedsiębiorców. Strategia jest
dokumentem, na który powołuje sie wiele programów unijnych, stąd potrzeba wprowadzenia zmian, które pozwolą w przyszłości na
aplikowanie o środki unijne władzom samorządowym, przedsiębiorcom, zwłaszcza branż związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.
Obecną wersję Strategii Rozwoju Gminy Rymanów można znaleźć na stronie internetowej gminy www.rymanow.pl w zakładce – Prawo lokalne, a następnie w podzakładce – Akty prawne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wnoszenie stosownych
uwag do dnia 30 listopada br.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
o przystąpieniu do sporządzania:
1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁAZY – FARMA FOTOWOLTAICZNA”.
2. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POSADA GÓRNA/2014”.
3. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KLIMKÓWKA/2014”.
4. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SIENIAWA/2014”.
5. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LADZIN/2014”.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 z poźn. zm. ) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 54 ust. 2, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 , poz.1235 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską
w Rymanowie:
1.Uchwały Nr XXXIV/359/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁAZY – FARMA FOTOWOLTAICZNA”, obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały.
2. Uchwały Nr LVII/579/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POSADA GÓRNA/2014”, obejmującej obszar
określony na załączniku graficznym do uchwały.
3.Uchwały Nr LVII/580/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KLIMKÓWKA/2014”, obejmującej obszar określony
na załączniku graficznym do uchwały.
4. Uchwały Nr LVII/581/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SIENIAWA/2014”, obejmującej obszar określony
na załączniku graficznym do uchwały.
5. Uchwały nr LVII/582/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Ladzin/2014”, obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie postępowania dokumentacją sprawy oraz składać na piśmie
wnioski dotyczące opracowania planów oraz prognoz w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie , 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego
14a, w terminie do 04.12.2015 r. Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres: bziomek@rymanow.pl Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów. Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec

Rządowy program „Książki naszych marzeń” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów.
W bieżącym roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów realizowany jest Rządowy program wspierania w 2015
r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. W ramach realizacji programu szkoły podstawowe otrzymały środki finansowe na
zakup książek do bibliotek szkolnych, w tym nowości wydawniczych. Kwota wsparcia finansowego uzależniona była od wielkości
szkoły, 20 % kosztów realizacji zadania zapewniła Gmina Rymanów.
NASZ RYMANÓW
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Lista szkół, którym udzielono wsparcia.

Koszt całkowity

Kwota dofinansowania z programu rządowego „Książki naszych
marzeń”

Finansowy wkład własny
Gminy

ZSP Szkoła Podstawowa w Klimkówce

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

ZSP Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim

1 250,00 zł

1 000,00 zł

250,00 zł

ZSP Szkoła Podstawowa w Milczy

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

ZSP Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

ZSP Szkoła Podstawowa w

Rymanowie

2 712,50 zł

2 170,00 zł

542,50 zł

ZSP Szkoła Podstawowa w Sieniawie

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

ZSP Szkoła Podstawowa we Wróbliku
Szlacheckim

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

Ogółem:

13 175,00 zł

10 540,00 zł

2 635,00 zł

Nazwa szkoły

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w dniu 30 października br. rozstrzygnął konkurs plastyczny o nazwie „Wszystkie
dzieci segregują śmieci”. Ideą konkursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej segregowania odpadów wśród najmłodszych oraz
uzmysłowienie, jak ta prosta czynność ważna jest zarówno dla nas, jak i dla otaczającego środowiska.
Konkurs skierowany został do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Rymanów. Spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem, wpłynęło bardzo dużo prac ze wszystkich zaproszonych do konkursu szkół.
Komisja konkursowa podczas oceniania prac brała pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania. Spośród wszystkich prac konkursowych komisja postanowiła przyznać nagrody
i wyróżnienia dla poszczególnych kategorii:
I KATEGORIA – klasy I – III
1 miejsce - Julia Komborska – ZSP w Posadzie Górnej
2 miejsce – Zuzanna Wilusz ZSP w Klimkówce
3 miejsce – Paulina Cypcar – ZSP w Klimkówce
1 miejsce				

2 miejsce			

3 miejsce

wyróżnienia:
Kacper Litwin – ZSP w Klimkówce, Karina Zubek – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju – Desznie,
Mikołaj Brzęk – ZSP w Klimkówce, Emilia Sołtysik – ZSP w Rymanowie, Hubert Kaczor – SP w Bziance
II KATEGORIA – klasy IV – VI
1 miejsce – Aleksandra Pęcak
– ZSP w Milczy
2 miejsce – Mikołaj Szuba –
ZSP w Wróbliku Szlacheckim
3 miejsce – Zuzanna Zajdel –
ZSP w Wróbliku Szlacheckim
wyróżnienia:
Patryk Łagosz – ZSP w Króliku Polskim, Maria Jarosz
– ZSP w Sieniawie, Anna
Solecka – SP w Głębokiem,
Oskar Dańczyszyn – ZSP
w Wróbliku Szlacheckim,
Aleksandra Kędzior – ZSP
w Wróbliku Szlacheckim.
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1 miejsce			

2 miejsce		

3 miejsce

Rymanowski Kurier Samorządowy

Nagrodzone i wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim chętnym, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w zorganizowanym przez nas konkursie. Mamy szczerą nadzieję, że zagadnienie segregacji odpadów stanie
się nam bliższe i wszyscy razem będziemy umieli zadbać o nasze środowisko. Życzymy wszystkim dzieciom sukcesów w nauce.
Joanna Sołtysik Damian Rygiel
ZGK Rymanów

„WESOŁYCH ŚWIĄT”

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji,
w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego 2016 Roku Gościom i Mieszkańcom Uzdrowiskowej Gminy Rymanów
życzą:
Burmistrz Gminy Rymanów Zastępca Burmistrza Przewodnicząca Rady Gminy
Wojciech Farbaniec
Jan Materniak
Krystyna Przybyła-Ostap
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