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Jesienny park
im. Anny
i Stanisława
Potockich
potrafi
oczarować
swoim pięknem

N

igdzie jesień nie wygląda
tak pięknie jak w parku.
Kolorowe drzewa, trawniki
przykryte warstwą kolorowych liści.
Tak wiele odcieni żółci chyba nigdzie
indziej się nie zobaczy. Leżące pod
drzewami liście są ciemnożółte , czerwone i prawie brązowe. Pomiędzy
liśćmi na trawniku leżą piękne, błyszczące brązowe kasztany i jasnobrązowe żołędzie w śmiesznych czapeczkach. Trudno się powstrzymać przed
zbieraniem tych skarbów jesieni.
Między drzewami biegają zwinne wiewiórki, gromadząc zapasy na
zimę. Na pewno nie pogardzą orzeszkiem .Swoje skarby zakopują między
liśćmi lub zanoszą je do dziupli.
Kiedy nadejdzie zima, ich spiżarnie
będą pełne. Przyjemnie jest usiąść na
ławce i popatrzeć, jak cała przyroda
cieszy się z ostatnich ciepłych dni.
Słońce prześwieca między kolorowymi liśćmi - to wspaniały widok.
Rafał Głód

Krośnieńska Jesień Muzyczna
z udziałem rymanowskich nauczycieli

11

października zakończyła się XXII Krośnieńska Jesień Muzyczna.
W finałowym koncercie znakomicie zaprezentowali się nauczyciele
ze Szkoły Muzycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.
Pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia – Daniel Eibin (pracujący m.in.
także w rymanowskiej szkole) do udziału w koncercie zaprosił uczniów i nauczycieli

krośnieńskich szkół muzycznych. Gościnnie zaprezentował się także zespół
pedagogów ze Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rymanowie, w składzie: Magdalena
Szybka i Maria Putrzyńska (skrzypce),
Jan Rysz (altówka), Jan Chłap i Dariusz
Krzok (flet), Michał Rymarz (klarnet),
Krzysztof Dziamba i Rafał Piłatowski
(saksofon), Tadeusz Półchłopek (trąbka),
Antoni Tełewiak (akordeon) oraz Daniel
Eibin (fortepian).Przy wypełnionej niemal
do ostatniego miejsca sali widowiskowej
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie, artyści brawurowo wykonali
dwa tanga Astora Piazzolli znane rymanowskiej publiczności m.in. z wakacyjnego
festiwalu im. Hanki Ordonówny. Koncert
miał także wymiar charytatywny, bowiem
całkowity dochód z cegiełek zostanie
przeznaczony na stypendia dla utalentowanej muzycznie młodzieży – podopiecznych Fundacji Paderewskiego z Krosna.
Dariusz Krzok
fot. Paweł Fiejdasz
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Zaduszkowy wieczór

L

istopad – miesiąc późnojesienny, już
na samym początku wprowadza nas
w smutny, melancholijny nastrój,
gdyż pierwsze jego dni poświęcone są
szczególnej pamięci zmarłych. Atmosfera
cmentarza, grobów i palących się na nich
zniczy przywołuje nam wspomnienie
tych, którzy już na zawsze od nas odeszli.

Również sama listopadowa przyroda
zespala się z jesienno-zaduszkowym nastrojem. Szare cmentarne drzewa pogubiły
już barwną, letnią szatę. Głuchy, jesienny
wiatr uparcie kołysze nimi, pozbawiając
ich ostatnich uroków. Wczesny, jesienny
zmierzch rozlewa się dookoła. Ale nad
cmentarzami unosi się łuna kolorowych
świateł rozdzierających listopadowy mrok.
Szumiący w górze wiatr przerywa głęboką
cmentarną ciszę skłaniającą nas do refleksji i zadumy. Wsłuchujemy się więc w tę
ciszę. Może usłyszymy błagalne prośby

o pomoc lub podziękowanie za
naszą modlitewną pamięć, gdyż
spoglądając na groby, musimy
w nich widzieć więcej niż tylko
milczące, kamienne mogiły
z dopalającymi się lampkami
w zaduszkowy wieczór. Wszystko to przywołuje nas do głębokiej refleksji nad przemijaniem,
o którym tak często zapominamy w biegu codziennego życia.
W milczeniu i zadumie
stańmy więc nad grobami tych,
których nie ma już pośród nas.
Starajmy się też odwiedzić
groby zapomniane, opuszczone
i bezimienne. Nie zapomnijmy
o leśnych i polnych mogiłach
żołnierskich. Tam spoczywają
ci, o których pamięć może już
dawno zaginęła. Może zobaczymy tam tylko walący się spróchniały krzyż i usłyszymy skargę
kwilących w górze ptaków.
W ten zaduszkowy wieczór
wspomnijmy również tych,
którym na nieludzkiej ziemi
katyńskiej okrutnym strzałem
w tył głowy odbierano życie,
tylko dlatego że byli Polakami.
Nie zapomnijmy też o tych,
którzy chcieli uczcić ich pamięć
10 kwietnia 2010 roku, lecz
tragicznie zginęli, pozostawiając w sercach Polaków nową
krwawiącą ranę smoleńską.
Niech więc ten zaduszkowy
wieczór będzie dla nas czasem
wspomnień i rozmyślań, dlatego
zapalimy znicze na tych, którzy
już odeszli w mrok, ale pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Sens przemijania
Wszystko co ziemskie szybko przemija.
Kolory życia już w barwach jesieni.
Ludzi kochanych przy nas już nie ma.
- Sens przemijania - pora zrozumieć…
Tak jak Ojciec Święty, Jan Paweł II,
Trzeba nam mocno przylgnąć do krzyża,
Zawierzyć Bogu, opiece Maryi
I w tej postawie do końca wytrwać.
Koniec – początkiem nowego życia.
Jeśli pójdziemy w górę strumienia
To powrócimy do swego Ojca
Tam, gdzie początek wszelkiego istnienia.
O, Janie Pawle, Wielki Polaku,
Tyle ufności w każdym Twym słowie.
Dziś nasze myśli płyną ku niebu,
Dziś z czcią całujemy Twoje Relikwie.
Ochoczo śpieszmy drodzy krajanie
Do miejsc, w których Papież ślady zostawił.
W nich chwalmy Sługę naszego Pana,
Pokornie prośmy, by nam błogosławił.
Niech biją dzwony, niech serca płoną
Wdzięcznością wielką do swego Stwórcy,
Bo oto w glorii świętych już stoi
Syn polskiej ziemi, Jan Paweł II.
… i już rozumiesz sens przemijania ...

Zofia Gierlach

Listopad - i co dalej?
Liść opadł - i to nie jeden, lecz liści miliony
Stoją nagie już drzewa, wspominając lato
Kiedy to w bujną zieleń stały ustrojone
A dziś ? - ich ubiór, ziemię przykrył pierzyną brunatną
Wiatr tworzy z nich małe wyspy i zapełnia luki
Słońce jeszcze barw dawnych wyszukuje cienie
Lecz ich bytu dokończą jesienne szarugi
I niedługo po liściach zostanie wspomnienie.
Jakże podobny, bywa los ludzkiej istoty
Choć nie zawsze się kończy
Jak liściom o porze jesiennej
Lecz, że się w proch zamienią – to jedno je łączy
Po liściach jednak tylko krótkie,
Po ludziach zaś bardzo długie zostaje wspomnienie
Liście, gdy przyjdzie wiosna, znów zielenią buchną
A ludzkie ciała, przecież kiedyś zmartwychwstaną
Liście, po krótkim lecie, pożółkną, opadną, znów
uschną
A ludzie w niebie na wieczność szczęśliwi zostaną
(Listopad 2012)

Maria Przybylska

Non omnis moriar
(Nie wszystek umrę)
Nie pozostanie tu po nas dużo
Smutku. Trochę cienia i wspomnień
Tu jak niebo przed burzą
Zszarzejemy. Zgaśniemy jak słońca promień.
Czasem ktoś zegnie kolana,
Znicz zapali, pomyśli,
Kruk zakracze ci z rana,
Czasem komuś się przyśnisz.
Oczekiwać nie musisz
Na ordery, godności,
Tu wystarczy jak zdusisz
W sobie nutę hardości,
Z tego tu cię rozliczą
I wystawią rachunek,
Nie popędzisz za dziczą,
Tu wystarczy frasunek.
Ustaw się w tylnym rzędzie
Kolejki co przy bramie już stali.
może ktoś będzie prędzej
Stukał do niebios podwoi.
Poczekaj z żądaniami
Za wykonaną pracę,
Nie machaj sztandarami,
Za to ci nie zapłacą.
Spójrz jak w rogu cmentarza
Liść opadły marnieje,
Skurczył się, zda się powtarzać:
Wielką miałem nadzieję,
Może nie wszystek umrę?
Coś po mnie jeszcze zostanie,
Prochu na małą urnę
I trochę sił na rozsianie.
Józef Szałankiewicz

Zofia Kandefer
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Wydarzyło się
w listopadzie
27.XI 1095 – na synodzie w Clermont papież
Urban wezwał do zajęcia Jerozolimy i wyzwolenia Grobu Świętego. Pierwsza krucjata zdobyła
Jerozolimę w lipcu 1099 roku.
7.XI 1419 – w zamku rymanowskim jako gość
Dobiesława z Sienna, przebywa król Władysław
Jagiełło. Monarcha był bardzo zadowolony z
przyjęcia w Rymanowie. W roku następnym
zezwala na zorganizowanie cechu szewskiego,
bo być może, wśród podarunków były buty zrobione przez rymanowskich rzemieślników.
1.XI 1585 – w Kurzelowie k. Włoszczowej ur.
Jan Brożek polski matematyk, astronom, medyk
i duchowny. Profesor i rektor Akademii Krakowskiej. O rozległości zainteresowań świadczy
fakt, że odkrył dlaczego komórki pszczelego plastra mają sześciokątny kształt – przy najmniejszym zużyciu wosku są wytrzymałe i największe
objętościowo.
25.XI 1735 – bracia Marinow odlali największy
dzwon świata „Car Kołokoł”. Ważył ponad 160 t
miał 6,6 m wysokości i 6,14 m średnicy. Jednak
nigdy nie zadzwonił, rozpękł się gdy w czasie
pożaru polano go zimną wodą.
Dziś jest atrakcją turystyczną Kremla.
30.XI 1735 – ur. Andrzej Kopczyński, ksiądz
pijar, pedagog, członek Komisji do Ksiąg Elementarnych. Napisał „Gramatykę j. polskiego”pierwszy podręcznik, który ujmował w całość
wszystkie zjawiska żywej polszczyzny.
1.XI 1755 – w dniu Wszystkich Świętych
zadrżała ziemia w Lizbonie. Z morza na ląd
wlała się fala tsunami, a na ladzie szalały pożary.
Żywioły pochłonęły życie 60 tys. Portugalczyków. Siłę wstrząsu ocenia się na 9 stopni w skali
Richtera.
26.XI 1805 – w dolinie Llangoleu w Walii
otwarto żeglowny akwedukt Pont Cysyllte
o długości 307 m, a łodzie płyną na wys. 37 m.
20.XI 1925 – zm. Stefan Żeromski, uwielbiany
i atakowany, nazywany „sumieniem narodu”.
Przeszedł trudną drogę, od ubogiego korepetytora do mieszkańca Zamku Królewskiego. Był
kandydatem do nagrody Nobla, ale przegrał
z Reymontem
6.XI 1945 – w Wierzchosławicach k. Tarnowa
odbył się pogrzeb działacza ludowego i polityka – Wincentego Witosa. W uroczystości wzięło
udział 100 tys. chłopów.
16.XI 1945 – Glenn T. Seaborg ogłosił odkrycie
przez jego zespół dwóch nowych pierwiastków
– ameryk i kiur. Ameryk nazwali na cześć swojej
ojczyzny a kiur dla upamiętnienia Marii i Piotra
Curie. Oba pierwiastki otrzymuje się sztucznie
w warunkach laboratoryjnych, koszt wytworzenia
1 g kiuru to 1000 $, a roczna produkcja – 1 kg.
13.XI 1985 – w wyniku niewielkiego wybuchu kolumbijskiego wulkanu Nevado del Ruiz
gorące popioły stopiły lodowiec i uruchomiła się
błotna lawina, która zalała w nocy położone 50
km dalej miasto. Zginęło prawie 25 tys. osób. 60
tys. zostało rannych i bezdomnych.
1.XI 2005 – 10 lat temu Stowarzyszenie „NR”
rozpoczęło akcję kwestowania na rzecz odnowy
starych nagrobków na rymanowskiej nekropolii.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Brudne i zdezelowane rowery, których miesiącami nikt nie
naprawia, stacje w niedogodnych
miejscach, pozaklejane czytniki kart,
pozapychane otwory do przypinania.
Efekt? Rowerem miejskim w Rzeszowie mało kto jeździ.
• Niecodzienne zgłoszenie otrzymali w nocy 02.10. przemyscy policjanci. Mieszkaniec okolic miasta
powiadomił o sowie, która wpadła
do kominka w jego domu. Funkcjonariusze uwolnili ptaka i przekazali
pod opiekę weterynarza.
• Do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgłosiła się rodzina mieszkańca
Olszanicy, który prawdopodobnie
został zabity przez niedźwiedzia.
Bliscy zmarłego mężczyzny domagają się 1,5 mln zł odszkodowania.
• Rzeszowskie hospicjum znów
się rozbudowuje. Powstanie nowy
segment, w którym znajdzie się
miejsce dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego, dzieci, których
nie chcą ani szpitale, ani domy
dziecka. W tej nowej części znajdą
pomoc także rodzice.
• W Stykowie zatrzymano bułgarskiego busa, który przewoził
o 13 osób za dużo. „Nadliczbowi”
pasażerowie podróżowali, siedząc
lub leżąc na materacach, rozłożonych na podłodze. Kierowca nie
chciał przyznać się, ile pasażerów
przewozi.
• Nowy most w Rzeszowie ma
482 metry. Jego pylon ma aż 108,5
metra wysokości. Wanty mają łączną
długość blisko 9,5 km i ważą 509
ton. Ta potężna inwestycja powstała
w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Od
środy 07.10. rzeszowianie mogą
korzystać z mostu, który nosi imię
Tadeusza Mazowieckiego.
• Nawet 30 kg miodu z ula zebrali
w tym roku pszczelarze na Podkarpaciu. - To był najlepszy sezon od
przynajmniej 15 lat - powiedział Tadeusz Dylon, prezes Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.
• W piątek 09.10. pułkownik
Zenon Brzuszko oficjalnie przejął
dowództwo 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich. Dotychczasowy
dowódca podhalańczyków gen.
brygady Wojciech Kucharski, został
mianowany zastępcą szefa Zarządu
Planowania i Użycia Sił Zbrojnych
SG WP. Jako zaproszeni goście w
uroczystości wzięli udział uczniowie
klas wojskowych rymanowskiego
LO.

• W niedzielę 11.10. oficjalnie został oddany do użytku park Papieski.
To największy park w Rzeszowie - ma
powierzchnię ok. 17 hektarów. Miasto
wydało na niego blisko 18 mln zł.
• W Godkowie w woj. warmińsko-mazurskim w sobotę 10.10. odbyła się
konsekracja i przekazanie wiernym cerkwi greckokatolickiej. Świątynia, z której
korzystają potomkowie przesiedleńców
z Akcji „Wisła”, została przeniesiona
z Kupnej na Podkarpaciu.
• Rzeszowski oddział Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przesunął termin składania ofert w przetargu na budowę obwodnicy Sanoka.
Powodem jest duża liczba zgłoszonych
pytań. Nowy termin wyznaczony został
na 2 listopada.
• Rocznie produkuje się tu 12 mln
innowacyjnych szyb samochodowych
marki Pilkington. Pracę znalazło 1500
osób. Inwestycja japońskiego koncernu
NSG Group w Chmielowie została oficjalnie zakończona.
• Jeden z największych producentów
suplementów diety i odżywek w Polsce
firma Olimp Laboratories oddała w poddębickiej Pustyni ośrodek badawczo-rozwojowy oraz centrum logistyczne. Obie
inwestycje kosztowały ok. 190 mln zł.
• Od 1 maja przyszłego roku Ryanair
uruchamia nowe połączenia z Jasionki.
Pasażerowie będą latać na grecką wyspę
Korfu.
• 750 nauczycieli z Podkarpacia brało
udział w manifestacji przed kancelarią
premiera. Manifestacja była „historyczna”, bo wzięły w niej udział oba oświatowe związki - ZNP i „Solidarność”. Chcą
zwiększenia nakładów na edukację, w tym
podwyżek dla nauczycieli.
• W miniony piątek 19.10. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe otrzymały Certyfikat na Najlepszy Produkt Turystyczny
2015 roku w Polsce. Certyfikaty zostały
wręczone w czasie wielkiej gali na Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Poznaniu.
• - Mamy najnowocześniejsze prosektorium w tej części Europy - chwalą
się władze Uniwersytetu Rzeszowskiego,
które wczoraj oficjalnie otworzyły Zakład
Nauk o Człowieku.
• 468 dzieci będzie uczestniczyć
w zajęciach Politechniki Dziecięcej
w Rzeszowie. Kolejne 200 - w zajęciach
w filii w Ustrzykach Dolnych. W obu tych
miejscach odbyła się już inauguracja.
• Dwadzieścia jeden nowych oznakowanych radiowozów kia cee’d powiększyło tabor podkarpackiej policji.
Samochody trafią do 12 komend miejskich i powiatowych. Ich zakup został
sfinansowany ze środków pozyskanych
od jednostek samorządów terytorialnych,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego i środków budżetowych
Komendy Głównej Policji.

Odeszli do wieczności
(15.IX – 15.X 2015)

26.IX – Wacławski Józef (l. 70) – Rymanów
26.IX – Król-Mazurkiewicz Beata Katarzyna (l. 39) – Posada Górna
26.IX – Szałankiewicz Stanisław (l. 83) – Łazy
29.IX – Oberc Mieczysław Czesław (l. 82) – Klimkówka
01.X – Szul Anna z d. Krukar (l. 89) – Posada Górna
02.X – Potocka Maria z d. Wacławska (l. 82) – Sieniawa
14.X – Huta Zdzisław Andrzej (l. 68) – Ladzin
14.X – Lenik Marian (l. 80) – Klimkówka
15.X – Szajna Edmund (l. 82) – Łazy
(wła)
• Od czwartku w 17 sklepach sieci
„Frac” na terenie całego Podkarpacia
można znaleźć specjalnie oznakowaną
Półkę Podkarpackie Smaki z regionalną
żywnością. Ta promocja regionalnej żywności została zorganizowana w ramach
projektu Alpejsko-Karpacki Most Współpracy, finansowanego przez Szwajcarię.
W sumie znalazły się na niej 54 produkty
tradycyjne, ekologiczne i regionalne.
• W kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego na Zalesiu otwarte zostało
nowe Laboratorium Biotechnologii
AEROPOLIS. To nie jest jednak zwykłe
laboratorium uczelniane. Dla naukowców
z UR wybudowała je Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, jest częścią
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i ma służyć nie studentom,
a przedsiębiorcom.
• Pod „tunelem Hitlera” w Stępinie
mają znajdować się dwie, a może trzy
wciąż nieodkryte zalane wodą kondygnacje. Fakt czy mit? A jeśli fakt, to co
w nich jest? Jeden z trzech takich obiektów w Europie wciąż czeka na ujawnienie
swoich tajemnic.

Z powiatu…
• Czwórka osieroconych dzieci
z Daliowej trafi do rodziny zastępczej.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął
Sąd Okręgowy w Krośnie.
• Do hali po hucie „Jedynce” wraca
życie. W środę 30 września został w
niej otwarty Park Handlowy. Znajdują
się w nim sklepy sześciu sieci: 50Style,
CCC, KiK, Media Expert, Pepco oraz
Rossmann.
• 24 mieszkania powstały w budynku,
w którym jeszcze kilka lat temu funkcjonowała „Budowlanka” w Krośnie. Szkoła
musiała się przenieść, bo warunki nie były
odpowiednie. Obiekt wyremontowano
i zamieniono na blok mieszkalny.
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie rusza z zapoczątkowanymi w ubiegłym roku zajęciami przygotowującymi do matury. Nauczyciele
akademiccy prowadzić będą lekcje z języka polskiego, matematyki oraz wiedzy
o społeczeństwie.

• Krośnianka, Karolina Częczek została wybrana najlepszą studentką Yale
School of Architecture. Nagrodę pieniężną zamierza przeznaczyć na podróże,
zwiedzanie ciekawych architektonicznie
miejsc.
• Ma nieco ponad dwa metry, u boku
szablę, wspiera się na fragmencie kamiennego portalu. Rzeźba Portiusa stanęła już
na placyku przy krośnieńskim kościele
farnym. W poniedziałek (19.10) odbył
się montaż pomnika. Na fundamentach
osadzono podobiznę Portiusa, komendanta miasta, importera win węgierskich,
fundatora wielu krośnieńskich zabytków.
• Krośnieńscy radni zdecydowali, że
nie będzie referendum w sprawie tzw.
spalarni. Mieszkańcy zebrali 5258 ważnych podpisów, ale pytania referendalne
zostały źle sformułowane.
• Hala Krosno, czyli hala sportowa
w kształcie balonu, to najnowszy obiekt
sportowy w Krośnie. Będą z niego korzystać uczniowie „naftówki”, piłkarze „Beniaminka” i wszyscy miłośnicy futbolu.
• A Gdzie to Dawniej Stroiło to powstały w 2013 r. krośnieński zespół, grający folk fusion, którego bazą tekstową są
tradycyjne pieśni i piosenki łemkowskie.
Nietypowa nazwa, repertuar, brzmienie
i aranżacje – taki właśnie jest zespół
A Gdzie to Dawniej Stroiło, czyli grupa
wykonująca folk fusion inspirowany
kulturą Łemków i pograniczem Beskidu
Niskiego. Zespół ma na swoim koncie
kilkadziesiąt koncertów, tytuł finalisty
międzynarodowego festiwalu Galicja
Blues Festival 2013 i 60-minutową płytę
„Chyża”, która już niebawem wyjdzie
w wytwórni.
• 10 tys. zł na rewitalizację cmentarza
ofiar epidemii cholery z 1831 r., otrzymało
od Fundacji Banku Zachodniego WBK
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od
zapomnienia”. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie
ogrodzenia oraz pamiątkowej tablicy
z nazwiskami 115 spoczywających tam
iwoniczan.
• Ponad 417 tysięcy złotych kosztowała budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół w Jasionowie. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 14 października,
w Dzień Edukacji Narodowej.

• Na łączną karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat,
skazał Sąd Okręgowy w Krośnie Marka
N., laryngologa z Korczyny. Lekarz wyłudził z NFZ ponad 450 tys. zł za świadczenia, których nie wykonał.
• Od 1 listopada przestają kursować
dwa pociągi relacji Krosno-Zagórz-Krosno. Będą za to od grudnia kursy
z Rzeszowa do Komańczy. Połączenie nazywać się będzie „Bieszczadzki Żaczek”. Połączenie „Bieszczadzki
Żaczek” zaproponowała marszałkowi
województwa grupa „KochamKolej”.

Z gminy …
• W Klimkówce na trasie pomiędzy
Miejscem Piastowym, a Rymanowem,
doszło do czołowego zderzenia skody
z toyotą. Do wypadku doszło w poniedziałek (12.10) po godz. 17. Ranne zostały trzy
osoby. Wstępnie ustalono, że kierujący
skodą jadąc w stronę Sanoka, zjechał
na przeciwległy pas ruchu i zderzył się
z nadjeżdżającą toyotą. Droga była zablokowana przez blisko trzy godziny.
Policjanci zabezpieczyli ślady oraz wykonali czynności, które pomogą w ustaleniu
dokładnych okoliczności zdarzenia.
• W dniu 15 października 2015 roku
w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyło się
sportowe podsumowanie Roku Szkolnego 2014/2015 powiatu krośnieńskiego.
Łącznie odbyło się 56 zawodów sportowych, w których uczestniczyło ponad
2500 dzieci i młodzieży. Podsumowując
wyniki sportowe powiat krośnieński
uplasował się na czołowych miejscach
w województwie. W Igrzyskach Młodzieży zajmując 5 miejsce, w Gimnazjadzie
4 i Licealiadzie 9 miejsce na 25 sklasyfikowanych powiatów. Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej zajęła historyczne 11
miejsce (391 pkt) w województwie na 705
szkół! Gimnazjum sklasyfikowane zostało
na 25 miejscu (271 pkt) w województwie
na 435 szkół.
zebrał deka

W dniu 1 listopada członkowie Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” po raz kolejny kwestowali na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.
Zebrano kwotę:
6 226 złotych
50 dolarów USA
50 koron duńskich
Serdecznie dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w przeprowadzeniu zbiórki.
NASZ RYMANÓW
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Na ławeczce w parku
czyta facet gazetę.
Obok przechodzi pani
z kudłatym pieskiem,
który obsikuje mu
buty. Facet sięga do
kieszeni, wyciąga
cukierka i podsuwa
psu.
- O, ale musi pan
lubić zwierzęta! Piesek wyrządził panu
krzywdę a pan go jeszcze nagradza!
- Nie! Już dawno chciałem go kopnąć, tylko
nie wiedziałem, z której strony ma tyłek!

hum
o
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d
poc obry
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,ek

☺

Na przystanku autobusowym gawędzą dwie
dziewczyny:
- Zośka, ty masz dom?
- Nie mam.
- A chłopa masz?
- Też nie mam.
- To na co ty czekasz?
- Na autobus!

☺

Lekarz informuje pacjenta:
- Pański stan zdrowia wymaga
natychmiastowej operacji!
- Nigdy się na to nie zgodzę, wolę umrzeć!
- Jedno drugiego nie wyklucza!

☺

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy
interes;
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje
pieniądze, ja doświadczenie.
- No a co będzie za trzy lata?
- On będzie miał doświadczenie, a ja pieniądze!

☺

Chłopak odwiedza dziewczynę.
- Co by się stało, gdybym cię teraz pocałował?
- Zawołałabym mamę.
- A gdyby weszła?
- Nie bój się, rodzice poszli do znajomych.

☺

Polonistka pyta Jasia:
- Podaj dwa zaimki osobowe.
- Kto? … Ja?
- No Jasiu, bardzo dobrze! Szóstka!

☺

Mama strofuje syna:
- Jesteś taki niegrzeczny, bierz przykład
z tatusia!
- Mamo! Ale tata siedzi w więzieniu!
- Ale niedługo wyjdzie – za dobre
sprawowanie!

☺

Szczera rozmowa sąsiadów:
- Czy wie pan czym się różni pańska żona od
mojej?
- Nie!
- A ja wiem!

☺

Humor z zeszytów szkolnych
:
- Skawiński upadł na piasek i zaczął tęsknić za
ojczyzną.
- Jurand nie rzucił się na Krzyżaków, gdyż
tymczasem bił się z myślami.
- Straszne były te krzyżackie mordy.
- Słowacki urodził się w 1809 roku. Poza tym
napisał dużo wierszy.
- Świnie ryły ziemię, bo Ślimak nie miał czasu.
Wybrał (wła)
(w.labuda.nr@wp.pl)
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Nasze życie,
to jak cztery pory roku
Jeśli kopa lat już nas przytłoczy
i zmarszczki też wyjdą na naszą twarz,
gdy gorzej będą widziały oczy,
wtedy refleksji może nadejść czas.
Minione lata, jak pory roku:
wiosna i lato, jesień i zima.
Spróbujmy wspomnieć je krok po kroku,
ale starajmy się prawdy trzymać.
Wiosenne kwiaty, zielone trawy,
figle i harce z rówieśnikami.
Miło jest wspomnieć tamte zabawy,
choć rodzic klapsa wlepił czasami.
Wiosna, to młodość cała w marzeniach,
na ogół to wtedy beztroski czas.
Wtedy przychodzą pierwsze mozoły,
nie zawsze bliscy pomóc nam mogą.
Wiosna przemija, lato przychodzi
i razem z latem też wiek dojrzały.
A los już coraz częściej nas zwodzi
w pracy, w rodzinie i w życiu całym.
Gdy miłość gości w każdej rodzinie,
to i kłopoty łatwiej pokonać.
Gdy miłość jednak czasem przeminie,
przed kłopotami trudno się schować.
Cóż, że rodzinie byt zapewniony,
gdy coraz częściej brak zrozumienia.
Horyzont życia często zamglony,
Gdzieś pogubione nasze marzenia.
Lato minęło i jesień przyszła,
już dawno też młodość odeszła w cień.
Niejedna nasza nadzieja prysła
i coraz krótszy mamy też już dzień.
Jesienne liście są pod stopami,
bywa, że budzą miłe wspomnienia,
bo może kiedyś to jesieniami
przeżywaliśmy piękne wzruszenia.
Minęła jesień, zima nadeszła,
a w naszym życiu dość późny czas.
Na wiele rzeczy już chętka przeszła,
lecz szczęście niech nie opuszcza nas.
Lecz nawet zimą, gdy słońce świeci
cieszmy się aurą i bielą śniegu.
Radujmy oczy patrząc na dzieci,
gdy wyruszają właśnie do biegu.
Wielu przyjaciół od nas odeszło,
część z nich już w zimnych spoczywa grobach,
lecz nasze życie jeszcze nie przeszło –
nie zapomnijmy o tych osobach.
Jeżeli czasem nadejdą smutki,
Wtedy przyjaciół zaprośmy w gości.
wypijmy z nimi kieliszek wódki
i niechaj radość w sercach zagości.
Antoni Komar

Wszyscy Polscy Święci

W

historii każdego narodu są
wydarzenia, które stanowią
powody do chwały, ale są też
i takie, które pokazują tragiczne losy
narodu, wynikłe z błędów politycznych
i agresji państw ościennych. Historię
tworzą ludzie, obok osób o których staramy się milczeć, jest wielu takich, którzy
prezentowali postawę bohaterską i mogą
być dla wielu przykładem.
Niebagatelną rolę w kształtowaniu
naszej polskości i w ogóle historii odegrali ci, którzy poprzez swoją wiarę tak
nieodłącznie związaną z życiem człowieka, pozostawili niezatarty ślad wierności
Bogu na przestrzeni dziejów. Nasza wiara
pozwala nam żywić przekonanie, że ich
misja nie skończyła się z końcem ziemskiego życia czy upływem wieków. Jako
wyznający wiarę w świętych obcowanie
możemy żywić nadzieję, że nieustannie
wypełniają się słowa Księgi Mądrości:
„zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas, za unicestwienie, a oni
trwają w pokoju” (3,2). Co więcej, święci
i błogosławieni ukazani przez Kościół,
jako wzór do naśladowania nie tylko
trwają, ale nieustannie wstawiają się za
nami do Boga. Dlatego warto prosić ich
o duchowe orędownictwo w najbardziej
palących problemach naszej Ojczyzny,
rodzin, człowieka, Kościoła czy nawet
świata. Wśród polskich świętych i błogosławionych są hierarchowie kościelni,
są osoby zakonne, są wierni świeccy. Ich
orszak potwierdza, że świętość można
zdobywać na drodze realizacji każdego
powołania. Warto prosić ich o wstawiennictwo, ale warto i naśladować (www.
lichen.pl)
Orszak polskich świętych liczy 16
osób, w tym trzech z Podkarpacia – św.
Jan z Dukli, św. Andrzej Bobola i św. Józef Sebastian Pelczar. Sylwetki polskich
świętych przedstawiamy w porządku
chronologicznym.

Św. Wojciech

Św. Wojciech urodził się około 956
roku, pochodził z czeskiego książęcego rodu Sławników. W wieku 25 lat
(w 981 roku)
zostaje wyświęcony na kapłana, a w dwa lata
później zostaje
biskupem Pragi. Stanowczo
sprzeciwiał się
rozwiązłości,
wielożeństwu,
handlowi niewolnikami z krajami
muzułmańskimi
z których wykupywał z niewoli chrześcijan. Występował
także przeciw intrygom czeskiej szlachty,
z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę biskupią.

W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego, był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Gdańska wyruszył
z dwoma towarzyszami w podróż misyjną
do Prus, gdzie na brzegu jeziora Drużno
został zabity przez pogańskiego kapłana
23 kwietnia 997 roku. Towarzysze jego
zdążyli zbiec i opowiedzieli historię
jego męczeńskiej śmierci. Król Bolesław Chrobry wykupił ciało zakonnika,
jego relikwie spoczywają w Gnieźnie.
W poczet świętych zaliczył go w 999 roku
papież Sylwester II. To do jego grobu
z pielgrzymką przybył do Gniezna cesarz
Otton III na słynny zjazd gnieźnieński.

Św. Stanisław – Biskup

Św. Stanisław urodził się prawdopodobnie 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie koło Tarnowa. Po nauce
w szkole katedralnej w Gnieźnie,
studiuje w Paryżu. Po skończonych studiach otrzymał święcenia
kapłańskie. Zasłynął w Małopolsce jako kaznodzieja i misjonarz.
Po śmierci biskupa krakowskiego
Lamberta zostaje jego następcą.
Jako gorliwy pasterz zabiegał
o dobro wiernych, wspomagał
ubogich.
Nie jest jednoznacznie zdefiniowany powód konfliktu biskupa
z królem Bolesławem Szczodrym.
Prawdopodobnie upomniał Bolesława „za niewłaściwe postępowanie
wobec poddanych oraz publiczne szerzenie zgorszenia”. Zginął 11 kwietnia
1079 r. w czasie odprawiania Mszy św.
w krakowskim kościele na Skałce.
Kult świętego Stanisława rozpoczął
się z chwilą przeniesienia jego relikwii
do katedry wawelskiej w 1088 roku.
O rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego
starali się bp. krakowski Jan Odrowąż,
św. Kinga i Bolesław Wstydliwy. Bp.
Stanisław kanonizowany został 8 września 1253 roku w bazylice św. Franciszka
w Asyżu przez papieża Innocentego IV.
W 1963 roku papież Jan XXIII ustanowił
św. Stanisława jednym z patronów Polski.
Św. Stanisław –Biskup jest patronem
kościoła parafialnego w Rymanowie
Zdroju.

stycznych o panowanie nad Krakowem.
Podejmował liczne wyprawy po kraju,
kilkakrotnie przemierzył Polskę pieszo.
Wyniszczony intensywną pracą zmarł
w Krakowie 15 sierpnia 1257 roku.
Kult Jacka Odrowąża rozpoczął się
już w XIII wieku. W samym tylko 1289
roku zanotowano aż 7 cudów za wstawiennictwem świętego. Kult świętego
był silny we Włoszech i Francji, gdzie
polski święty postrzegany był jako jeden
z najważniejszych misjonarzy Europy.
Jego życie i działalność była tematem prac
malarskich w wielu krajach. (Obok dzieło
włoskiego malarza Ventury Salimbeniego,
przedstawiający wskrzeszenie chłopca,
który utopił się w rzece. Fresk znajduje
się w kościele Świętego Ducha w Sienie).

Jan Matejko – śmierć św. Stanisława
– muzeum w Słupsku

Wielokrotnie podejmowano wysiłki
o kanonizację Jacka Odrowąża, na przeszkodzie stawały: wojna, zaraza, śmierć króla lub
papieża. Dopiero w marcu 1594 roku na
tajnym konsystorzu jednomyślnie uznano,
że 8 wybranych cudów wystarczy by uznać
Jacka Odrowąża za świętego. Uroczysta
kanonizacja, pod przewodnictwem papieża
Klemensa VIII, odbyła się 17 kwietnia 1594
roku w Bazylice Świętego Piotra .

Św. Jacek Odrowąż

Św. Jacek urodził się w 1183 roku
w Kamieniu Śląskim, pochodził z możnej
rodziny Odrowążów. Habit dominikański
przyjął w Rzymie od św. Dominika, założyciela zakonu, mając ok. 37 lat. Był
pierwszym Polakiem który wstąpił do
nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Wracając po pobycie w Rzymie,
zakłada klasztory m.in. w Pradze, Wrocławiu, Kamieniu i Krakowie, gdzie osiadł.
Podejmował liczne wyprawy misyjne. Na
Pomorzu założył klasztor w Gdańsku,
pięć lat przebywał na Rusi, na Pomorzu
nawraca Prusów. Nazywany był Apostołem Słowian i Apostołem Północy i Różańca. Jacek Odrowąż został przełożonym
polskich dominikanów.
Żył w trudnym okresie historii Polski
– rozbicia dzielnicowego i walk dyna-

Wskrzeszenie chłopca

24 września 1686 roku papież Innocenty XI, na prośbę króla Jana III Sobieskiego, ogłosił Świętego Jacka Odrowąża
głównym patronem Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. (c.d.n)
(wła)
NASZ RYMANÓW
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,,Marzenia się nie

spełniają, marzenia
się spełnia’’

(Wywiad z Marcinem Kilaremwschodzącą gwiazdą snowbordu)
Marcin Kilar to wschodząca gwiazda snowboardowej sceny nie tylko polskiej, ale też i międzynarodowej. Dzięki
niemu każdy z nas może uwierzyć, że marzenia się spełniają. Mimo że tak jak my
pochodzi z małego miasteczka, to udowodnił swoim zaparciem i samorealizacją, że jeśli czegoś bardzo pragniemy,
to możemy to osiągnąć. Poprzez ciężkie
treningi, wsparcie trenerów i rodziny
dziś Marcin wzbija się na szczyt. Zapraszamy na wywiad z tym pochłoniętym
pasją sportowcem.
Zuzanna i Karolina : Zanim przystąpimy do konkretnych pytań, może
opowiedz nam w kilku zdaniach o sobie.
M: Mam 17 lat, mieszkam w Rymanowie. Uczęszczam tutaj do liceum ogólnokształcącego. Moją pasją jest snowboard. Od roku jeżdżę
w Kadrze Narodowej Polski.
K: Jak rozpoczęła się twoja przygoda ze snowboardem? Czemu akurat
ten sport?
M: Około 10 lat temu spróbowałem swoich sił na stoku niedaleko Rymanowa w Puławach, bardzo mi się spodobało i tak zostało.
Z:Czy ktoś z twojej rodziny uprawia ten sport?
M: Moje rodzeństwo jeździ również na snowboardzie, ale rekreacyjnie.
K:Do jakiego klubu należysz?
M: Od 5 lat należę do klubu SkiTestKraków.
Z:Jak wygląda normalny dzień na
zgrupowaniu?
M: Na stok wyjeżdżamy około
godz. 9 rano, następnie się rozgrzewamy- solidna rozgrzewka jest bardzo
ważna, ponieważ bardzo łatwo jest
nabawić się kontuzji niekiedy już na
pierwszym zjeździe. Później zaczynamy
trening od najprostszych skoków, ewolucji i przechodzimy do coraz trudniejszych. W zależności, jakie są skocznie

8

NASZ RYMANÓW

i przygotowany snowpark (miejsce,
gdzie skaczemy), trener Tomasz Tylka,
którego bardzo serdecznie pozdrawiam,
ma przygotowane zadania dla każdego
i je realizujemy. Na stoku jeździmy do
około godz. 15 później wracamy i przed
obiadem w pokojach rozciągamy się,
aby po jeździe rozluźnić mięśnie. Czasami pogoda bardzo szybko się zmienia
lub wyciągi są całkowicie zamknięte
i niestety dzień jest stracony. Gdy mamy
siłę, to wieczorem odbywa się trening siłowy lub ogólnorozwojowy.

K:Gdzie było najfajniejsze zgrupowanie i dlaczego?
M: Każde zgrupowanie jest świetne. Najważniejsze, aby były dobre warunki na stoku, ale dobrze wspominam
każde wakacyjne zgrupowanie we Francji na lodowcu, gdzie temperatura na
stoku niekiedy wynosi 15 stopni i bardzo
przyjemnie się jeździ.
Z:Czy masz przyjaciół w klubie?
M: Mam zgraną grupę przyjaciół,
razem jeździmy i spędzamy czas.
K:Czy mógłbyś opisać sprzęt, na
którym jeździsz?
M: Do jazdy potrzebna jest deska z wiązaniami i specjalne buty, które przypina się do wiązań.
Z: Opowiedz nam o zawodach.
M: Moja konkurencja to slopestyle, czyli ewolucje (tricki), które wykonuje się na rozmaitych przeszkodach, m.in. skoczniach, poręczach itp.
W czasie zawodów przez sędziów jest
oceniany przejazd po specjalnym to-

rze (przeszkodach). Zazwyczaj są dwa
przejazdy w kwalifikacjach i do finałów przechodzą najlepsze osoby (zależy to od ilości startujących).
K: Pamiętasz Twój pierwszy start
w zawodach?
M: Moje pierwsze zawody były
w Zakopanym na Gubałówce. Byłem
dosyć zdezorientowany, bo nie wiedziałem, jak wszystko się rozgrywa.
Z:Który start był dla Ciebie najważniejszy?
M: Najważniejsze były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów we Francji w 2013 roku. Na zawodach zająłem 3-cie miejsce i dzięki temu
dostałem się do Kadry Narodowej.
K:A najtrudniejsze doświadczenie?
M: Dosyć często się zdarzało, że pogoda w dniu zawodów była bardzo kiepska i start
w takich warunkach jest bardzo nieprzyjemny i niebezpieczny, często
w Polsce na Pucharach Polski pogoda nie
dopisywała, była mgła i padał deszcz.
Z:Jakie masz plany na przyszłość
związane z tym sportem?
M: Póki co, to tylko jeździć i robić postęp.
Z:Kto jest twoim autorytetem
w tej dyscyplinie?
M: Każdy zawodnik z światowego poziomu jest dla mnie autorytetem. Cała czołówka zawodników ze
Szwecji ma niepowtarzalny styl i dzięki
nim snowboard ewoluuje.
K : Jak łączysz szkołę ze swoją pasją ?
M: Gdy wracam ze zgrupowania, to nauczyciele są bardzo wyrozumiali i gdy czegoś nie rozumiem, spokojnie nadrabiam.
Z: Poza snowboardem masz inne
pasje?
M: Poza snowboardem w wolnym czasie lubię grać w tenisa ziemnego i jeździć na deskorolce.
K: Czy snowboard stanie się twoim zawodem?
M : Snowboard traktuję jako pasję i chciałbym, aby tak zostało. Gdyby miał to być mój zawód, to możliwe, że straciłbym chęć jazdy.
Z: A teraz ostatnie pytanie. Jakie
masz plany na najbliższą przyszłość?
Następne zgrupowania, zawody?
M: Najbliższe zawody to Puchar Europy w Holandii w listopadzie, a przed nim trening tygodniowy
w Austrii.
Z i K : Dziękujemy Ci bardzo za
udzielenie wywiadu . Bardzo miło się
nam z Tobą rozmawiało, a w nowym
sezonie snowboardowym życzymy Ci
samych sukcesów!
M: Dzięki! Mnie również było bardzo miło że mogłem opowiedzieć wam
trochę o mojej pasji. Pozdrawiam wszystkich czytelników i proszę abyście trzymali za mnie kciuki w rozpoczynającym
się sezonie.

Z Marcinem Kilarem rozmawiały koleżanki z klasy
Zuzanna Maślana i Karolina Penar
(zdjęcia ze zbiorów Marcina
Kilara)
P.S.
Marcin Kilar
Uczeń 3 klasy LO w Rymanowie
Dyscyplina : snowboard
Należy do Klubu KS Ski
Test Kraków
Od 2014 zawodnik Kadry
Narodowej
Osiągnięcia - 2015:
- Puchar Europy Słowacja
Strebske Pleso 2015 - 23
miejsce
- Generalna klasyfikacja Pucharu Polski SlopeStyle – 1
miejsce

Zabawy w ,,Krainie
Pani Jesieni”
Spotkanie integracyjne
z uczniami
z ZSP w Posadzie Górnej

D

rugiego października 2015 r odbyło się spotkanie integracyjne
z uczniami klasy trzeciej z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej, którzy po raz pierwszy odwiedzili
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Rymanowie.
Bardzo miło było nam gościć ,,trzeciaków” i ich wychowawczynię Panią
Urszulę Koźma, którzy wyszli z inicjatywą wspólnego spotkania z naszymi
wychowankami i poznania specyfiki
Ośrodka. Razem udaliśmy się w podróż
do ,,Krainy Pani Jesieni”. Tam czekały na
gości i naszych wychowanków jesienne
zagadki, konkursy i zabawy przy muzyce.
Spore emocje i odczucia dzieci mogły
wyrazić podczas tańca ,,Wirujące liście”,
oraz w zabawach z chustą animacyjną.
Wykazywały się swoją wiedzą na temat
jesieni, tworzyły tzw. ,,jesienne drze-

wo”, chętnie angażowały się
w proponowane zabawy.
Nasi wychowankowie z
radością przyjęli młodszych
kolegów. Zostały przełamane
wszelkie bariery i lęki. Spotkanie i zabawy przyniosły
obustronne korzyści, zarówno w sferze wychowawczej
jak i dydaktycznej. Była
to cenna lekcja wzajemnej
przyjaźni, otwartości i tolerancji, podczas której kształtowały się więzi emocjonalne
oraz właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych.
Spotkanie integracyjne
i podróż do ,,Krainy Pani
Jesieni” na długo pozostaną
w pamięci naszych wychowanków jak i ,,trzeciaków”
z ZSP w Posadzie Górnej,
którzy na pamiątkę spotkania
wręczyli nam piękne czerwone serduszka.
Dziękujemy za spotkanie i wspólną zabawę.
Mariola Sokołowska,
Bożena Penar
(Oligofrenopedagodzy)

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Konkurencja SBX- 2miejsce
Konkurencja SlopeStyle- 1 miejsce
Konkurencja BigAir- 2 miejsce
- Puchar Polski
SlopeStyle 1miejsce
SBX- 1 miejsce
BigAir- 2 miejsce
2014:
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
SlopeStyle- 1 miejsce
BigAir- 2 miejsce
SBX- 3 miejsce
- Puchar Polski
SlopeStyle – 1 miejsce
Big Air- 1 miejsce
2013:
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Seniorów 2013 - 3 miejsce

zaprasza na:

WIELKIE WYPRAWY
SEZON 2015-2016

Zapraszamy na siódmą edycję cyklu spotkań
z podróżnikami
„Wielkie Wyprawy”- wieczory dla lubiących
przygody i podróże...
Dzieci i młodzież szkolna – WSTĘP GRATIS!
Dorośli – WSTĘP: 10 zł/osoba
Spotkania odbywać się będą zawsze
w środy – godz. 18.30

Rok 2015 – harmonogram spotkań:
21.10. gościł już ANDRZEJ BARGIEL
ski-alpinista, biegacz górski, himalaista
18.11. - KRZYSZTOF ANTONISZAK
przewodnik bieszczadzki, gawędziarz, podróżnik
16.12. - MAREK KAMIŃSKI
polarnik, podróżnik, zdobywca obu biegunów
ziemi

Rok 2016 – harmonogram spotkań:
20.01. - ks. JAN KACZKOWSKI
doktor nauk teologicznych, bioetyk, organizator Hospicjum w Pucku
17.02. - PIOTR GĄSOWSKI
aktor, prezenter telewizyjny, podróżnik
16.03. - ADAM BIELECKI
himalaista, lider wielu wypraw w najwyższe
góry świata
20.04. - STANISŁAW MATERNIAK
pochodzący z Rymanowa krośnieński podróżnik
ZAPRASZAMY
Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
ul. Bieleckiego 8, Rymanów
tel.: 13-43-567-33, 603-364-444
www.jas-wedrowniczek.pl
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl
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Początki mojej
turystyki (6)
Wycieczki w okolice Rymanowa
W piątej części swoich wspomnień Mieczysław Orłowicz daje
ciekawy opis jarmarków rymanowskich, podkreślając ich rangę
handlową. Przedstawił sposoby komunikacji ludności i koszty podróży
handlowych oraz krajoznawczych
na przełomie wieków. Pisze też
o wszechobecnej biedzie, która
zmuszała ludność (łemkowską
również) do masowej emigracji
zarobkowej. (wła)

O

ile w okresie mojej nauki gimnazjalnej w Jarosławiu i Samborze nie miałem jeszcze żadnej
sposobności ani możliwości czynnego
uprawiania turystyki, chociaż mieszkałem
na Podkarpaciu, o tyle przeniesienie ojca
do Rymanowa, miasteczka położonego
w Beskidzie Niskim, i dziesięciokrotne
spędzanie wakacji w tej miejscowości,
dodawszy do tego moje osobiste zainteresowanie turystyką, którymi przejąłem
się już w latach dzieciństwa i młodości,
spowodowały, że jeszcze w okresie, kiedy
byłem uczniem gimnazjalnym, robiłem
pierwsze większe wycieczki górskie
i podróże krajoznawcze, które stanowią
jak gdyby uwerturę do mojej późniejszej
działalności turystycznej i krajoznawczej,
która się stała w gruncie rzeczy istotą i najważniejszym zagadnieniem mego życia.
Zaczęło się bardzo skromnie.
Na dworcu kolejowym w Rymanowie
przy okienku do kasy wisiała nalepiona
na tekturze reklama wielotomowego
przewodnika po kolejach austriackich,
w szczególności pięciu tomów obejmujących teren Galicji. Były to tomy prawie
ostatnie, od 28 do 32 włącznie. Ostatni
tom tego wydawnictwa, nr 33, obejmował
Bukowinę. Okazało się, że w kasie kolejowej Rymanowa można było te wszystkie
tomy (6) dostać po niezbyt wygórowanej
cenie, bo po 30 grajcarów za tom, czyli
komplet interesujących mnie tomów kosztował niespełna 2 guldeny. Otrzymałem
tę kwotę od ojca i z prawdziwą pasją już
w czasie pierwszych wakacji spędzonych
w Rymanowie zanurzyłem się w studiowanie zawartości tych tomów. Całość
wydana była w języku niemieckim.
Poszczególne zaś tomy nadto w języku
krajowym, a zatem tomy dotyczące Galicji – w języku polskim, tom dotyczący
Bukowiny – niemieckim i rumuńskim.
Tom nr 28 obejmował Kraków, Tatry
i Sądeczyznę; Lwów umieszczono w tomie 30, tom 29 obejmował okolice między
Krakowem a Lwowem, tom 31 – Podole.
Autorami tych opisów byli trzej dziennikarze, zdaje się zamieszkali w Wiedniu:
Obogi, Ilenda i Smólski, którzy wcale
dobrze wywiązali się z przyjętego zadania.
Wiadomości czerpali na ogół ze Słownika
geograficznego Polski, który od roku
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M. Orłowicz w trakcie spływu Dunajcem
w Pieninach

1881 wychodził najpierw pod redakcją
Sulimierskiego, potem Chlebowskiego.
W roku 1895 Słownik nie był jeszcze
doprowadzony do końca. Wiele opisów
w tym wydawnictwie było wynikiem własnych spostrzeżeń autorów lub pochodziło
z lokalnych przewodników. Wiadomości,
jak na owe czasy, były bardzo dobre,
zawierały mnóstwo cennych informacji,
a nawet wskazówki co do hoteli i dorożek. Fakt, że przewodnik był do nabycia
w kasach kolejowych, przyczyniał się
w dużej mierze do jego rozpowszechnienia. Muszę jednak przyznać, ze nie
wszystkie kasy kolejowe posiadały ten
przewodnik. Gdy się wyczerpał, na ogół
nie sprowadzano dalszych egzemplarzy,
a publiczność zawiadamiano, że przewodnika nie ma, co wywoływało fałszywe
mniemanie, że jest już wyczerpany. Kupowałem go kilkakrotnie w ciągu najbliższego dziesięciolecia i ofiarowywałem jako
prezenty gwiazdkowe i imieninowe. Muszę powiedzieć, że zawsze przyjmowany
był życzliwie. Przewodnik ten, którego
oficjalny tytuł brzmiał: Przewodnik po
austriackich kolejach państwowych, miał
jedną, ale istotną wadę.
Opisywał właściwie tylko miejscowości i okolice przecięte liniami kolejowymi Państwowej Kolei Austriackiej.
Przez Galicję Zachodnią w tych czasach
przebiegała sieć nie tylko kolei państwowej, ale także np. kolei, która na zachód
od Krakowa zwała się Koleją Cesarza
Ferdynanda, zbudowaną jeszcze w 1837 r.
tych linii gdzieś w okolicy Bielska, Wadowic i Żywca Przewodnik nie obejmował
i to stanowiło dużą niedogodność. Poza
tym nie obejmował wielu interesujących
okolic, które nie miały żadnych połączeń
kolejowych, np. okolice podolskie, na
wschód od Lwowa. Ale dla tych okolic,
w których się obracałem, tj. w środkowej
Galicji, między Lwowem a Krakowem,
nawet Zakopanem i w Tatrach, Przewodnik był wcale dokładnie i starannie
opracowany i na okres nawet studiów

akademickich wystarczał mi najzupełniej
przy zwiedzaniu Galicji. Reszty dopełniały mapy i przewodniki lokalne, które już
istniały, np. po Krakowie, Zakopanem,
Tatrach, Lwowie, Karpatach Wschodnich.
Naturalnie, nabywszy tak interesującą książkę, nie spocząłem na laurach,
dopóki nie przeczytałem od deski do
deski wszystkiego, co dotyczyło okolic
Rymanowa w promieniu od Jasła po Brzozów i Sanok. Wprawdzie nie zobaczyłem
wszystkiego, ale o wszystkim miałem
pojęcie, także wraz z informacjami, jakich
dostarczała mapa sztabowa, wiedziałem
to, co wystarczało do organizowania
wycieczek po tych szlakach.
Trzeba bowiem dodać, że w handlu
księgarskim bez żadnych ograniczeń
znajdowały się mapy dla całej Austrii tzw.
sztabowe, wydawane przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Wiedniu z tekstami
wyłącznie niemieckimi. Po przyjeździe
do Rymanowa z Sambora zobaczyłem
w kancelarii ojca pięknie naklejone na
tekturze przez introligatora i zawieszone
na ścianie dwie mapy sztabowe, gdyż
Rymanów leżał pośrodku obu map,
obejmujących Sanok i Krosno. Brzegi
tych map przebiegały tak, że Zakład Kąpielowy w Rymanowie razem z miastem
leżał na jednej płachcie mapy („Sanok”),
a oddalony od Rymanowa-Zdroju tylko
o 6 km Iwonicz-Zdrój znajdował się już
na drugiej mapie („Krosno”). Największą
przyjemność, kiedy kancelaria nie była
już czynna – wieczorami lub w niedzielę
- dostarczało mi studiowanie tych map
i projektowanie wycieczek w okolice Rymanowa. Urządzane przez ojca w każdą
niedzielę po południu objazdy dorożką
okolic Rymanowa – na razie z wizytami
do znajomych i przyjaciół – umożliwiały
mi poznanie ad oculos sąsiedzkich terenów. Już wkrótce objazdy dorożką nie
wystarczały mi.
Postanowiłem urządzać piesze wycieczki. Zrazu były to wycieczki, które
prowadziły z Rymanowa do wyznaczonego celu. Najczęściej był nim jakiś szczyt
górski. Co prawda, niewiele mi to dawało,
jeżeli dany szczyt był mocno zalesiony,
jak np. obydwa szczyty obrzeżające
Rymanów-Zdrój. Natomiast byłem zadowolony, jeżeli szczyt był nagi, jak np. Wołtuszowska Góra, leżąca na południe od
Rymanowa-Zdroju. Szczyt jej był długi,
stosunkowo wysoki – 640 m. widok stąd
rozciągał się w kierunku południowym, tj.
granicy węgierskiej i na szereg szczytów,
których nie było widać ani z Rymanowa-Miasta, ani z Rymanowa-Zdroju, a nawet
z góry Kalwarii, wznoszącej się tuż nad
miastem. Wejście na Wołtuszowską Górę
otwierało przede mną jak gdyby księgę
przyrody ze szkicem dalszych interesujących wycieczek po okolicy.
Naturalnie, że na pierwsze dalsze
wycieczki, odbywane przy pomocy kolei,
wybrałem największe atrakcje turystyczne powiatów sanockiego i krośnieńskiego,
znajdujące się w powiecie krośnieńskim,
na zachód od Rymanowa. Były to: mia-

sto Krosno oraz Zamek Odrzykoński.
W Krośnie stał zabytkowy kościół, pełen
dzieł sztuki, na których zresztą wówczas
niezbyt się rozumiałem. W każdym razie wymieniam je, bo opierając się na
Przewodniku kolejowym dla Galicji,
patrzyłem na nie z należytym szacunkiem
ze względu na ich wartość artystyczną
i zabytkowy charakter. Stara gotycka
fara z czasów Kazimierza Wielkiego,
z szeregiem pięknych barokowych ołtarzy
i zespołem dzwonów XVII-wiecznych,
o pięknym akordzie muzycznym, oraz
barokowy kościół franciszkanów, stojący
w sąsiedztwie rynku, do którego dobudowano w XVII wieku legendarną kaplicę
Oświęcimiów, właścicieli Zamku Odrzykońskiego, z wiszącymi portretami więcej
niż naturalnej wielkości, budzącymi we
mnie grozę portretami rodzeństwa Oświęcimów w strojach z czasów Władysława
IV – były obiektem moich zachwytów.
Pewnym szczegółem architektonicznym Krosna były bardzo rzadkie na
terenie Galicji podcienia okalające rynek,
rokokowy kościół kapucynów, przed
którym później stanął pomnik wynalazcy
lampy naftowej, aptekarza Łukasiewicza,
czynnego w Krośnie.

Przewodnik po Przemyślu z 1917 r.
autorstwa Orłowicza

Jednak najbardziej pociągał mnie
stojący około 7 km na północ od Krosna,
na wysokiej górze, dominującej nad
okolicą, Zamek Odrzykoński, wsławiony
poematem Seweryna Goszczyńskiego pt.
Król Zamczyska, który zresztą przeczytałem od deski do deski zanim wybrałem
się po raz pierwszy do ruin tego zamku.
Mało który z zamków południowej Polski
ma tak romantyczne położenie, jak ten
właśnie, nazywany od wsi Odrzykoń,
oddalonej odeń o kilka kilometrów na
zachód. Idąc z Krosna w kierunku zamku
raz się go widzi na wysokim wzgórzu, to
znowu znika nam z oczu, gdy schodzimy
w głąb doliny, i znowu się ukazuje, ale już
znacznie bliżej i tak kilkakrotnie, dopóki
po ominięciu wspaniałego dębu nie sta-

niemy u stóp resztek zamku wznoszącego
się na skałach piaskowca. Owym „królem
zamczyska”, który tu podobno mieszkał
około r. 1830, był niejaki Machnicki, oficjalista prywatny, chory na pomieszanie
zmysłów. Zamek, należący niegdyś do
Moskorzewskich, przeszedł potem na
Jabłonowskich i z ręką jednej z Jabłonowskich przeszedł na komediopisarza
Aleksandra Fredro. Znając zamek jako
należący niegdyś do dwóch właścicieli, co
wywoływało rozmaite spory między nimi,
uczynił go terenem akcji swej popularnej
komedii Zemsta o mur graniczny. Tym
większe zainteresowanie wywoływały
we mnie jego ruiny. Wioska, której chaty
otaczały zamek, nazywała się Czarnorzeki
i należały do siedmiu wiosek ruskich z cerkwiami unickimi, które leżały odosobnione wśród wsi polskich, między Krosnem
i Strzyżowem, i stanowiły tylko enklawę
ruską pośród wzgórz Podkarpacia.
U stóp zamku mieszkał chłop, robiący już wówczas nienajgorsze interesy na
turystyce i wycieczkach przybywających
w celu zwiedzania zamku. Na ogół byli
to goście z zakładów kąpielowych w Rymanowie i Iwoniczu. Weszło w zwyczaj,
aby w czasie sezonu chociaż raz odbyć
wycieczkę do ruin Zamku w Odrzykoniu
i do skał Prządki, do Dukli, tj. zabytkowego miasta w południowej części
powiatu krośnieńskiego, i do sąsiadującej
z nim pustelni bł. Jana z Dukli, a także
do niedalekiej stąd Przełęczy Dukielskiej,
którędy wiodła szosa strategiczna z Galicji na Węgry.
Na sąsiednim wzgórzu, oddalonym
od Zamku Odrzykońskiego około 2 km
na wschód, wznosiła się największa grupa
skał w Beskidzie Środkowym, którym
legenda ludowa nadała nazwę Prządki.
Są to skały w liczbie kilku, o kształtach
wręcz fantastycznych, toteż dla młodzieży
były i będą zawsze ulubionym celem wycieczek, zwłaszcza że można je połączyć
ze zwiedzaniem ruin Zamku Odrzykońskiego i cennych zabytków miasta Krosna. Nie było wakacji w okresie pobytu
naszej rodziny w Rymanowie, żebym nie
prowadził jednej lub kilku wycieczek do
Odrzykonia i Prządek, bo gdzie jak gdzie,
ale tutaj zawsze się amatorzy znaleźli.
W r. 1896, kiedy spędzałem pierwsze w moim życiu wakacje w Rymanowie, poznałem 3 uczniów gimnazjalnych,
przebywających latem w Rymanowie-Zdroju. Byli to: Mieczysław Gawalewicz
z Tarnopola, bratanek zamieszkałego
w Warszawie powieściopisarza, oraz
synowie znanych działaczy ze Lwowa
Wolski i Szczepanowski. Udało mi się ich
namówić pewnego razu na całodzienną
wycieczkę do Krosna, Odrzykonia i Prządek. Był to dla mnie sukces, bo i wówczas
nie lubiłem wycieczek samotnych i wolałem chodzić w towarzystwie. Pamiętam
to dobrze, bo była to pierwsza w moim
życiu większa, przeze mnie prowadzona
wycieczka krajoznawcza. Posługiwałem
się zresztą przy jej prowadzeniu Przewodnikiem kolejowym, a przed wyjazdem

obejrzałem mapę wojskową „Krosna”,
wiszącą naściennie w kancelarii ojca. Goście z Zakładu Rymanowskiego, robiący
wycieczki do Krosna i Odrzykonia, jechali tam i z powrotem powozem, ale była
to wycieczka stosunkowo kosztowna. Ja
z moimi kolegami wolałem nadać temu
przedsięwzięciu bardziej skomplikowany
charakter, ale za to o wiele taniej. Szło się
wówczas 8 km z Rymanowa-Zdroju do
stacji kolejowej Rymanów pieszo. Z Rymanowa do Krosna jechało się następnie
16 km koleją, mijając po drodze jeszcze
stację w Iwoniczu, która wprawdzie nosiła
tę nazwę, ale od Zakładu Kąpielowego
w Iwoniczu oddalona była aż o 15 km.
W Krośnie po zwiedzeniu miasta i zjedzeniu drugiego śniadania w miejscowej
cukierni, wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę 7 km przez pola i wzgórza, mając
jako cel wycieczki Zamek Odrzykoński.
W zamku tym i sąsiednich skałach Prządki spędziliśmy około trzech godzin, przy
tym wpisaliśmy się do książki pamiątkowej w chacie Grochala, któremu zawsze
składałem wizytę w czasie każdego
pobytu. Konstatowałem przy tej okazji,
że nieraz dziennie wpisywało się tam kilkadziesiąt osób. A było to zdaje mi się w r.
1896, z czego wnoszę, że już wówczas był
wcale niemały ruch turystyczny, chociaż
nie było nikogo, kto by go propagował
lub otaczał jakąś opieką. Pamiętam też,
że wtedy w czasie prowadzonej przeze
mnie wycieczki zaczął padać deszcz,
a ponieważ nie mieliśmy okryć, Grochal
zaproponował nam nocleg w sianie, gdzie
nam było wcale wygodnie, i dostaliśmy
od niego smaczną kolację.
Powrót z Odrzykonia do Krosna
następował inną drogą, na ogół zawsze
przez Korczynę, małe miasteczko u stóp
Prządek, słynne z wyrabiania na ręcznych
warsztatach bardzo mocnych płócien,
zwanych korczyńskimi. Między Korczyną a Krosnem zwiedzaliśmy jeszcze
wieś Krościenko, z kilkoma szybami
naftowymi, których zresztą w tej okolicy
było sporo.
Chodzić po okolicy bez mapy było
trochę niewygodnie, zabierać z kancelarii ojca mapę podklejoną na tekturze
nieporęcznie, dlatego ogromnie się ucieszyłem, gdy się dowiedziałem od kogoś,
że w księgarni w Sanoku, należącej do
firmy Mozołowskiego, można było nabyć
mapy wojskowe w cenie po 1 koronie za
sztukę. Nie miał on co prawda, map dla
całej Galicji, ale tylko okolicy Rymanowa, coś5 czy 6 odcinków, każdy odcinek
kosztował 1 koronę. Mapy Austrii były
bardzo dokładne, a skalę miały większą
niż później mapy polskie. Mapy polskie
miały 1:100 000, mapy austriackie 1:75
000. Wakacje 1896r., w które miałem
pierwszy raz w życiu mapy nie tylko
w ręku, ale i w użyciu w terenie, były
dla mnie praktyczną lekcją ich czytania:
lekcji wstępnej udzielił mi ojciec, resztę
uzupełnił teren. Po kilku godzinach takiej
praktyki zdobyłem wystarczającą umiejętność w tej dziedzinie. (cdn)
NASZ RYMANÓW
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czwartkowy ranek 17 września,
w rocznicę ataku ZSRR na Polskę, odbył się „ I Zlot Organizacji Proobronnych ”, na który zaproszeni zostali uczniowie klas wojskowych,
harcerze, strzelcy oraz reprezentanci
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
z całej Polski.

dowej a zarazem Wicepremier pan Tomasz Siemoniak. Pogoda dopisała, było
bardzo ciepło, wręcz upalnie, a niebo
było bezchmurne.
Uroczystość rozpoczęła się tuż
po godz. 10.00. Pierwszym punktem
uroczystości był przegląd pododdziałów, którego dokonał pan premier wraz
z organizatorem Zlotu panem generałem
dywizji Bogusławem Packiem. Po przywitaniu wiceprezesa Rady Ministrów
z pododdziałami Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a na maszt wciągnięto flagę Polski. Po tym nastąpiła
uroczysta zmiana warty przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, w której uczestniczyli harcerze, uczniowie klas mundu-

kowski, pan premier Tomasz Siemoniak.
Ostatnim punktem uroczystości była defilada pododdziałów, na czele z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego,
a następnie, we wcześniej ustalonej kolejności, defilowały wszystkie oddziały
biorące udział w Zlocie. Defiladzie towarzyszyły ogromne emocje oraz duma,
ponieważ mało kto może dostąpić takiego zaszczytu, jakiego my mieliśmy okazję doświadczyć.
Po uroczystościach w sercu stolicy
wszyscy uczestnicy udali się do parku
Akademii Obrony Narodowej w dzielnicy Rembertów, gdzie odbył się piknik
militarny. Organizatorzy przewidzieli
mnóstwo atrakcji, jak np. pokaz sztuk
walki, możliwość oglądania sprzętu
Polskiej Armii i wiele innych. W jednej
z atrakcji mogliśmy wziąć czynny
udział, ponieważ otrzymaliśmy możliwość pokazania musztry paradnej. Po
prezentacji musztry podszedł do naszej
grupy gen. Pacek i serdecznie pogratulował nam występu.
Dziękujemy Dyrekcji LO, TG „Sokół” i Panu Burmistrzowi, że dali nam
możliwość wzięcia udziału w tak ważnej
uroczystości, podczas której mogliśmy
z mocno bijącym sercem i rozpierającą nas dumą defilować przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Emocje, jakich
doświadczyliśmy, na zawsze pozostaną
w naszych sercach.
Nie można nie wspomnieć, że nie
byłoby tego wyjazdu, gdyby nie osoba
Pana Kazimierza Cetnarskiego, który
wkłada całe serce w nasze wspólne przygotowania, za co bardzo Mu DZIĘKUJEMY !!!

Na placu im. Józefa Piłsudskiego rymanowskie liceum zameldowało się już
o poranku, zostaliśmy ustawieni tuż obok
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego, więc dostąpiliśmy nie lada
zaszczytu. Po godzinie prób na placu
wyczekiwaliśmy na gościa honorowego
zlotu, którym był Minister Obrony Naro-

rowych i zawodowi żołnierze, a zmiany
dokonał oficer z Dowództwa Garnizonu
Warszawa. Nastąpił czas przemówień,
do uczestników zlotu zwracał się między innymi gen. Bogusław Pacek, córka
gen. Andersa- pani Anna Maria Anders,
prezes Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej - profesor Leszek Żu-

Maciej Boczar

U boku Kompanii
Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego

w rocznicę napaści ZSRR
na Polskę

W
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Jan i Karol Juraszowie
stypendystami
programu

Wielka wyprzedaż
Sklep konfekcyjny
„Bog - Mar”
ogłasza

„Nie zagubić talentu”

wielką wyprzedaż wysokiej jakości
towarów
po mocno obniżonych cenach

„Sukces nigdy nie przychodzi sam”.

T

alent i praca są kluczem do sukcesu. Ta znana powszechnie teza
może być ilustracją do postawy
tegorocznych absolwentów Szkoły
Podstawowej im. Anny z Działyńskich
Potockiej w Posadzie Górnej – Jana
i Karola Juraszów, którzy w dniu 16
października 2015 roku w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie odebrali stypendia przyznawane w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
„Nie zagubić talentu”.
Uczniowie zakończyli edukację ze
wspaniałymi wynikami. Obaj nie dość,
że uzyskali maksymalną liczbę punktów
z każdej części sprawdzianu szóstoklasisty (po 100%), to zostali dwukrotnymi
laureatami konkursów przedmiotowych:
z języka polskiego i matematyki. W sumie
w toku trzyletniej nauki wywalczyli aż
9 tytułów laureata i finalisty, co uznać
trzeba za wydarzenie bez precedensu.
Obaj uzyskali bardzo wysokie średnie
ocen na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (średnia Karola wyniosła
5,73, natomiast Jana: 5,55). Ich dokonania naukowe docenili członkowie Kapituły, przyznając najwyższe odznaczenie –
Medal im. Anny z Działyńskich Potockiej
„Sapere aude”. Wyjątkowe osiągnięcia
wybitnych wychowanków skutkowały
przyznaniem stypendium naukowego
„Nie zagubić talentu”.
W wymaganym terminie do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 281
wniosków. Zarząd Województwa Podkarpackiego, po zasięgnięciu opinii Komisji
Oceniającej, przyznał 46 stypendiów na
okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia

Zapraszamy
do Centrum Handlowego
na ul. Mitkowskiego

30 czerwca 2016 r. Jak widać, niezwykle
trudno było uzyskać stypendium, gdyż
otrzymało je ledwie 16% wnioskodawców. Byli to najlepsi z najlepszych.
O wysokiej randze tegoż wyróżnienia
niech świadczy fakt, iż na liście stypendystów próżno szukać innych uczniów
ze szkół z gminy Rymanów i powiatu
krośnieńskiego. W gronie beneficjentów
znalazło się czworo wychowanków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, jeden uczeń
ze Strzyżowa i jeden ze szkoły z Ustrzyk
Dolnych. To dowodzi, że osiągnięcia naukowe Jana i Karola Juraszów bez cienia
przesady można uznać za wyjątkowe.
Wspomnieć w tym miejscu wypada, że
w procesie rekrutacyjnym brano pod
uwagę zaledwie sukcesy z ostatniego roku
szkolnego, które prezentujemy poniżej.
Osiągnięcia Jana Jurasza:
• laureat Konkursu z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• laureat Konkursu z Matematyki dla
uczniów szkół podstawowych, organizo-

wanego przez Podkarpackie Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie,
• 5. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Humanistyczny”, organizowanym przez Łowców
Talentów Jersz w Wilczynie,
• 9. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”, organizowanym przez Łowców
Talentów Jersz w Wilczynie,
• wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, organizowanym przez Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.
Osiągnięcia Karola Jurasza:
• laureat Konkursu z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
• laureat Konkursu z Matematyki dla
uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie,
• 1. miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”, organizowanym przez Łowców
Talentów Jersz w Wilczynie,
• wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, organizowanym przez Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu,
• laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego „Moje spotkania z przyrodą”, organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Jaśle.
Dodajmy, że celem programu finansowanego z budżetu województwa
podkarpackiego, jest zwiększenie szans
edukacyjnych młodzieży, wspieranie
uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości
udziału m.in. w olimpiadach, konkursach,
przeglądach, festiwalach, turniejach.
Jesteśmy przekonani, że dzięki stypendium wzrosną jeszcze bardziej aspiracje
naszych wychowanków oraz ich aktywność naukowa. Życzymy im entuzjazmu
w zgłębianiu wiedzy oraz niegasnącego
zapału do podejmowania kolejnych wyzwań. Gratulacje!
W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar
NASZ RYMANÓW
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Towarzystwo Sportowe Pro Familia
Gmina Rymanów
zaprasza na

XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2015
Turniej odbędzie się w obiektach sportowych w dniu 29.11.2015
Ustrobna – powiat krośnieński, gmina Wojaszówka, Niepla –
powiat jasielski, gmina Jasło. W turnieju mogą wziąć
udział drużyny grające w ligach, drużyny składające się z zawodników którzy występują w ligach PZPS – grupy zawodowe
A, B: mecze tych grup w Ustrobnej, Grupy C, D skierowane
są do drużyn typowo amatorskich – w tej kategorii nie mogą
występować
zawodnicy grający w ligach PZPS, zawodnicy zrzeszeni
w PZPS.
KATEGORIE – C, D KIERUJEMY DO DRUŻYN RODZINNYCH, SZKÓŁ
ZAKŁADÓW PRACY, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI,
STOWARZYSZEŃ, GRAJĄCYCH
AMATORSKO W PIŁKĘ SIATKOWĄ Z TERENU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Nagrody- kategoria zawodowa, kategoria amatorska:
1. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 200, grawerowany
puchar szklany, dyplom
2. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 300, grawerowany
puchar szklany, dyplom
3. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 310, grawerowany
puchar szklany, dyplom
4. miejsce - piłka siatkowa Mikasa, grawerowany puchar szklany dyplom
Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują grawerowane puchary szklane, nagrody pocieszenia ufundowane

Wybory Samorządowe
u naszych sąsiadów”

N

a Ukrainie odbyły się wybory samorządowe. W wyniku wyborów
do rad dużych miast i obwodów
można wyciągnąć wniosek o postępującej
stabilizacji ukraińskiej sceny politycznej.
Po przeliczeniu kart wyborczych Blok
Petra Poroszenki ma 23,36% poparcia,
Batkiwszina byłej Premier Julii Tymszenko 16,89%, zaś trzecie miejsce zajął
Blok Opozycyjny z poparciem 9,03%
głosujących. Tuż za nimi uplasowała się
Partia Radykalna Ołeha Liaszki 8,99%,
Samopomoc 8,32%, Swoboda 7,41%,
partia UKROP związana z Oligarchą
Ihorem Kołomojskim 7,37%, i Partia
Ludowa 7,25%.
Nie obyło się też bez dowcipnych niespodzianek do lokalu wyborczego nr
9 w Odessie przybył sam Darth Vader
w otoczeniu szturmowców Imperium.
Interweniowała policja.
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przez Starostwo powiatowe w Krośnie, Starostwo powiatowe
w Jaśle, Gminę Jasło,
Gminę Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka, sponsorów.
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do14.00
- podczas trwania turnieju poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata.
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje.
- koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator
turnieju.
Turniej dofinansowany przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki
w Warszawie,
Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego w Rzeszowie
GŁÓWNI SPONSORZY: ORLEN Południe S.A. RBDiM
Krosno, ZPRE Jedlicze, EBA Krosno, KrośnieńskieHuty Szkła
Krosno S.A. Inwest Profil – Bajdy, Inwentech Krosno, KPB –
Krosno, Luks Granit – Ustrobna, PRiD Krosno, AGET BHP
Krosno,
SPAR Polska S.A., Uzdrowisko Rymanów S.A.Wenta Frysztak, Delikatesy Centrum Groszek, Max Stone Bratkówka,
Milomax Krosno, Roksana Strzyżów.
Szczegółowe informacje o turnieju na stronie - www.pro-familia.net – komunikat organizacyjny wraz z regulaminem
kontakt pod numerem:13-43-850-95 kom. 511496054
Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta

Darth Vader wylegitymował
się paszportem okazało się
jednak, że nie ma go w spisie
wyborców. Sam zainteresowany kwestionował spis
twierdząc, że oddawał głosy
we wszystkich wyborach od
1991 r. Uniemożliwienie mu
tego w dzisiejszych wyborach
samorządowych Darth Vader
uznał za świadectwo masowych fałszerstw.
Ponieważ wraz lordem do
lokalu wyborczego wtargnęła cała grupa bohaterów „Gwiezdnych
Wojen” członkowie komisji wezwali
policję. Między jej funkcjonariuszami
a szturmowcami Imperiumdoszło do
przepychanek. Zatrzymany i skuty został
znany z gwiezdnej sagi Chewbacca. Jak
twierdzą świadkowie przedstawiciel rasy
Wookich zbyt słabo posługiwał się „językiem państwowym”. Z powodu nieprzepisowego parkowania policja odholowała
także „Vaderomobil”, którym cała grupa
przyjechała pod lokal wyborczy.

Wybory przebiegały w miarę spokojnie. Niestety tereny zarówno Krymu
jak i Obwody Doniecki oraz Ługański
w znacznym stopniu były wyłączone
z głosowania ze względu na okupację jak
i działania wojenne.
Tomasz Kossakowski
Prezes Instytutu Euro-Atlantyckiego

Chorzy na niepogodę

P

rzyznaję, że temat powyższy
nie tak dawno podejmowałam
w formie a to deszczu jesiennego,
a to smutnego koloru naszej duszy, a
to przypominałam światu o hipochondrykach zalegających ogólnie dostępne przychodnie lekarskie, a teraz,
ponieważ jesień trwa i trwa – czas ponownie na aurę.
Wprawdzie wszelacy specjaliści
twierdzą dobitnie, że absolutnie żadne
ocieplenia globu nam nie grożą, wystarczy jednak spojrzeć za okno i przywołać w pamięci lata 80-te i tamtejsze
zimy pierwszego listopada i porównać
temperatury. Zapewne jak nic okaże się,
że mamy prawie lato z 10-14 stopniową
temperaturą na plus. Takaż cieplutka
pogoda i co raz słońce za oknem absolutnie nie sprzyja –co widać i słychać –
naszemu dobremu samopoczuciu. Mimo
dobrodziejstw matki natury trzymającej
nas z dala od kożuszków, czapek i kominków, czujemy się źle i koniec.
Wszelkie skoki ciśnienia, pełnia
księżyca czy nawiewający halny, przywiewa nam nie chciany ból głowy, ospałość i rozdrażnienie a codzienne funkcjonowanie staje się ciężkim zadaniem
do wykonania. Człowiek mimo „cudownych” zmian cywilizacyjnych i zdawałoby się olbrzymiego wpływu na wszystko
wokół, nijak nie radzi sobie ze zmianami pór roku i czy chce czy nie, nadal na
swoje nieszczęście im podlega. Badania
dowodzą, że prawie 60% polskiego społeczeństwa podlega pogodowym nastrojom i są to przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich.
W pędzie rozwojowej cywilizacji
zgubiliśmy kontakt z przyrodą, oddaliliśmy się od naturalnego środowiska
a ponieważ zmienność pór roku jest
coraz mniej wyraźna, wszelkie zmiany temperatury, wilgotność powietrza,
wspomniany halny czy natężenie światła
„wirują” naszymi organizmami jak chcą.
Ustawiczna zmienność przyczynia się
do powstawania stresu, który wyjątkowo doskwiera pogodowym wrażliwcom
wiosną i jesienią. Meteoropaci to przeważnie ludzie z osłabionym układem odpornościowym, chorzy, osoby z niskim
ciśnieniem ale także coraz częściej ludzie młodzi, narzekający na notoryczne
bóle głowy i zniechęcenie ogólne.
Badania Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej wykazały, że aż do
70% mieszkańców Warszawy to meteoropaci. Rzecz jasna nie jesteśmy „chorzy” na deszcz, słońce czy jego brak, powyższe czynniki pogodowe wyzwalają
w nas i nasilają dolegliwości na które się
uskarżamy. I tak słońce i wiatr zazwyczaj
powodują niekorzystne spłycenie snu,
występujące migreny i gorszą sprawność
umysłową a towarzyszą temu nieokreślony lęk, przygnębienie i smutek. Zastanawiam się niejednokrotnie jak wielu

naukowców, czy aby na pewno nadwrażliwych meteoropatów, nie zaszeregować
do hipochondryków, którzy na widok
zachmurzonego nieba (występującego
60% dni w roku w Polsce) mają potężne
dolegliwości. Trudno orzec, bowiem tak
przywykliśmy do narzekań wszelkich
i smędzenia, że nie wiadomo do końca co
mogłoby spowodować nasz dobry humor
i nieco uśmiechu na twarzy. Pisałam latem, że mimo pięknej, słonecznej pogody i ciepłych wieczorów spacerowałam
sama w poszukiwaniu jakiegoś, innego
spacerowicza. Na próżno jednakowoż.
Zdarzali się, w te księżycowe wieczory,
właściciele czworonogów – innych grup
społecznych nie spotykałam.
Mimo różnistych badań i eksperymentów, tudzież niechęci sceptyków,
meteoropatia weszła w nasze życie,
usadowiła się wygodnie i stała się swoistą, chorobą cywilizacyjną. Człowiek
wyszedł z jaskiń i grot, porzucił bory i
lasy a budując i przenosząc się w betonowe klatki, dokonał tychże zmian w
tak zawrotnym tempie, że nie zdążył
poddać się „przygotowującej ewolucji”.
Zmienności pogodowe naszego klimatu
mają potężny wpływ na wszelkie dolegliwości przewlekłe, które zaostrzają się
w okresach zmieniania się pór roku. I tak
oczekiwana i wytęskniona wiosna i marcowe słońce okazuje się być najbardziej
niebezpiecznym czasem dla chorych na
serce i niewydolność krążenia, a statystyki ujawniają, że 80% zawałów z całego roku przypada właśnie na marzec.
Dni deszczowe z parasolkami w tle
płaczą nad dopadającym nas przygnębieniem a kondycja psychiczna kiedy to
wieje halny i mawiamy o „wisielczym”
nastroju, prowokuje do częstszych samobójstw. Meteoropaci mają problemy
także latem. Wydawałoby się, że słońce może przynosić wyłącznie radość
i chęć życia, jednak wysokie temperatury rozszerzając naczynia krwionośne
przyspieszają tętno i oddech.. Mnie
onegdaj po powrocie znad rzeki, spadek
ciśnienia doprowadzał do omdleń i niezbędna była pomoc lekarza z pogotowia.
I tak źle i tak nie dobrze. Ani słońce ani
deszcz, o wietrze nie wspomnę w zasadzie ….wszystko nam szkodzi.
I tak sobie spokojnie narzekamy na
kolejne zmiany niby pór roku, na deszczowe dni i na słoneczne, na wyże lub
niże, wysokie lub niskie ciśnienie atmosferyczne. A żyć trzeba i pracować, i póki
co zwolnień z racji zmieniającej się pory
roku lekarz nie wystawia. Całość tych
naszych kłopotów „aurowych” już dawno nazwano (bo jak wiemy nie nazwane
nie istnieje) i nadano dobrze brzmiące
określenie – depresja sezonowa.
Początek tejże ma przypadać na
czas aktualny, czyli późną jesień (chociaż może to już nowy typ - zima bezśnieżna?), nasila się w grudniu i styczniu i powinna zniknąć wiosną, co mając
powyższe na uwadze, na baczności mają
się mieć wszyscy „sercowcy”. Depresja

Sprostowanie
Z ubolewaniem donoszę, że
nie byłem w USA na wędkarskich
mistrzostwach świata.
Autorem zdjęć z tych zawodów
stałem się bezwiednie w czasie
druku październikowego numeru
miesięcznika.
W. Łabuda

owa dotyka ludzi młodych między 20
a 30 rokiem życia i objawia się, oględnie
mówiąc, całym smutkiem świata i ogólnym niechciejstwem. Jak przy leczeniu
terapeutycznym, musi być na początku
fatalnie, by później jasność nastąpiła.
Złe nastroje „zajadamy” lub …tracimy
apetyt. Myślimy wyłącznie o jedzeniu
i gdyby to były kilogramy jabłek - to „na
zdrowie”, niestety ochota oscyluje w kierunku czekolad, chipsów i „kinderków”.
Tyleż skuteczną co z rzadka realizowaną formą walki z meteoropatią jest
niezłomna aktywność fizyczna, Wszelki ruch na świeżym powietrzu, spacery, gimnastyka, pobyty na basenie i jak
moja mama nadal prace na ogrodzie.
Jest ładnie, na głowę nie pada no o co ci
chodzi? - jak załamuję ręce i absolutnie
nie radzę wyjść do liści lub przewracania
kompostu. Ruch jednak skłania ciało do
wytwarzania większej ilości endorfin, te
jak wiemy poprawiają nastrój, wyciszając nas wewnętrznie, obniżają hormony
stresogenne. Ruch powiązany jest ze
zdrowym trybem życia i odpowiednio
do pory roku dobrana dietą.
Dietetycy proponują mnóstwo
wszelakich ziół ogólnie dostępnych
w aptekach….i tych kojących nasze nerwy i cały system, i tych pomagających
radzić sobie z problemami żołądkowymi
i trawieniem. Zaś na zbyt labilną emocjonalność specjaliści przypominają, że
ten zły i mało interesujący czas minie
z wiosennymi jaskółkami i powinniśmy być nieco milsi dla samych siebie.
Zwyczajnie jak już podlegamy całemu
wachlarzowi różnorakich dolegliwości
i mamy świadomość, że mają one podłoże pogodowe, spróbujmy dostosować się
do okoliczności. I tak czując się ospali
i z lekka rozdrażnieni, nie prowadźmy
samochodu zbyt szybko (nie radzę kłaść
się lub zdrzemnąć bo to kosmiczne porady), nie planujmy zbyt wyczerpujących
zadań a gdy nas nieco nosi, mając na
uwadze -„wszak to ta paskudna aura”-,
nie dajmy się sprowokować do zbędnej
i niszczącej domowej kłótni lub niemiłej
wymiany zdań w pracy.
Jak by nie spojrzeć na siebie i świat
cały wokół, nic nie poradzimy na fakt,
że jesteśmy częścią przyrody, podlegamy jej cyklom i ciągle jeszcze to my
musimy się dostosować do niej, z lekką
pokorą więc pochylmy głowy czekając
na lepsze dni.
Lucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Mistrzostwa Świata
w Armwrestlingu Malezja 2015

W

dniach 26 wrzesień –
4 październik 2015 odbyły
się 37 Mistrzostwa Świata
w Armwrestlingu w stolicy Malezji,
Kuala Lumpur. Polskę reprezentował
rymanowianin, Grzegorz Nowotarski
z klubu Spartan Rymanów. Grzegorz
tak opowiada o rywalizacji na Mistrzostwach Świata
Do Kuala Lumpur przybyliśmy 28
września, 2 dni na aklimatyzację i 30 września ważenie zawodników z kat senior, na
szczęście waga była idealna 79,9kg, więc
pierwsze schody za mną. Po weryfikacji
oraz ważeniu oficjalnych startujących było
ok 1500 zawodników z 35 krajów.
W czwartek, 1 października odbyły
się finały ręki lewej kat senior ( 21-39
lat ), do finałów zakwalifikowało się 31
najlepszych zawodników na świecie, była
to rekordowa ilość jak na Mistrzostwa
Świata. Mnie też udało się awansować.
Ostatecznie z zawodów wyeliminował
Mnie sam Mistrz Świata Oleh Zhokh
z Ukrainy, do którego brakuje mi jeszcze
z 3kg mięśni na samym przedramieniu,
niestety lub aż uplasowałem się na 22
miejscu w światowym rankingu ręki lewej.
2 października czułem że powalczę
o lepsze pozycje, prawa ręka była przygotowana znacznie lepiej do rywalizacji. Po wywieszeniu listy zawodników
zakwalifikowanych do finałów znów
przeszły mnie ciarki, zakwalifikowało
się aż 36 zawodników, był to rekord
z wszystkich kategorii wagowych. Pełny
optymizmu oraz chęci zwycięstwa przystąpiłem do finałowych walk, pierwsze
starcia przeszedłem bezproblemowo i po
dwóch rundach plasowałem się już w 25
najlepszych na świecie, i wtedy zaczęły
się schody. Pierwsze starcie przegrałem
z niepozornym Turkiem z którym przegrałem na faule (łokieć spadł mi z poduszki), spadłem do grupy B. Kolejna
walka z Ukraińcem i zwycięstwo które
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zapewniło mi już pierwszą 20-stkę,
z zawodów wyeliminował mnie Brazylijczyk Batista Cleiton który uplasował się
na 10 pozycji a mnie przypadło zacne 16
miejsce w rankingu światowym.
Podsumowując całą imprezę, były
to najcięższe i największe pod względem zawodników Mistrzostwa Świata
w Armwrestlingu. Rekordowa ilość
uczestników, ponad 1500, świadczy
o tym iż ten sport staje się coraz bardziej
popularny na świecie, a poziom z roku
na rok jest coraz wyższy. Liczmy na to
że w przyszłym roku uda się wyjechać
większej grupie zawodników z naszego
klubu Spartan Rymanów.
Najlepsze wyniki reprezentantów Polski :

Przypomnijmy że w kategoriach
juniorskich do 18 lat mamy w Spartanie
3-ech medalistów Mistrzostw Polski:
Damian Biega – mistrz Polski w kat
junior 18 – 55kg, Adrian Biega – v-ce
mistrz Polski w kat junior 18 – 60kg,
Bogdan Pojnar – v-ce mistrz Polski
w kat junior 18 – 55kg .
Oficjalne wyniki wszystkich zawodników można zobaczyć pod adresem:
http://pl.armpower.net/article/pl/37world-armwrestling-championshipwszystkie-wyniki-4270.html
Jestem zadowolony z wyników swoich jak i całego klubu, rozwijamy się dynamicznie i liczę, że kiedyś ja lub któryś
z zawodników Spartana stanie na podium
Mistrzostw Europy lub Świata. Podziękowania również dla Gminy oraz Burmistrza
Wojciecha Farbańca, który coraz aktywniej
angażuje się w sprawy klubu, i w miarę
możliwości stara się pomagać finansowo
oraz wspierać przy organizowaniu różnego rodzaju imprez sportowych. Obecnie
w klubie trenuje już ponad 20 osób,
w większości jest to okoliczna młodzież
która chce się rozwijać a bez wsparcia
zewnętrznego nie będziemy w stanie
szkolić oraz przyjmować coraz więcej osób
chcących uprawiać sport w naszej gminie.
Wszelkie informacje na temat armwrestlingu, klubu Spartan Rymanów oraz
treningów można zobaczyć na naszej stronie facebookowej „Spartan Rymanów”,
serdecznie zapraszamy!
Grzegorz Nowotarski

Kategoria junior ( do 21 lat)		
Lewa ręka:
Prawa ręka:
Łaciak Kamil – junior 85kg		
4 miejsce		
10 miejsce
Kategoria master i grand master ( 40, 50 lat )
Domińska Joanna – master 60kg				
3 miejsce
Kwiatkowski Jerzy – master 90kg		
5 miejsce		
5 miejsce
Suzos Dariusz – grand master 100kg
6 miejsce		
3 miejsce
Głowacki Sławomir – master +100kg			
2 miejsce
Podgórski Wiesław – grand master 75kg
2 miejsce		
2 miejsce
Wędrowski Józef – grand master 90kg
3 miejsce		
3 miejsce
Królik Konstanty – grand master +100kg
3 miejsce
1 miejsce
Kategoria senior ( 21-39 lat)
Wawrzyniak Marlena – 65kg		
5 miejsce
Ostrowska Małgorzata – 65kg		
9 miejsce		
9 miejsce
Opalińska Marta – 70kg			
3 miejsce
Podgórski Mariusz – 70kg		
16 miejsce
7 miejsce
Groch Dariusz – 75kg			
15 miejsce
5 miejsce
Nowotarski Grzegorz – 80kg		
22 miejsce
16 miejsce
Grochowski Mariusz – 100kg		
20 miejsce
15 miejsce
Kategoria niepełnosprawni
Kwietniewski Radosław – 80kg		
7 miejsce 5 miejsce

Pożegnanie lata
w Rymanowie Zdroju Podkarpackiej Stolicy

W

niedzielę 27 września b.r. w Rymanowie Zdroju w amfiteatrze
nad Czarnym Potokiem odbyło
się uroczyste ,,Pożegnanie Lata”. Na pięknie przystrojonej scenie pojawili się zaproszeni goście: Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl, poseł
na sejm RP Piotr Babinetz, burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, prezes
Uzdrowiska Rymanów Iwona Olejnik
i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Rymanowie Zdroju Krzysztof Śnieżek.
Gości przywitał prowadzący całe spotkanie wychowawca ZSS Adam Kociuba.
Na początku wyłoniono zwycięzców
konkursu ,,Pływający Lampion”, w którym brały udział dzieci szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna naszej gminy. Wszystkie prace można było obejrzeć
podczas uroczystości, a nieco później na
wodzie, w stawie, w parku nad Czarnym
Potokiem. Wszystkim zwycięzcom i ich
opiekunom gratulujemy twórczej inwencji, wyobraźni i talentu. Wyniki konkursu
w poszczególnych kategoriach znajdują
się na stronie internetowej ZSS.
Po rozdaniu nagród głos zabrał Marszałek Województwa Podkarpackiego
pan Władysław Ortyl, który wyraził zadowolenie z przygotowania uroczystości
właśnie w Rymanowie Zdroju, w miejscu
gdzie od dziesięcioleci leczą się dzieci,
gdzie jest wspaniały klimat i atmosfera
stworzona przez ludzi. Pan marszałek wyraził chęć, aby taka uroczystość była organizowana cyklicznie i na stałe weszła do
kalendarza imprez szkoły sanatoryjnej.
Następnie odbył się konkurs wiedzy o Rymanowie Zdroju, którego
współautorem był pan Piotr Babinetz.
Pytania dotyczyły historii, teraźniejszości i przyrody uzdrowiska. Do konkursu
zostali zaproszeni dorośli oraz dzieci.
Wszyscy otrzymali nagrody.
Potem nastąpiła główna część uroczystości, to jest występy artystyczne
dzieci szkoły sanatoryjnej. Pięknie zagrał
dziecięcy zespół instrumentalny. Tańcom
i piosenkom oraz zabawom towarzyszyły
gromkie brawa. Gorąca atmosfera udzieliła się wszystkim.
Także dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje. Byli szczudlarze,
dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny
i pokazy wielkich mydlanych baniek.
Był też wielki, gigantyczny tort. Dużo
radości dzieciom sprawili nauczyciele
i wychowawcy ze szkoły sanatoryjnej,
którzy malowali twarze. ,,Bo nie tylko
dziecko marzy, by mieć tysiąc różnych
twarzy”. Każdy przez chwilę mógł się stać
motylem, kotkiem, pieskiem lub superbohaterem. Na stoisku reklamowym można
było uzyskać informacje o możliwości
leczenia i nauki dzieci w sanatorium.

Uczestnikom imprezy zapewniono
wyżywienie, oprócz drożdżówek była
grochówka, bigos i grillowana kiełbasa.
Uroczystość uświetnił występ zespołu
Fair Play. Pomimo zimnej aury dzieci

i młodzież bawiły się doskonale, a wielu
z nich żałowało nie tylko lata, ale tego, że
w pięknym Zdroju nie mogą zostać dłużej.
Nauczyciele Szkoły Sanatoryjnej
Rymanów Zdrój

Dentysta Roku 2015
woj. podkarpackiego
„Dentysta Roku” to ogólnopolski
plebiscyt mający na celu wyłonienie
najlepszego zdaniem pacjentów lekarza
dentysty. Pacjenci głosowali przez 9 miesięcy na ponad 1200 stomatologów z całej
Polski, w sumie oddano 60 tys. głosów.
W województwie podkarpackim wygrała Karolina Ochałek lecząca w Zespole
Szkół Publicznych w Rymanowie. Podsumowanie plebiscytu i wręczenie nagród
odbyło się 11 września b.r. w poznańskim
klubie Blue Note. Dla pani Karoliny, jak
sama mówi, jest to duże wyróżnienie
i motywacja do pracy.
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Spotkanie
z trenerem kadry
21 października 2015 r. w ramach
programu „Orlik moje boisko 2012”,
z inicjatywy animatora eksperta Michała
Nycza, odbyło się spotkanie z trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski
w piłce nożnej Marcinem Dorną. W ramach spotkania, przewidziany był półtora
godzinny trening piłkarski oraz konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i animatorów sportu.
Jak na piłkę nożną przystało, spotkanie rozpoczęło się w iście angielskim,
mokrym stylu . Zdawać by się mogło,
że strugi rzęsistego deszczu, skutecznie
zniechęcą piłkarzy i kibiców. Nic bardziej
mylnego. Nie bacząc na pogodę, przy
„Orliku” w Klimkówce zebrała się grupa
kilkudziesięciu kibiców z burmistrzem
Wojciechem Farbańcem i jego zastępcą
Janem Materniakiem na czele.
Deszcz, noc i przeszywające mrok
światła jupiterów stworzyły niepowtarzalny klimat treningu. Magiczne było
to spotkanie, wszak piłka nożna na reprezentacyjnym poziomie, rzadko do nas
zagląda. Tutaj w Klimkówce, można było
nie tylko ją zobaczyć, ale i dotknąć. Myślę, że to spotkanie na długo pozostanie
w naszej pamięci. Trener Dorna, okazał
się bardzo miłym, skromnym i ciepłym
człowiekiem. Zarówno na treningu, jak
i po nim długo wyjaśniał zainteresowanym arkany nie tylko polskiego, ale
i światowego futbolu. Mnie udało się
namówić go na wywiad, specjalnie dla
wszystkich czytelników Naszego Rymanowa:
Krzysztof Buczek: Panie trenerze,
czy jest to pańska pierwsza wizyta na
Podkarpaciu?
Marcin Dorna: Nie, na Podkarpaciu
nie. Bywam tutaj często na konferencjach,
kursach trenerskich. Za to pierwszy raz
jestem w gminie Rymanów i nie ukrywam, że są to piękne rejony, które zawsze
bardzo mnie inspirowały. Idealne miejsce
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do wyciszenia się i odpoczynku. Dlatego
trening tutaj był podwójną przyjemnością,
spotkałem się z grupą fajnych młodych
ludzi w przepięknie położonym terenie.
K.B. Wspomniał Pan, że nasza
gmina jest dobrym miejscem do odpoczynku, czy znajduje Pan czas
w swojej trenerskiej pracy żeby móc
odseparować się od zgiełku i odpocząć?
MD. Niestety czasu na regenerację
w moim trybie pracy jest bardzo niewiele, dlatego jeżeli już uda mi się znaleźć
chwilkę staram się maksymalnie ją wykorzystać. Moja praca wiąże się z nieustannymi podróżami, przemieszczaniem się
z miejsca na miejsce, obserwacją młodych
piłkarzy grających w całej Europie mam
bardzo mało czasu na odpoczynek, dlatego tego tak bardzo cenię sobie spokój
który tutaj panuje.
KB. Podróżuje Pan po całej Europie wyszukując młodych talentów
piłkarskich, a czy w naszej części Podkarpacia jest jakiś piłkarz który ma
szansę zaistnieć w reprezentacji?
MD. W Polsce głównie obserwujemy piłkarzy grających w ekstraklasie
i pierwszej lidze. Zdarzają się, owszem,
przypadki że ktoś jest wypożyczony do
klubu z drugiej czy nawet trzeciej ligi

i jeżeli jest to osoba rokująca, jej też się
przyglądamy. Wiemy, że na Podkarpaciu
są dobrzy piłkarze.
KB. Jakieś nazwiska?
MD. Nie, proszę mnie o to nie pytać . Krąg naszych zainteresować to nie
jest jakaś wiedza tajemna, ale powiem
tylko, że każdy wyróżniający się w swoim klubie piłkarz ma szansę zaistnieć
w reprezentacji.
KB. Przed chwilą skończył Pan
trening z piłkarzami Karpat Klimkówka, jak ocenia Pan poziom sportowy
drużyny?
MD. Bardzo podobało mi się ich
zaangażowanie i dyscyplina wewnątrz
treningu, widać że tworzą zespół. Oceniam ich bardzo pozytywnie. Chłopaki
mówili, że przed nimi wielkie wyzwanie
derbowe i że dadzą z siebie wszystko
(mecz 25.10.2015 Start Rymanów – Karpaty Klimkówka 1:2 red. )Widać, że gra
sprawia im radość i to, o to chodzi.
KB. Panie trenerze, jaką radę
udzieliłby Pan młodemu człowiekowi,
który chciałby związać swoje życie
z piłką nożną?
MD. Jest taki slogan, że talenty
rodzą się wszędzie i to jest prawda.
Tylko, że sam talent, to jeszcze nie jest
sukces. Potrzeba bardzo dużo ciężkiej
pracy i świadomości swojego działania.
Sukces osiągają tylko ci, którzy systematycznie i ciężko pracują. Profesjonalnie podchodzą do swoich obowiązków
i wiedzą czego w życiu chcą.
KB. Na koniec chciałem jeszcze
zapytać, skoro twierdzi Pan, że odpoczął tutaj w przyjemnej atmosferze to
czy możemy spodziewać się kolejnych
Pańskich wizyt. Mamy jeszcze w gminie
kilka drużyn do potrenowania.
MD. (Śmiech) Oczywiście, że tak.
Jak już wspomniałem mieszkacie w bardzo pięknym miejscu i jak tylko obowiązki mi na to pozwolą z pewnością jeszcze
tutaj wrócę.
KB. Bardzo dziękuję za poświęcenie tych kilku chwil
MD. Dziękuję
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ześć – Stachu – wszystko co miało
kiedyś początek zawsze ma też
i koniec – za nami już debaty, koniec kłótni, pomówień, obietnic, minęły
już wybory a teraz nadszedł czas oczekiwań spełnienia tych obietnic. Zdajemy
sobie sprawę, że spełnienia wszystkich
marzeń się nie doczekamy, bo jeszcze
nigdy żadna partia wszystkich planów
przedwyborczych nie spełniła, chociaż
często są jak najlepsze chęci, napotykane są nieprzewidziane trudności, na
przykład: sytuacje międzynarodowe
– wojny – sprawy ekonomiczne – polityczne – strategiczne itp. Mimo wszystko będziemy żyć nadzieją, że nastąpi
wiele pozytywnych zmian w kraju jak
i dla każdego z nas osobiście. Zdajemy
sobie sprawę , że „LEPSZE i SPRAWIEDLIWSZE” nie nastąpi już jutro. Franio
– przed nami bardzo ciekawe czasy, po
pierwsze – zmiany dotyczące każdego
z nas: podatki, 500 zł, na dziecko, wiek
emerytalny, podniesienie najniższego
wynagrodzenia, bezpłatne leki dla ludzi
starszych 75 lat itd.
Zapowiedziane zmiany polskiej
polityki wobec UE, a także na arenie
światowej, - dbałość o nasze wspólne
interesy, stanowczość, przewidywalność
przyszłościowej sytuacji międzynarodowych ( tutaj będziemy mieć duże
wsparcie od prezydenta Andrzeja Dudy,
który dał już okazję poznać się z jak najlepszej strony). Martwię się tylko czy po
przyjęciu władzy przez nowy rząd, jaki
jest rzeczywisty stan gospodarki naszego
kraju, i jakie będą możliwości natychmiastowego wdrażanie planu naprawy Polski.
Kiedy wrócimy wspomnieniami 25-26 lat
wstecz, pamiętamy tamten czas przemian,
komuniści stworzyli sobie możliwość
dobrego ustawienia się na przyszłość, pozasiadali w bankach, z korzyścią dla siebie
przeprowadzano „prywatyzację” tak, że
zabezpieczyli sobie i rodzinie dostatnie
życie na przyszłość kosztem całego społeczeństwa a na dzisiejszą naszą sytuację
spoglądają z szyderczym uśmiechem.
W ustępującej władzy też było wielu,
których zachowanie było podobne, celem
ich były własne interesy a sprawy kraju
były im obojętne a z - POLSKI - potrafili
nawet żartować, doskonale pamiętamy
słowa „ Polska to……. kamieni kupa” czy
można wyobrazić sobie gorsze porównanie?
Dobili już dna! Sam Tusk, który przez
wielu uważany był, że dzięki niemu Polska
rozkwita, też załatwił tylko swoje prywatne
sprawy, przez uległość Merkel, która posadziła go wysoko, aby całkowicie go sobie
podporządkować, dziś mówi, że kończy
z polityką, ale jakie pieniądze za te usługi
pobiera i będzie pobierał to nam się nawet
nie śniło. Była premier Kopacz, podczas
debaty błagała o głosy dla PO , wiedząc
że i tak jest na pozycji przegranej, ale oni
paniczne boją się rozliczenia za te wszystkie
nadużycia i niegospodarność swoich rządów przez okres dwu kadencji. Głównym

tematem kampanii wyborczej
PO było straszenie PIS – em,
a to że, o 5-tej rano będą dzwonić do naszych domów – oczywiście takich dzwonków niech
boją się złodzieje i przestępcy
a tacy ludzie jak my, zawsze
możemy spać spokojnie, a im
więcej wyłapią przestępców to
zwykli, normalni ludzie będą
żyć bezpiecznie. Ja myślę, że
oni najbardziej boją się tych
rozliczeń a rozliczyć wszystko
to powinno być obowiązkiem
przejmujących władzę. Najpierw powinni zrobić porządek
w samym sądownictwie a następnie wszystkie afery i sprawy
o których zwykli ludzie prawdopodobnie nawet nie wiedzą.
Stachu – o ile jestem spokojny o wewnętrzne sprawy
naszego kraju pod nowymi
rządami, do których mam
na razie zaufanie, to bardzo
martwię się, kiedy to dotrze
do nas fala tych nieciekawych uchodźców o, których
to pisaliśmy w poprzednim
miesiącu. Już wszystkie państwa U.E. zdają sobie sprawę
z popełnionego błędu jakim
było pochopne zaproszenie
tak dużej ilości uchodźców,
i jakie będą tego skutki w przyszłości. Zadaję sobie pytanie
czy, aby za kilka lat kraje UE
nie będą podporządkowane
tym „zaproszonym gościom”,
bo jednak jest to armia ludzi
o innej kulturze i fanatycznej
wierze zdolnej do wszystkiego, z pewnością wielu ludzi
widziało w telewizji, kiedy
to jeden z nich rozbija figurę
Matki Boskiej rzucając nią o
ziemię. Nie przychodzą oni
do nas na jakiś czas określony,
ale mogą tu zagościć na stałe,
a wymagania mają nie byle
jakie, wielu rodaków będzie
w gorszych warunkach socjalnych, ale ich żądanie będą musiały być spełniane. Pierwszy
problem już nadszedł, w Belgii
i w Niemczech wykryto wśród
nich choroby zakaźne i takie,
które w Europie od ponad
dwudziestu lat nie notowano.
Problemów na pewno będzie
przybywać bo to dopiero początek, przewiduję, że może
to być powodem do rozłamów
wśród państw unijnych a skutki
są trudne do przewidzenia. Tak
czy inaczej przed nami bardzo ciekawe czasy, będziemy
wszystkie wydarzenia dokładnie śledzić, bo jest to sprawa
Polski i każdego z nas.

Wciąż pytam
Deszcz - za oknami szara mgła snująca się jak sen.
Cóż nam zostało z dawnych lat?
Wspomnienia nikły cień.
Choć przeminęło tyle lat…
Na zawsze Twój pozostał ślad.
Rozsnuły się wieczorne mgły, jak pajęczyny nić.
Wśród mgieł i wspomnień jesteś Ty.
O Tobie będę śnić.
Choć przeminęło tyle lat…
Widzę obraz Twój w moich snach.
O szyby dzwonią krople dżdżu, przyroda cała śpi.
Ostatni raz, gdy byłeś tu
Wiosenne były dni.
A teraz szare dni chylą się do snu
Wpadają w wieczny mrok, by dać życie znów…
Czy tak jak owe, codzienne roku dni,
Miłość zamknie kiedyś przed nami drzwi?
Czy odnajdziemy kiedyś siebie w szczęśliwy czas?
Czy też szczęście nigdy nie znajdzie nas?...
Wciąż pytam…
A wspomnienie sięga daleko…
Zofia Kandefer

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Stacho i Franio
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Powiatowe Zawody
Strażaków

4

października na stadionie „Startu”
w Rymanowie 32 drużyny stanęły
do rywalizacji w VIII Powiatowych
Zawodach Sportowo – Pożarniczych.
Zawodnicy wykazali się profesjonalizmem i ambicją. Po emocjonujących
zawodach uzyskano następujące rozstrzygnięcia:
Kobiety – niepokonane były dziewczyny z Posady Dolnej zwyciężając drużyny Chorkówki, Rogów, Posady Górnej
i Lubatowej.
Mężczyźni – naszych strażaków
minimalnie pokonała drużyna ze Spornego, kolejne dwa miejsca zajęły ekipy
Z Posady Dolnej i Posady Górnej.
Młodzieżowcy – w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna
z Iskrzyni, a w kategorii chłopców
z Bajdów, w obu kategoriach dobrze
spisały się ekipy z Rymanowa Zdroju
zajmując piąte miejsca.
Fot. Rafał Głód

III Turniej Oldbojów
w Piłce Nożnej

o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów

W

sobotę 19 września na obiektach
sportowych „Orlik - 2012”
Zespołu Szkół Publicznych
w Klimkówce odbył się III Turniej
Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar
Burmistrza Gminy Rymanów. Patronat
nad Turniejem objął Burmistrz Gminy
Rymanów Wojciech Farbaniec. Imprezę
zorganizował Zespół Szkół Publicznych
w Klimkówce.
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Do rywalizacji sportowej przystąpiły
trzy zespoły reprezentujące miejscowości
gminy Rymanów: Milcza, Klimkówka,
Rymanów. Mecze rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Zawody poprowadził
Krzysztof Rajchel. W wyniku zmagań
sportowych zwyciężyła drużyna „Karpaty” Klimkówka.
Drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy i puchary. Statuetki otrzymali
również indywidualni zawodnicy. Tytuł
najskuteczniejszego strzelca zdobył
Sylwester Litwin, najlepszym bramkarzem wybrano Romana Ryczkowskiego,
najstarszym uczestnikiem turnieju był
Marian Penar.
Sekretarz Gminy Rymanów Marek
Penar, w imieniu burmistrza, wręczając nagrody podziękował dyrekcji, pracownikom

Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce
za dobry pomysł i za bardzo dobre przygotowanie turnieju, zaprosili wszystkich
zawodników do wzięcia udziału w kolejnej
IV edycji turnieju. Po zakończeniu zawodów organizatorzy zaprosili wszystkich
uczestników na smaczny poczęstunek
ufundowany przez Burmistrza Gminy
Rymanów Wojciecha Farbańca.
Wyniki meczów:
Karpaty Klimkówka - Rymanów
Team
8:2
Rymanów Team - Orzeł Milcza
3:4
Orzeł Milcza - Karpaty Klimkówka 2 : 4
Klasyfikacja końcowa:
I m.
„Karpaty” Klimkówka
II m.
„Orzeł” Milcza
III m. „ Rymanów Team”
Michał Nycz

Rymanowski Kurier Samorządowy
Listopad 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Rymanów
Frekwencja w Gminie Rymanów – 51,46%
Osoby uprawnione do głosowania – 13 266
Wydano kart – 6827
Głosy nieważne do Sejmu RP – 166 (2,43%)
Głosy nieważne do Senatu RP – 203 (2,97%)
Łącznie oddano 6624 głosy w wyborach do Sejmu RP
oraz 6661 w wyborach do Senatu RP. Rozkład głosów
przedstawiał się następująco:
KWW Prawo i Sprawiedliwość – 3836 głosów
KWW Platforma Obywatelska – 853 głosy
KWW Razem – 146 głosów
KWW Korwin – 301 głosów
KWW Polskie Stronnictwo Ludowe – 348 głosów
KWW Zjednoczona Lewica – 248 głosów

KWW „Kukiz” 15 – 516 głosów
KWW Nowoczesna Ryszarda Petru – 319 głosów
KWW Jow Bezpartyjni – 40 głosów
KWW Zbigniewa Stonogi – 17 głosów
Do Senatu RP głosy w Gminie Rymanów rozłożyły się
następująco:
Joanna Katarzyna Bril – 462 głosy
Andrzej Guzik – 774 głosy
Paweł Andrzej Helnarski – 99 głosów
Agnieszka Halina Łącka- 186 głosów
Edyta Maria Wiśniowska – 245 głosów
Alicja Maria Zając – 3915 głosów

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień
Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy –Karta Nauczyciela jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto
to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października
1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki
w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej
w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym
Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja
została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw
i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela,
obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.
W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji
Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za
święto wszystkich pracowników oświaty (…). Dzień Edukacji
Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się
dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne,
brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla
nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Dzień Nauczyciela jest co roku obchodzony także na terenie
Gminy Rymanów. Jest to dowód uznania pracy, jaką nauczyciele
wkładają w kształtowanie nowego pokolenia Polaków. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej zarządzeniem nr 143 z dnia 12 października 2015 r. Burmistrz Gminy Rymanów przyznał nagrody
w kwocie 2700 zł brutto dwudziestu dwu nauczycielom, wśród
których są:
1. Pani Maria Łoś		
- ZSP w Króliku Polskim
2. Pani Alicja Kabiesz		
- ZSP w Posadzie Górnej
3. Pani Beata Miszczyk		
- ZSP w Rymanowie
4. Pan Bogusław Malinowski
- ZSP w Posadzie Górnej
5. Pani Grażyna Kwiatkowska
- ZSP w Rymanowie
6. Pani Maria Niemczyk		
- ZSP w Posadzie Górnej
7. Pani Stanisława Florek		
- ZSP w Sieniawie
8. Pani Agata Barzyk		
- ZSP w Klimkówce
9. Pan Artur Sołtysik		
- ZSP w Rymanowie
10. Pani Marta Kijowska 		
- ZSP w Milczy
11. Pani Izabela Cetnarska – Czyż - ZSP w Rymanowie
12. Pani Matylda Wojtuń		
- ZSP w Milczy
13. Pani Monika Dobosz		
- ZSP w Rymanowie
14. Pani Grażyna Krzyżanowska
- ZSP we Wróbliku Szlacheckim
15. Pan Grzegorz Argasiński
- ZSP w Posadzie Górnej
16. Pani Marta Kogut		
- ZSP w Króliku Polskim
17. Pan Marian Penar		
- ZSP w Klimkówce
18. Pani Beata Kozerska – Szewczyk - ZSP w Milczy
19. Pan Piotr Cisek		
- ZSP w Posadzie Górnej
20. Pani Elżbieta Nadziakiewicz - ZSP w Rymanowie
21. Pani Halina Chmielewska
- ZSP w Sieniawie
22. Pani Urszula Deptuch		
- ZSP we Wróbliku Szlacheckim

Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher›s Day)
pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień
ten proklamowany został w 1994 r., na pamiątkę podpisania
w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”,
opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację
Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli,
w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.

Wśród nagrodzonych są także dyrektorzy Zespołów Szkół
Publicznych z terenu Gminy Rymanów, którzy w ten sposób
zostali docenieni za wzorowe prowadzenie szkół oraz osiągane
wyniki w pracy z młodzieżą. Poniżej przedstawiamy krótko
sylwetki dyrektorów szkół.
Pan mgr Marian Penar –Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce
Pełni Funkcję Dyrektora tej szkoły od 1994 roku. Dzięki jego
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zaangażowaniu szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
co potwierdzają wyniki egzaminów. Dyrektor prowadzi dodatkowe zajęcia , przygotowując uczniów do egzaminów i konkursów
przedmiotowych z chemii. Jego uczniowie w ostatnich latach
uzyskiwali tytuły laureata oraz finalisty w konkursie chemicznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Pan Marian Penar jest bardzo dobrym gospodarzem szkoły, pozyskuje dodatkowe środki finansowe na realizację wielu
przedsięwzięć m.in. na doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny. Dzięki staraniom dyrektora oddano do użytku salę
gimnastyczną, ogrodzono teren szkoły, wybudowano plac zabaw
dla dzieci, oddano do użytku boisko „Orlik”.
Pani mgr Marta Kogut –Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim.
Pełni Funkcję Dyrektora tej szkoły od 1994 r. Jest bardzo dobrym gospodarzem i sprawnym organizatorem, dba o powierzone
mienie, w miarę możliwości polepsza warunki nauki dla dzieci
i młodzieży poprzez prowadzone remonty i doposażenie szkoły
w sprzęt multimedialny. Podejmuje coraz to nowe niekonwencjonalne przedsięwzięcia które wspomagają wszechstronny rozwój
uczniów oraz zapewniają funkcjonowanie infrastruktury szkoły
na wysokim poziomie. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Pani
Dyrektor oddano do użytku długo wyczekiwaną przez lokalne
środowisko salę gimnastyczną.
Pani mgr Beata Kozerska - Szewczyk – Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Milczy.
Pełni Funkcję Dyrektora tej szkoły od 1999 r. Współpracuje
z wieloma organizacjami, pozyskuje środki pozabudżetowe
dzięki czemu dba o wszechstronny rozwój uczniów organizując dla nich różnorodne spotkania i zajęcia. Dba o polepszenie
warunków pracy i nauki w szkole. Realizuje projekty przy
współudziale środków unijnych, dzięki którym doposaża szkołę
w sprzęt szkolny oraz w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor w 2014 roku została oddana
do użytku sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi.
Pan mgr Piotr Cisek –Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej.
Pełni Funkcję Dyrektora tej szkoły od 2012 r. Dzięki jego
zaangażowaniu szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
co potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjal-
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nych – wyniki te zawsze plasują szkołę w trójce najlepszych
szkół w gminie. Uczniowie tej szkoły co roku są finalistami bądź
laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium Oświaty. Dyrektor stara się także o polepszenie warunków nauki i pracy w szkole. Dzięki jego staraniom wykonano
termomodernizację budynku szkoły oraz zorganizowano plac
zabaw dla dzieci. Aktualnie trwają pracy przy budowie boiska
wielofunkcyjnego.
Pani mgr Elżbieta Nadziakiewicz –Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie.
Jest dyrektorem Zespołu Szkół od 2008 r. W chwili obecnej w skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum, szkoła muzyczna oraz internat a ogólna liczba uczniów
wynosi przeszło 800. Pani dyrektor jest kompetentnym i operatywnym dyrektorem oraz menedżerem dbającym o fundusze
placówki. Należy do osób, które podejmują się trudnych i ambitnych wyzwań, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem,
odpowiedzialnością.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, organizowane
są sesje popularnonaukowe i spotkania z przedstawicielami świata nauki, realizowane są projekty w ramach których nawiązano
współpracę ze szkołami we Włoszech, Austrii i Niemczech.
Szkoła współpracuje także z Centrum Edukacji Obywatelskiej
oraz Instytutem Pamięci Narodowej.
Uczniowie tej szkoły z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Pani mgr Halina Chmielewska –Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Sieniawie.
Pełni Funkcję Dyrektora tej szkoły od 2011 r. Pani Dyrektor
jest dobrym gospodarzem szkoły. Dąży do poprawy warunków
nauki i pracy. Dzięki oddaniu do użytku Hali sportowej w Sieniawie uczniowie mogą rozwijać swoje talenty sportowe. Pani
Dyrektor przyczyniła się także do otwarcia w tej szkole oddziału
przedszkolnego dla dzieci młodszych. Pani Halina Chmielewska
prowadzi aktywną działalność wychowawczą m.in. poprzez
prowadzenie drużyny harcerskiej, przygotowuje młodzież do
udziału w konkursach organizowanych przez ZHP, aktywnie
współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Pani mgr Urszula Deptuch – Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych we Wróbliku Szlacheckim.

Rymanowski Kurier Samorządowy

Jest dyrektorem Zespołu od 1999 r. Pani dyrektor stwarza
bardzo dobre warunki rozwoju psychofizycznego uczniów dbając
zarówno o bazę szkoły jak i o poziom nauczania oraz szeroką
ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole widoczna jest dbałość o
powierzone mienie, w razie potrzeb w przeprowadzane są bieżące remonty, szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt szkolny i
pomoce dydaktyczne, dzięki pozyskiwaniu środków pozabudże-

towych. Przy szkole urządzony został plac zabaw dla uczniów,
w celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano monitoring
zewnętrzny, uczniowie i mieszkańcy mogą korzystać z boiska
„Orlik”, które znajduje się pod zarządem szkoły.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 października
br. w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie.

Bieg to zdrowie
23 – 25 października odbyły się biegi pn.
Łemkowyna na czterech dystansach: Łemkowyna
Ultra- Trail 150 km, Łemkowyna Ultra-Trail 70
km, Łemko Maraton 48 oraz Łemko Trail 30.
W biegach uczestniczyło łącznie ponad 800 osób.
Najtrudniejszą była trasa 150 kilometrowa biegnąca
z Krynicy Zdroju do Komańczy Głównym Szlakiem
Beskidzkim (czerwonym). Struktura tej trasy to 16
% asfalt, 84 to drogi leśne i gruntowe oraz ścieżki.
Trasa obejmująca 70 km rozpoczęła się na Chyrowej,
kończyła w Komańczy, biegnąc także Głównym
Szlakiem Bieszczadzkim (czerwonym). Łemko
Maraton 48 startował z Iwonicza do Komańczy
również czerwonym szlakiem, natomiast Łemko
Trail 30 z Puław Górnych (stacja narciarska Kiczera
Ski) również do Komańczy.
W Rymanowie Zdroju w dniu 24 października (sobota) zorganizowany został Punkt Kibica, gdzie miłośnicy biegania częstowali uczestników biegów wodą
i wspomagali aplauzem zagrzewając do dalszego
biegu. Na Punkcie Kibica była wspaniała atmosfera,
tym bardziej, że w biegu uczestniczyli nasi mieszkańcy, członkowie sekcji Biegowej Naszego Rymanowa w tym znany już Waldek Czado, Piotr Cisek,
Krzysiek Wiernusz, Karina Dębiec, Darek Królicki,
Bronisław Dobrowolski, Kamil Kardach oraz Arek
Ślączka. Krzysiek Wiernusz zdobył 3 miejsce na 70
km. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a kibicom
dziękujemy. Oby więcej takich inicjatyw.

Ukojenie
(Pamięci Marii W.)

To koniec?
Gdzież jest ból, gdzież Twój gniew,
Twoja złość na ciężki los...
Spokojnie serce...jeszcze chcesz bić..?
Nie trzeba już... dziękuję ci.
Czy jest mi żal tych ziemskich dni...
Wiosennych lat...szczęśliwych chwil...
Wieczornych mgieł...jesiennych trosk...
Spokojnie serce... ucisz swój głos.
Płyną łzy, kojące łzy.
Toniesz w nich, przeglądasz się w nich..
Otacza mnie spokoju mrok...
I czuję czyjś przyjazny wzrok...
Odchodzę już...skończony bieg...
Jak daleko stąd jasny brzeg?
Podaj mi dłoń i prowadź mnie
Ku tej Jasności...zanurzam się w Niej
Nie płacz już kochanie...
Pan wyjdzie Ci na spotkanie…
To – Wieczność…
Zofia Kandefer
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