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Błogosławiona Noc

R

óżne są sposoby oddziaływania na naszą wyobraźnię
i związane z nią wewnętrzne
przeżycia, które niekiedy zapadają na
długo w naszą pamięć. Oglądane filmy,
spektakle teatralne i różnego rodzaju widowiska nie tylko dostarczają nam miłych lub niemiłych wrażeń, ale kształtują
w nas pewien stereotyp, który wywołuje
określone reakcje.
Dlatego bezcenne są zawsze wartości wychowawcze prezentowanych widowisk, zwłaszcza jeśli przeznaczone są
dla dzieci i młodzieży. O to zabiega ciągle katechetka w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, siostra Diana Jonczyk, która jest niezstąpioną organizatorką życia religijnego, i nie tylko, szkolnej
młodzieży. Pomaga jej w tym pięknie
brzmiąca gitara, serdeczny uśmiech oraz
miły i ciepły głos.
W okresie bożonarodzeniowym
s. Diana Jonczyk zorganizowała szkolne
jasełka pt. „Błogosławiona noc”, widowisko o głębokiej treści wychowawczej.
Zaangażowała do tej pracy dzieci z podstawówki i młodzież gimnazjalną. I tak –
podczas błogosławionej nocy w ubogiej
stajence ze zwierzętami i małym żłóbkiem pojawiają się różne osoby i dzieją
się niezwykłe wydarzenia. Jest tam mały
Jezus z Maryją i Józefem, są też zwierzęta, które swoim oddechem go ogrzewają.
Przybywają również pastuszkowie, którzy chcą godnie powitać Dzieciątko, ale
są ubodzy, więc mówią: „nie mamy za
wiele, ale przyjmij nasze serca pełne miłości do Ciebie”. Niezwykłymi gośćmi
są trzej królowie, którzy serdecznie witają małego Zbawiciela świata. Świadkiem
tych wydarzeń jest niewidoma dziewczynka z czarną przepaską na oczach,
która chciała za wszelką cenę poznać
kiedyś króla. Kiedy Maryja podała jej
Dzieciątko na ręce, dziewczynka odzyskała wzrok i zobaczyła króla, który ten
cud uczynił, więc powiedziała: „Królu,
otworzyłeś moje oczy, weź moje serce
i zamieszkaj w nim na zawsze”. Wreszcie zwierzęta rozmawiające przy żłóbku
stwierdzają, że Król świata urodził się w
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Matka Boska
Gromniczna (2 lutego)

J

ak co roku Święto Ofiarowania Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Do czasu soborowej reformy
liturgicznej było uznawane za jedno
z trzech najważniejszych punktów świąt
cyklu zimowego obok Bożego Narodze-

nia i Trzech Króli. W liturgii greckiej
interpretowane jest jako spotkanie Starego
Przymierza z Nowym tzn. daty pojawienia się Jezusa w jerozolimskiej świątyni

ubogiej stajence, gdyż przyszedł do każdego, do tego bogatego i do tego co nie
ma nic. I taka jest sprawiedliwość.
Młodzież szkolna z wielkim zainteresowaniem śledziła treść tego ciekawego spektaklu. Oby przesłanie „Błogosławionej nocy” towarzyszyło jej i w mło-

i spotkania z Symeonem. Zgodnie
z prawem mojżeszowym każdy syn pierworodny po upłynięciu czterdziestu dni
od narodzin młode matki przedstawiały
w świątyni Bogu swych synów i następowało symboliczne wykupienie składając
ofiarę baranka lub młodych gołębi w celu
oczyszczenia matki po urodzeniu dziecka.
W Polsce natomiast obrzęd ten nazwany był „wywodem”. Kobiecie, która
klęczała przed kratką prezbiteratu kapłan
podawał zapaloną świecę oraz odmawiał
modlitwę, a następnie kropił święconą
wodą, kobieta stawała się oczyszczona.
Obchodziła wokoło głównego ołtarza
z zapaloną świecą jako „Ofiary”. Święto
Matki Boskiej Gromnicznej było przed II
wojną światową dniem wolnym od pracy
i świętem kościelnym, a zaraz po wojnie
zostało zlikwidowane przez tamtejsze
władze komunistyczne.
Dnia 2 lutego również świeci się
gromnice, które to chronić mają domowników przed uderzeniami pioruna podczas
burzy, kiedy to powinno się ją zapalić.
Przekazuje się światło podczas chrztu
aby łaska boża czuwała nad dzieckiem,
a również w godzinie śmierci wkłada się
w dłoń osobie aby Matka Boska czuwała
w czyśćcu nad tą duszą. Warto się zastanowić jak ja przeżywam to tak ważne święto
kościelne w swojej parafii, czy zabieram
swoje dzieci do kościoła i mówię im aby
swojej wiary i tradycji nigdy nie zagubiły.
Przysłowia Polskie związane z Świętem Matki Boskiej Gromnicznej: „Gromnica, Zimy Połowica”, „Gdy słońce świeci
na Gromnicę, to przyjdą mrozy i śnieżyce”, Gdy na Gromniczną rozstaje, rzadkie
będą urodzaje”.
Paweł Zychowicz

dzieńczym, i w tym już dorosłym życiu
do którego jak najlepiej stara się przygotować ją s. Diana Jonczyk. Dziękujemy
jej za to!.
Zofia Gierlach

III Sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

D

nia 30 grudnia 2014r. odbyła
się trzecia sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie.
Po wysłuchaniu informacji z działalności Przewodniczącej Rady Miejskiej
w okresie międzysesyjnym i z działalności
Burmistrza Gminy w okresie od 1 grudnia
do 30 grudnia 2014 i sprawozdaniu z wykonania uchwał podjętych na I i II sesji.
( są to rutynowe sprawozdania i każda
sesja rozpoczyna się od tych sprawozdań).
Następnie przystąpiono do podejmowania
i rozpatrywania uchwał, które były przedmiotem obrad III sesji.
Jedną z najważniejszych uchwał było
przyjęcie uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2015. Po omówieniu przez
burmistrza Wojciecha Farbańca, projektu
budżetu i zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
a także opinią Komisji Budżetu, Gospodarki
i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie
– Rada Miejska zaakceptowała budżet na
2015 rok.
Podczas sesji pojęto również uchwały
w sprawach:
- uchwalenie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Rymanów na lata
2015- 2020
- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,
w kwocie 3 miliony 100 tysięcy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok.
- przyjęcie Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Rymanów na rok
2015.
Poruszane były jeszcze inne sprawy,
ale moim zdaniem już mniej istotne aby

Posada Górna górą

W

sieniawskiej hali 15 stycznia
rozegrano powiatowe igrzyska
szkół podstawowych w piłce
ręcznej dziewcząt. Sześć drużyn podzielono na dwie grupy w celu rozegrania meczów eliminacyjnych. W swojej

szczegółowo je tutaj omawiać. W punkcie
wnioski i zapytania zgłaszano wnioski
między innymi, dotyczące ograniczenia szybkości na drodze wojewódzkiej
w centrum Rymanowa Zdroju, zwalczania
śliskości na drogach gminnych, ograniczenia tonażu na drodze powiatowej Milcza
– Besko, wyłączenia z pobierania opłat
parkingowych z parkingu przy SPG ZOZ
w Rymanowie a także o przywrócenie

znaku kierunkowego w Rynku – Rymanów Zdrój – 4km.
Po zakończeniu obrad III sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz
Gminy Rymanów złożyli życzenia na
ręce radnych na 2015 rok z prośbą
o przekazanie tych życzeń dla wszystkich
mieszkańców Gminy Rymanów.
Czesław Szajna

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

Andrzej Duda
w Rymanowie
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stycznia, w ramach podróży
przedwyborczych po Podkarpaciu, odwiedził Rymanów
p. Andrzej Duda – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP.
W drodze z Dukli do Sanoka spotkał
się z swoimi wyborcami – mieszkańcami
gminy Rymanów. Złożył też wieniec przy
pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej.
(fot. Grzegorz Wołczański)

grupie dziewczęta z Posady Górnej pokonały zdecydowanie Rogi 13 : 2 i Jedlicze
13 : 1.
W półfinałach nie dały szans drużynie z Krościenka Wyżnego 15 : 5 by
w finale pokonać dziewczęta z Lubatowej
17 : 6. Jako tryumfatorki będą reprezentować powiat w zawodach rejonowych.

Zwycięska
drużyna
wystąpiła
w składzie: Michalina Śliwka (uznana
najlepszą zawodniczką turnieju), Oliwia
Staroń, Nikola Zięba, Marcelina Hanus,
Zuzanna Hanus, Izabella Dudek, Kamila
Frącek, Julia Bolanowska, Anna Kuszel,
Aleksandra Bolanowska, Urszula Rogula, Maria Przybyła.
Dzień wcześniej, 14 stycznia
w Rogach rozegrano powiatowe zawody
w piłce ręcznej chłopców. Sześć zespołów w dwóch grupach rozegrało eliminacje. Zespół Szkoły Podstawowej z Posady Górnej pokonał kolejno rówieśników
z Jedlicza 14 : 0 i Odrzykoń 14 : 2.
Kontynuowali zwycięską passę wygrywając w półfinałach z Krościenkiem
Wyżnym 6 : 1 a w finale Lubatową 8 : 3.
Skład drużyny: Filip Cetnarski, Mateusz Markiewicz, Mateusz Bolanowski, Jakub Mleczko, Dawid Kuczwar, Karol Jurasz,
Dominik Szatkowski, Alan Kasperkowicz.
Obie drużyny przygotował do zawodów p. Grzegorz Argasiński.
(www.zspposada.pl)
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Wydarzyło się w lutym
11.II.55 – w tajemniczych okolicznościach
zmarł Brytanik, 14.letni syn cesarza Klaudiusza. Rzymski historyk Tacyt twierdzi, że
został otruty na zlecenie przyrodniego bratała Nerona. W czasie uczty testerzy próbowali
każde danie, ale nie zimną wodę którą Brytanik dolał sobie do gorącego napoju.
23.II.1455 – ukazała się pierwsza książka
wydana ruchomą czcionką – Biblia Gutenberga. Z ponad 200 egz. przetrwało 48, jeden
jest w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
28.II.1525 – ludzie Hernana Cortesa powiesili ostatniego władcę Azteków – Cuauhtemoca. Hiszpanie torturowali go wcześniej, chcąc
poznać miejsce (nieistniejącego prawdopodobnie) legendarnego skarbu Inków.
2.II.1535 – ur. nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy Piotr Skarga. Słynne „Kazania sejmowe” Skargi za jego życia nie były
wydane, a zawarte w nich kazania nigdy nie
zostały wygłoszone.
2.II.1635 – Holendrzy zajmują teren dzisiejszego N. Jorku, powstałą osadę nazwali
Nowy Amsterdam, która 1664 roku przejdzie
w ręce Brytyjczyków. Dziś zespół miejski liczy
ponad 20 mln ludzi.
4.II.1885 – na posiedzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektryków w Paryżu
Julian Ochorowicz demonstruje niezawodny
telefon magnetyczny. Ten znacznie ulepszony
aparat Bella, masowo był produkowany
w Paryżu. Ceniony za granicą wynalazca,
wyśmiewany był w Polsce z racji organizowania seansów spirytystycznych.
8.II.1905 – Międzynarodowy Związek Łyżwiarstwa podjął decyzję o organizacji mistrzostw świata kobiet w jeździe figurowej na
lodzie. Pierwsze mistrzostwa zorganizowali
Szwajcarzy w Davos w 1906 roku.
14.II.1945 – 60 amerykańskich latających
fortec B-17 zrzuciło 152 bomby na Pragę.
Była to pomyłka pilotów, którzy przy złej
pogodzie pomylili Pragę z Dreznem. Zginęło
ok. 700 osób.
14.II.1945 – w Warszawie powołano Biuro
Odbudowy Stolicy (BOS), która została zburzona w 80%. Ze względu na ogrom zadania,
mieszkańcy tłumaczyli skrót jako – Boże odbuduj stolicę! na fundusz ten zebrano 3 mld
zł. a cegły na budowę zwożono z rozebranych
„poniemieckich” domów m.in. Wrocławia
i Szczecina.
28.II.1948 – dochodzi do fuzji Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej z GS „Samopomoc
Chłopska”. GS posiada teraz sieć sklepów
w gminie oraz rozlewnię piwa, młyn i tartak,
masarnię, gorzelnię oraz 2 piekarnie.
8.II.1995 – zmarł Józef Maria Bocheński,
dominikanin, jeden z najwybitniejszych znawców filozofii, wspaniały nauczyciel na uczelniach w Szwajcarii, gdzie osiadł po wojnie.
W czasie wojny był kapelanem wojskowym.
18.II.1995 – w ośrodku telewizji NHK
w Tokio, 22.letni Hiroyuki Gto wyrecytował
z pamięci wartość liczby „pi” do 42 195
miejsca po przecinku.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• 1,33 mld zł. z budżetu Rzeszowa planują radni miasta przeznaczyć na miejskie inwestycje.
Głównie dotyczyć one będą poprawienia komunikacji miejskiej
i zadbanie o nowych inwestorów.(p)
• 2 stycznia pacjenci w wielu
miejscach zastali zamknięte przychodnie, w niektórych panowało
kompletne zamieszanie. Wszystko
spowodowane było strajkiem lekarzy. Ogółem z 342 przychodni na
Podkarpaciu, czynne było 159.
W szpitalnych oddziałach ratunkowych były tłumy oburzonych ludzi
szukających pomocy.(w)
• Policja w czasie świąt Bożego
Narodzenia zatrzymała na drogach
Podkarpacia 41 nietrzeźwych kierowców, doszło też do 18 wypadków. Pocieszający w tej smutnej
statystyce jest fakt, że obyło się bez
ofiar śmiertelnych. (w)
• Największą wigilię na Podkarpaciu zorganizował Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Uczestniczyło
w niej ok. 800 bezdomnych i potrzebujących na których czekał barszcz,
smażona ryba i 10 tys. pierogów. Dla
potrzebujących przygotowano 1500
świątecznych paczek. Mszy św. poprzedzającej wigilię przewodniczył
abp Józef Michalik.(w)
• Sztaby wolontariuszy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały na Podkarpaciu 1,4 mln zł.
Najwięcej pieniędzy pozyskały trzy
sztaby rzeszowskie – 160 tys zł. (p)
• Wielką sensację sprawił 19.letni Adam Ruda, który został wicemistrzem Polski w skokach
narciarskich, jako pierwszy w historii zawodnik z Podkarpacia.
Pod nieobecność kontuzjowanego
Kamila Stocha, przegrał tylko z
Piotrem Żyłą. Jest członkiem klubu
TS Zakucie Zagórz, członkiem kadry narodowej, a pochodzi z Dydni. Zaczął skakać gdy miał 11 lat,
a rozwój jego talentu hamują częste
kontuzje. (w)
• Ogromnie zróżnicowaną ofertę balów sylwestrowych oferowano w tym roku na Podkarpaciu.
Różnorodność muzyki, wystroju
i dań zadowoliła nawet koneserów.
Zamek w Krasiczynie zorganizował bal w rytmach czardasza, hotel
w Świlczy bal w klimacie carskiej
Rosji a w weneckiej maskaradzie
brali udział uczestnicy balu w Arłamowie. Bal ten , w ramach 4. dniowego pobytu, kosztował 6,5 tys. od
pary.(w)
• Bezpłatne Pogotowie Migowe
dla niesłyszących z całego kraju
powstało w Rzeszowie. Tłumacze
języka migowego z pomocą internetu z kamerą pomagają niesłyszącym załatwiać sprawy w urzędach
i wizyty lekarskie. Na razie w po-

gotowiu dyżuruje 3 tłumaczy w godzinach 800 – 1600. (w)
• W Warzycach mieszkańcy protestują przeciwko wycince dębu który ma ok.
500 lat. Jego wycinkę zlecił wójt, który
twierdzi że drzewo stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi. (p)
• W 2014 r. Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku odwiedziła rekordowa liczba osób – 140 tys. Magnesem był odtworzony z dużym rozmachem Rynek Galicyjski, funkcjonujący już trzeci rok. Na rynku odbywają
się jarmarki a w każdą trzecią niedzielę
miesiąca giełda staroci, na której można
kupić stare meble i bibeloty. Muzeum
powstało w 1958 r. i zgromadzono już
w nim ponad 150 budowli z naszego regionu. Najstarszym zabytkiem jest chata
z Dąbrówki z 1681 r. Trwa rekonstrukcja
XVIII wiecznej synagogi z Połańca.(w)
• W cerkwiach Podkarpacia 6 stycznia
świętowano Boże Narodzenie. Na antenie TV Rzeszów do wyznawców prawosławia życzenia wygłosił z katedry
w Sanoku ks. Jan Antonowicz. Wiele
modlitw świątecznych odbyło się w intencji przywrócenia pokoju na Ukrainie. (w)
• Na przejściu granicznym w Krościenku zatrzymano 41. letnią Polkę,
która próbowała przemycić do kraju
300 termometrów rtęciowych (na handel), które w UE są wycofane z użycia
już od 6 lat. Rtęć to szybko parujący
i trujący metal. (w)
• Muzeum Fajek i Dzwonów
w Przemyślu wzbogaciło się o wiele nowych eksponatów. Kolekcję dzwonów
(ok. 3 tysiące) otrzymali od darczyńców
z USA i Wielkiej Brytanii, a za 30 tys. zł.
zakupiono ciekawe i cenne fajki. Nowości wystawiane są w zabytkowej wieży
zegarowej. (w)
• Rekordową liczbę pasażerów – 102
tysiące, przewiozła w ub.r. Bieszczadzka Kolejka Leśna. Jeśli będzie taka potrzeba, to kursować ma również w okresie zimowym, wagoniki ogrzewane będą
piecami na drewno a na stacjach palone
będą ogniska i rozdawane gorące napoje.
Kolejka powstała w 1898 roku i przez
wiele lat woziła drewno do zakładów
w Rzepedzi, dziś jest niewątpliwą atrakcją turystyczną. (w)
• W lasach w okolicy Przemyśla znaleziono pięć nieżywych jeleni z obciętymi głowami. Uzbrojeni w broń kłusownicy wjeżdżają do lasu samochodami terenowymi, zabijają zwierzęta. Czynią to
prawdopodobnie dla przyjemności i dla
zdobycia trofeum w postaci rogów. (p)
• Na Podkarpaciu żyje się najdłużej. Średni wiek kobiet wynosi 82,35
roku (najwięcej w Polsce) a mężczyzn
74,76 roku (II miejsce po Małopolsce).
Naliczono w regionie 183 stulatków,
najwięcej w powiecie rzeszowskim.
Najstarsza, pani Zofia z Rzeszowa skończyła właśnie 106 lat. Na podtrzymanie
kondycji 104.letni T. Wojdon z Rzeszowa preferuje spacery po lesie i nalewkę
z aloesu.(w)
• Mieszcząca 4300 widzów hala na
Podpromiu nie mieści wszystkich chęt-

nych oglądania siatkarzy Resovii. Miasto podjęło decyzję, że w latach 2015-20
chce rozbudować halę do pojemności
8000 miejsc. Rozpoczęły się prace nad
opracowaniem wniosku o dotację unijną.
(w)
• Wśród samorządowców panuje
moda na dobrowolne obniżki pensji
i diet w ramach oszczędności budżetowych w gminach. Wójt gminy Tarnowiec
obniżył maksymalnie stawkę swojego
wynagrodzenia. W gminie Jawornik zaoszczędzono1,5 mln zł poprzez zmiany
organizacyjne i zlikwidowanie niektórych stanowisk kierowniczych. Zauważono, że nie obniżyło to jakości pracy
urzędu. Radny miasta Dębicy przekazał
pierwszą dietę na cele społeczne i wnioskuje by dieta wynosiła 1 zł. (w)
• 12 lat więzienia, taki wyrok usłyszał
oskarżony Lesław S., za dopuszczenie
się rozboju i usiłowanie zabójstwa
w banku w Wielkich Oczach k. Przemyśla.(p)
• Według prognoz GUS, wciągu najbliższych dziesięcioleci polskie miasta
będą się wyludniać, wyjątkami są Warszawa i Rzeszów. W Rzeszowie mieszka
dziś ponad 183 tys. ludzi i liczba ta rośnie, w roku 2014 urodziło się tu 1958
dzieci, 1007 chłopców i 951 dziewczynek. (w)

Wieści z powiatu
• W 2015 r. leśnicy w lasach 26 nadleśnictw, podległych Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie, planują
pozyskanie 1 mln. 870 tys. m3 drewna. Od wielu lat powierzchnia naszych
lasów wzrasta i osiągnęła 37 %, co daje
Podkarpaciu II miejsce w kraju. Aktualnie trwa przebudowa składu gatunkowego, na zalesieniach z lat 50.tych wprowadza się właściwe dla regionu gatunki
– jodły, buki, jawory. (w)
• Basia Stasiowska uczennica ZSP 2
z Krosna wygrała konkurs dla cukierników na najlepszy tort. W swojej
pracy przedstawiła w postaci tortu most
zakochanych we Wrocławiu. Tutaj też
odbędzie się finał konkursu na najlepszy
tort ze szkół średnich (p)
• Już po raz trzeci Biblioteka Pedagogiczna zaprosiła dzieci na przedświąteczne czytanie. Bajki czytali starsi

uczniowie, a oprócz czytania przygotowali inscenizacje, zabawy, gry i quizy.
Akcja tą biblioteka podsumowała obchody Jubileuszowego Roku 2014 – Roku
Czytelnika.(w)
• Po raz 16 firma Nowy Styl z Krosna
zorganizowała charytatywna imprezę
dla ponad 1100 dzieci z domów dziecka
od Przemyśla do Jasła. Wartość prezentów przekazanych na rzecz dzieci wyniosła 100 tys. zł.(p)
• Unia Przedsiębiorczych i prezydent
miasta zaprosili krośnian na Starówkę
by podzielić się opłatkiem. Był też ciepły posiłek przygotowany przez restauratorów i w kuchni polowej strażaków.
Wspólne kolędowanie i rozdanie prezentów najmłodszym zakończyło spotkanie.
(w)
• Na 5 miejscu w ogólnopolskim
rankingu znalazło się Technikum ńr.5
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krośnie. Ranking przygotował, już
po raz 17, miesięcznik „Perspektywy”
w dwóch kategoriach : licea i technika.
Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
i wyniki matur. (w)
• Krosno kolejny raz dołączyło do
miast które w barwnym korowodzie
świętują uroczystość Objawienia
Pańskiego. Przy śpiewie kolęd orszak
za Świętą Rodziną i królami podąża w
poszukiwaniu tego, co w życiu najważniejsze i co tylko może dać człowiekowi
prawdziwe szczęście.(w)
• Uchwalono budżet miasta Krosna.
Dochody zaplanowano na 282 mln. zł
a wydatki na 309 mln (najwięcej na modernizację i budowę dróg – 83 mln.).

Wieści z gminy
• Jednostka OSP w Rymanowie rozpoczęła rok od udziału w akcji w Puławach gdzie na łuku drogi zderzyły się
czołowo dwa samochody osobowe,
którymi podróżowało 5 osób. Wszyscy
podróżni odnieśli obrażenia wymagające
wizyty w szpitalu. Na miejscu zdarzenia
działania prowadziły 3 zastępy straży, 3
karetki pogotowia i radiowozy policyjne. (w)
• Powiatowe zawody w koszykówce
dziewcząt ze szkół podstawowych odbyły się 21 stycznia w Posadzie Górnej. Do

Odeszli do wieczności
(15.XII.2014 – 15.I.2015)

02.12 – Orlikiewicz Kazimiera z d. Deptuch (l. 84) – Rymanów
16.12 – Wielobób Maria z d. Kijowska (l. 95) – Milcza
16.12 – Zając Antoni (l. 70) – Rymanów Zdrój
18.12 – Białowąs Stefania (l. 85) – Wróblik Królewski
01.01 – Kandefer Szymon Dominik (l. 85) – Rymanów
01.01 – Iwanicki Zbigniew (l. 62) – Wróblik Królewski
02.01 – Pelczar Kazimierz (l. 77) – Milcza
08.01 – Siudyła Danuta Maria z d. Leszczyńska (l. 63) – Ladzin
09.01 – Smoleń Józef (l. 67) – Zmysłówka
13.01 – Ziemlański Józef (l. 77) – Rymanów Zdrój
13.01 – Cypcar Kazimiera Franciszka z d. Krukar (l. 80) – Klimkówka
(wła)

Konkurs Szopek

O

d kilku lat Starostwo Powiatowe
w Krośnie wraz z Muzeum Historycznym – Pałacem w Dukli
organizuje Międzynarodowy Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych. Konkurs
jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich
i osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krośnieńskiego oraz powiatów
Stropkov i Świdnik na Słowacji.
Kolejne edycje imprezy cieszą się
zainteresowaniem uczniów szkół z naszej gminy, którzy co roku, w okresie
Świąt Bożego Narodzenia przygotowują
szopki, wykorzystując różnorodne materiały i techniki plastyczne. W grudniu
ubiegłego roku przedstawiono do oceny
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie 18 szopek, wykonanych przez
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów w: Króliku Polskim, Głębokiem, Posadzie Górnej i Wróbliku Szlacheckim. Komisja powołana przez GOK
wybrała spośród nich 11, które przekazano do oceny na etapie powiatowym.
Podsumowanie konkursu odbyło się
5 stycznia 2015 r. w Muzeum Historycznym – Pałacu w Dukli. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 szopki z naszej
gminy, wykonane przez następujących
uczniów:
kategoria: szkoły podstawowe - III miejsce Maciej Kozak - ZSP Królik Polski,
kategoria: gimnazja - II miejsce Przemysław Śliwka - ZSP Posada Górna,
wyróżnienie - Joanna Dereniowska ZSP Królik Polski
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Jolanta Feszczuk
zawodów stanęło 3 drużyny. Bezkonkurencyjne okazały się uczennice z Posady Górnej pokonując kolejno Jedlicze
40 : 12 i Lubatową 46 : 28. Drużynę trenuje p. Grzegorz Argasiński. (w)
• Dziennik „Nowiny”, organizator
rankingu „Lider Regionu”, ogłosił ze
liderem w kategorii – finanse został
Bank Spółdzielczy w Rymanowie, który „umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością i wspiera lokalny biznes”. Jest to
już kolejne wyróżnienie którym uhonorowano Bank. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się na gali zorganizowanej przez „Nowiny”. (w)
• Według nieoficjalnych jeszcze danych podanych przez Szefa Sztabu Gminy Rymanów, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w naszej gminie 34 458,51 zł. (w)
• Według statystyk parafialnych,
w roku 2014 w parafii pw. Św. Wawrzyńca odbyły się 63 chrzty, 32 dzieci
przystąpiło do Pierwszej Komunii, 54
gimnazjalistów do Bierzmowania a 36
par przyjęło Sakrament Małżeństwa. Pożegnano też 61 zmarłych. (w)
(wła)(paz)
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Jedna koleżanka
żali się drugiej:
- Jem tyle co
wróbelek, a jestem
taka gruba!.
- A ja słyszałam,
że wróbelki jedzą
dziennie tyle ile
ważą - odpowiada
druga.

* * * * *
Teściowa z pretensją do zięcia:
- Nie zasłaniaj się gazetą! Nie udawaj że
czytasz. Dobrze wiem że mnie słyszysz, bo
widzę jak ci się kolana trzęsą!
* * * * *
W restauracji urządzonej
w starym zamku, gość płaci
za rachunek i pyta kelnera:
- Czy z tym zamkiem wiąże
się jakaś legenda?
- Tak – mówi kelner – straszy
tu duch jednego gościa,
którego zepchnął do fosy
sługa z gospody, gdy nie
dostał napiwku!
* * * * *
Policjant zatrzymuje samochód. Za
kierownicą siedzi kompletnie pijany
kierowca.
- Jak pan mógł wsiąść w takim stanie do
samochodu – dziwi się zgorszony policjant.
- Było trudno… ale koledzy pomogli…
* * * * *
-Poszukujemy człowieka nieuchylającego
się od pracy i nie wykorzystującego
chorobowego – mówi szef.
- Świetnie, niech pan zatrudni mnie.
Pomogę szukać…
* * * * *
Na lekcji języka polskiego pani pyta:
- Kiedy używamy dużych liter?
- Gdy mamy słaby wzrok – mówi Jasio.
* * * * *
Dyrektor wzywa personalnego:
- Proszę znaleźć w naszej firmie sprytnego,
młodego człowieka, z dużą wiedzą i
umiejętnościami, mającego dobry kontakt
z ludźmi – jednym słowem kogoś takiego,
kto mógłby mnie zastąpić.
- I mam go tu do pana przysłać?
- Nie, natychmiast zwolnić!
* * * * *
Dwaj towarzysze w ZSRR rozważają
problemy egzystencjonalne:
- Jak myślisz, czy lepsze jest piekło
socjalistyczne czy kapitalistyczne?
- Socjalistyczne!
- A dlaczego ?
- Bo to zapałek zabraknie, to kocioł
w remoncie, a to diabły na zebraniu
partyjnym…
Humor z zeszytów szkolnych:
- Kochanowski gdy był smutny, to pisał
treny, a gdy miał dobry humor – fraszki.
- Stosunek między Balladyną a Kirkorem
był dziwny: ona się bała jego, a on jej.
- Aleksander Głowacki to panieńskie
nazwisko Bolesława Prusa.
- Wokulski został przywalony resztkami
feudalizmu w postaci Izabeli Łęckiej.
Wybrał (wła)
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Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka
Szerokie bary
Szerokie męskie bary,
Wśród pań czynią czary
Obłoki
Nawet obłoki na pustym
niebie,
Często tulą się do siebie
Wigilijna wieczerza
Tylko przy wigilijnej wieczerzy,
W pojednanie wszystkich wierzy
Chleb i smalec
Gości częstuję chlebem ze smalcem i solą,
Czuję, ze od szynki takie jadło wolą
Koleżanka z pracy
Koleżanka z pracy to też kobieta,
I to jej urok i jej zaleta
Łokcie
Uważa, że żyje teraz w zgodzie z zasadami,
Bo pcha się do przodu nie głową a łokciami
Miły gest
Miły gest mało kosztuje
A zaufanie odbudowuje
Dziurka od klucza
Zgubiła niejednego wścibskiego
Dziurka od klucza mieszkania cudzego
Góral
Góral za dudki
Pootwiera wszystkie kłódki

Upływ czasu
(Fraszki Jana Niemczyka)
Tango Milonga
Gdy ma się 82 lata
To nie dla nas melodia ta
Przepraszam
Przepraszam, że pani a nie poznałem,
Bo pani wymłodniała a ja postarzałem
Karnawał
Po karnawale, po to gorzkie żale,
Bo o pokucie nie myślano by wcale
Zapach kwiatów
Gdy przyjrzę się minionym latom,
Widzę ile zapachu ukradłem kwiatom
Oda do starości
Muszę jeszcze napisać „Odę do starości’
Nikt tego nie dokonał – to mnie złości
Nowy Rok
Nadchodzący nowy rok jest zawsze młody,
a mnie dodaje lat i odziera z urody
Jesień
Gdy różowią się wrzosowiska,
Oznacza to, że zima już bliska
Podeszły wiek
Gdy organizm osiągnie wiek podeszły,
Jest już zniszczony jak stare podeszwy

„Hej kolęda, kolęda”

W

dniu 15.12.2014 r. w sali kina
„Sokół” w Rymanowie odbyła
się kolejna edycja Konkursu
Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.
Do udziału w konkursie mogły zgłosić
się osoby w sześciu kategoriach wiekowych: 5-cio latki i klasy „0”, klasy I-III
szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły
podstawowej, klasy gimnazjalne, szkoły
średnie i dorośli.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali wiele znanych i lubianych kolęd i pastorałek. Wyniki konkursu przedstawiły
się następująco:
Grupa „A” – przedszkole
I miejsce- Sara Puchalik - Królik Polski
II miejsce - Miłosz Penar - Przedszkole
Rymanów Zdrój
Grupa „B” – klasy I – III
I miejsce – nie przyznano
II miejsce - Anna Dąbrowska - ZSP Posada Górna
II miejsce - Aleksandra Ozimina - ZSP
Rymanów
III miejsce - Oliwia Szybka - ZSP Posada Górna
III miejsce - Karolina Szarota - ZSP
Rymanów

I Zimowy Puchar
Burmistrza Gminy
Rymanów

D

nia 16.12.14 na obiektach Hali
Sportowej w Sieniawie odbyły
się zawody w piłce nożnej halowej o I „Zimowy Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów”. Do zawodów zgłosiło się siedem szkół gimnazjalnych,
które zostały podzielone na dwie grupy.
Rywalizacja stała na bardzo wysokim
poziomie , wszystkie mecze były bardzo
zacięte , pełne emocji ale co warto nadmienić rozgrywane zgodnie z zasadami
fair play. Do półfinału mogło awansować jedynie cztery zespoły, wśród których znalazły się gimnazja z Rymanowa,
Wróblika Szlacheckiego, Posady Górnej
oraz Klimkówki. W pierwszym półfinale Rymanów pokonał Klimkówkę 3 : 1,
a w drugim Posada Górna uległa Wróblikowi Szlacheckiemu 0 : 4. Obie przegrane drużyny stoczyły między sobą
zacięty bój w meczu o III miejsce w
którego zwycięsko wyszła ekipa z Posady wygrywając 2 : 1. W wielkim finale
Rymanów pokonał Wróblik Szlachecki
i to właśnie reprezentanci tego gimnazjum wznieśli w górę puchar w I Zimowych zawodach w piłce nożnej chłopców
o” Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.
Wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały z rąk zastępcy Burmistrza
Gminy Rymanów Jana Materniaka dyplomy oraz piłki, a pierwsze trzy dru-

Wyróżnienia: - Matylda Korona
- Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza
Magdalena Rygiel - ZSP Klimkówka
Grupa „C” – klasy IV – VI
I miejsce- Maria Jarosz - ZSP Sieniawa
II i III miejsca nie przyznano
Wyróżnienia:
Milena Wacławska - ZSP Sieniawa
Krystian Wołczański - ZSP Rymanów
Grupa „D” – gimnazjum
I miejsce - Lidia Kasperkowicz - ZSP
Posada Górna
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Michał Kondyjowski - ZSP
Sieniawa
III miejsce - Aleksandra Jaślan - ZSP
Sieniawa.

06.01.2015 r. w sali kina „Sokół”
odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek.
To wyjątkowe spotkanie rozpoczęło się
od przedstawienia jasełkowego zatytułowanego „Maleńka miłość zbawi świat”,
które przygotowane zostało przez wychowanków i opiekunów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie. Następnie na scenie
zaprezentowali się zarówno laureaci jak
i osoby wyróżnione podczas konkursu
„Hej kolęda, kolęda”. Mamy nadzieję,
że to szczególne, kolędowe spotkanie na
długo pozostanie w pamięci zarówno
uczestniczących w nim wykonawców,
jak i całej zebranej publiczności.
Jolanta Feszczuk

żyny otrzymały także okolicznościowe
puchary. Zawody zorganizowane zostały
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie i przez pracowników Hali sportowej w Sieniawie. Rozgrywki sędziował
Bartosz Biel. Wszystkim drużynom
i ich opiekunom serdecznie dziękujemy
za przybycie i sportową atmosferę i już
dziś zapraszamy na następną edycję.
Ze sportowym pozdrowieniem pracownicy Hali Sportowej w Sieniawie

ferie zimowe
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprasza
dzieci w wieku szkolnym do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych
w czasie trwania ferii zimowych. Program tegorocznej „Akcji Zima” przedstawia się następująco:
02.02 (poniedziałek) - „Zabawa w kolory” – zajęcia plastyczne
03.02 (wtorek)
- „Spotkanie z bajką”
04.02 (środa)
- „Smacznie, zdrowo, kolorowo” – zajęcia kulinarne
05.02 (czwartek)
- „Smacznie, zdrowo, kolorowo” – zajęcia kulinarne
06.02 (piątek)
- Zabawy muzyczno-ruchowe
08.02 (niedziela)
- Karnawałowy Bal Przebierańców
09.02 (poniedziałek) - „Zabawa w kolory” – zajęcia plastyczne
10.02 (wtorek)
- „Spotkanie z bajką”
11.02 (środa)
- Zabawy muzyczno-ruchowe
12.02 (czwartek)
- „Zimowe ferie na zielono” – zajęcia zorganizowane
przez Nadleśnictwo Rymanów
13.02 (piątek)
- Gry i zabawy świetlicowe
Zaprasza również Hala sportowa w Sieniawie dzieci i młodzież
w wieku szkolnym na zajęcia taneczne i plastyczne oraz różnorodne zajęcia
sportowe:
- w pierwszym tygodniu ferii od godz. 1100
- w drugim tygodniu ferii od godz. 1300.
Dokładne informacje zostaną podane na stronie internetowej GOK-u:
www.info.rymanow.pl
Mamy nadzieję, że w przygotowanym przez nas programie każdy znajdzie coś
dla siebie.
NASZ RYMANÓW
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Anna z Działyńskich
Potocka (cz. XI)

A

nna na kartach swojego pamiętnika pisząc o sprawach wychowawczych zwraca uwagę na występujący problem braku uświadamiania
dzieci. Powoduje to, że wiele młodych
dziewcząt jest nieświadoma swoich
przyszłych ról żon, matek. Świat widzą
oczami wyidealizowanej wyobraźni
dziecięcej. Dobrą jest rzeczą nieświadomość, ale tylko dopóty, dopóki jest
nią naprawdę. Gdy zaś już dzieci zaczynają się biedzić myślami, badać
i dochodzić, lepiej jest daleko – o tyle,
o ile podobno – zaspokoić ich ciekawość. … jak zrozumie, co ją czeka,
to się zastanowi nad tym krokiem,
sprzeda drogo wolność swoją, zdrowie
i swobodę swoją.
Najważniejsze jest jednak zaufanie
dzieci do rodziców, które pozwoli im
na stawianie pytań dotyczących wszystkich spraw. Rodzice wtedy będą mogli
wiedzieć o problemach, dylematach
targających dusze i umysł swych dzieci
i postarają się wyjaśniać rzeczy w sposób właściwy.
Kontynuując
temat
dorastania
i wchodzenia dzieci w wiek dorosły napomina rodziców by właściwie ustalali
długość okresu narzeczeństwa swych
dzieci. Jestem zdania, że trzeba dużo
czasu na zaznajomienie młodych ludzi
między sobą, aby lekkomyślnie nie decydowali się, ale gdy raz decyzja powzięta, ze ślubem nie marudzić. Niech
się nie wałęsają z kąta w kąt, to ziewając, to romansując i marząc często bez
sensu. Niech z całym zapasem energji,
wspólnej miłości, pracowitości, od
razu wezmą się do pełnienia przyjętych na się obowiązków, to są trzy
skarby, które bądź co bądź w takiem
życiu próżniaczem i wyczekującym
terają się i ronią coś ze swej wartości.
Po ślubie jednak przestrzega przed
długim korzystaniem tylko z przyjemności, jakimi obdarzają nowożeńców
rodziny. Może to prowadzić do wzajemnego znudzenia się sobą nawzajem i tym
samym do nieszczęścia. Miód dobry na
deser, po pożywnym obiedzie lub śniadaniu, i pieszczoty i gawędki, a nawet
lektura dobra na wypoczynek, po tęgiej pracy, ale tak miód, jak zabawy
i pieszczoty bez pracy, to nudne! ...
dłużej może te porywy i pieszczoty trwały, żeby ich poskąpić więcej,
a pracą gęsto przeplatać. Praca umysłowa bez pracy fizycznej atrofię muskułów sprowadza, a praca fizyczna
bez duchowej i umysłowej tępotę myślenia i czucia. Obowiązkiem więc rodziny powinno być szybkie zapewnienie
młodym małżonkom własnego miejsca
do życia i pracy.
Kolejnym obowiązkiem rodziców,
zanim młoda kobieta wyjdzie za mąż,
jest nauczenie jej jak należy gospodaro-
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wać pieniędzmi. ... panienki już choć
od dziesięciu lat, czy więcej, pobierały pensję i same, pod przewodnictwem matki kupowały nie tylko, jak to
bywa, rękawiczki i buciki, ale suknie,
bieliznę, kapelusze itp. Jakże konieczne jest ich wprawienie się do oceny
towarów i znajomości cen. Panna powinna być świadoma dochodów swojego małżeństwa i ich możliwości finansowych. Zaoszczędzi jej to wielu nieprzyjemnych wymówek ze strony męża,
czy też kompromitacji w oczach służby,
gdy świadomie i rozważnie będzie zarządzała swoim gospodarstwem. Młodzi powinni mieć też świadomość tego,
że powinni być dla siebie wsparciem,
dlatego też panienki obok znajomości
prac kobiecych, razem z mężem lub od
niego, powinny nauczyć się znajomości
prac rolnych i gospodarskich. Zacieśni to
na pewno związek małżeński, umożliwi
prowadzenie rozmów i wspólne pokonywanie trudności. „ Niedobrze jest człowiekowi być samemu!”- Sam Bóg to
powiedział, więc niech żony nie zostawiają swoich mężów moralnie samych
wobec trudności, kłopotów ich fachu
i położenia.
W swoim pamiętniki Anna zawarła
również kilka uwag dotyczących wyposażenia dzieci, a zwłaszcza młodych
dziewcząt w garderobę. Jeżeli wam
mogę radzić w tym względzie w wychowaniu waszych dzieci, to radzę wam,
aby one były zawsze ubrane przyzwoicie według stanu swego i mniej więcej
podłóg mody. Niech się niczym nie wyróżniają, ani jako dobre, ani jako złe
w ubraniu… Może osobie już dorosłej,
wykształconej i będącej na wyższym
stanowisku być stosownem nie stosować się do mody, ale takie upokorzenie i taka przykrość sprawiać młodej
i nie wyrobionej panience, może tylko
wywołać najgorętsze zajęcie się toaletą i życzenia wszystkie skierować w tę
stronę.
Matkom, które obawiały się, że ich
dzieci będą przesadnie dbać o swój modny wygląd proponowała też wprowadzanie dzieci w świat biedoty miejskiej
i wiejskiej. Zapoznanie się z kłopotami,
trudnościami i tragediami tej najbiedniejszej części społeczeństwa powinno
wyzwolić u ich dzieci wstyd w przesadnym strojeniu się. Powinno wyzwolić
potrzebę niesienia pomocy potrzebującym i chęć dzielenia się z innymi. … od
dzieciństwa otwórzcie oczy waszych
dzieci na nędzę, na bóle tej ziemi; …
powstydzą się pląsać i uśmiechać się
i w kwiaty się stroić bezmyślnie. Pisała
jednak też na następnych stronach swego pamiętnika: u córek waszych rozwijajcie uczucie, litość, chęć pomożenia
bliźnim, ale zarazem uczcie je rachować i rachować się z własnym położeniem, zdawać sobie sprawę z tego, co
można a co nie można… . taka tylko
miłość bliźniego, kierowana rozsądkiem, rachunkiem, może być prawdzi-

wą i roztropna pomocą, a przy tem nie
ruiną dla dającego.
Ważnym zadaniem dla rodziców powinno też być wykształcenie swoich córek, takie które da im możliwość samodzielnego utrzymania się. Stanie się to
niezmiernie przydatne… jeżeli za mąż
nie pójdą lub owdowieją, albo nawet
mężowi dopomagać… taka pewność
samoistnego zarobku sprawiłaby, że
dziewczęta mniej często wychodziłyby
za mąż, aby tylko wyjść za lada kogo,
niegodnego przywiązania i czci.
Pisząc o wykształceniu należy wspomnieć też o doświadczeniach Anny związanych z kształceniem dzieci w szkołach. Powszechne było w tym okresie, że
dzieci oddawano do szkół z internatem,
stancją nawet w wieku 7-8 lat. Anna za
namową rodziny podobnie postąpiła ze
swoimi synami Janem i Józefem.
Mając na myśli trudności przez jakie
dzieci te musiały przejść w szkole, zwraca uwagę rodzicom na dokładne, staranne przygotowanie dzieci do opuszczenia
domu. … trzeba, aby mnóstwo rzeczy
w chłopcu były już gruntownie przyjętych nim go się puści z domu:
1 – mo: Zasady wiary świętej…
2 - do: Zasady patrjotyczne tam
szczególniej, gdzie szkoła w obcym języku, niemiecka lub rosyjska.
3-cio: Trzeba, aby zupełnie biegle i szybko umieli czytać i pisać…
lekcji się nigdy w oznaczonym czasie
nie potrafią nauczyć, jeżeli bąkają
w czytaniu i prace ich jeszcze czytanie
kosztuje.
4 – to: Jakaś pewna delikatność
uczuć, takt i przyzwoitość w obejściu… więc niech z tej domowej zagrody wyjdzie już z jakiemi zasadami społecznemi, towarzyskiemi, aby
w walce o byt nie zdziczał.
5 – to: Musi mieć wpojoną rzecz
wielką: obrzydzenie do brudu, do podłoty, do fałszu, do oszukaństwa: musi
mieć już pewną szlachetność uczuć,
pewną choć dziecinna etykę, aby go
to uczyniło odpornym na wszelkie złe
przykłady i namowy.
Aby dzieciom wpoić te pięć zasad,
Anna jest zdania, że należy je wychowywać w domu do 13-14 lat. Jest równocześnie świadoma tego, na jakie trudności napotykają rodzice przy poszukiwaniu odpowiednich nauczycieli do pracy
z dziećmi. Trudności te są jeszcze większe gdy mieszka się na prowincji, gdzie
szczególnie trudno było o studentów
i dobrych nauczycieli prywatnych. Zachęca jednak do wytężonych starań
o dobrego nauczyciela.
Uwagi na temat wychowania
przez bony i guwernantki.
Wskazówki dotyczące wychowania
i kształcenia dzieci kieruje w większości
do kobiet stanu szlacheckiego i mieszczańskiego. Rodziny z tych warstw mogły pozwolić sobie na zatrudnienie wychowawców i nauczyli dla swych dzieci.

Anna zwraca uwagę na dwa błędy
jakie popełniają rodzice, a zwłaszcza
matki przy zatrudnianiu bon, guwernantek dla swoich dzieci.
Pierwszy błąd - to mała, niedostateczna znajomość swojego dziecka: jego
charakteru, zdolności, marzeń i umiejętności prowadzi do całkowitego podporządkowania dziecka kobietom sprawującym nad nim opiekę, uczącym je.
Osoby te nie zawsze są jednak w pełni
przygotowane do pracy z dziećmi. Brak
im podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki dzieci. To powoduje powstanie wielu przykrych sytuacji,
tak dla dziecka jak i dla opiekunki, która nie potrafi dostosować metod pracy
do możliwości swego podopiecznego.
Zdarza się tak, że rodzice stają po stronie wychowawcy i wówczas dziecko jest
osamotnione i nieszczęśliwe, a dzieciństwo będzie mu się jawiło koszmarem do
końca życia. … jak matka ciągle tylko
przed dzieckiem popiera nauczycielkę, nigdy temu dziecku nie pokaże, że
ona jest jej podległą i od niej zależną,
to się wyradza w dziecku wyobrażenie
o takiej kompletnej tożsamości dążeń
i działań w tych dwóch osobach, że nie
śni mu się, aby jednej na drugą uskarżyć się, i owszem do jednej i drugiej żal
czuje, staje na stanowisku odpornym
względem całej rodziny, tak, że nawet

nigdy jej dobrych stron swoich nie odsłoni. Matki nie raz łudzą się o dobroci
nauczycielki, bo widzą, że ją dziecko
kocha! Nigdy wierzyć temu nie trzeba;
pies najbardziej bity szaleje za swoim
panem. I dziecko przywiązuje się i do
najgorszej osoby.
Drugi błąd – to niska samoocena
matek i bezkrytyczna wiara w umiejętności i wiedzę guwernantki, tylko
w oparciu o listy polecające. Powoduje to całkowite podporządkowanie się
w sprawach kształcenia i wychowania
opiekunkom. Niech więc czujność wasza co do dzieci nie ustawa. Gdybyście
anioła z nieba miały do dzieci, to pamiętajcie jednakże, że nie jego ale was
Bóg będzie pytał i społeczeństwo i kraj
o dziecko wasze, o jego duszę, o jego
cnotę, o jego zdolności zmarnowane.
Odpowiedzialności więc nigdy z bark
swoich nie zrzucajcie, nawet przez to
niby poczciwe uczucie pokory, które
matkom wystawia, że one za głupie
by się wdawać w kształcenie dzieci. …
a co wam nie stanie rozumu do tego
zadania, to zastąpi intuicja matkom
właściwa.
Poważnym błędem jaki popełniają opiekunowie wobec dziecka, to
wmawianie mu, że zwykłe łakomstwo,
nieposłuszeństwo, chęć psocenia to
ciężki grzech. Miałam się szczerze za

Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie
tętni pracą

teatralne w wykonaniu osób dorosłych.
Zwieńczeniem uroczystości był
koncert Rymanowskiej Orkiestry Dętej,
której szeregi we wrześniu ubiegłego
roku zasilili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie.
Młodzież biorąca udział w występach była starannie przygotowane przez
swoich opiekunów. Zaprezentowała bogaty dorobek GOK-u i wysoki poziom
wymagań opiekunów poszczególnych
sekcji. Dowodem na to były również
artystycznie wykonane laurki, którymi dzieci obdarowały swoje Babcie
i Dziadków. Poza tym ważny był aspekt
wychowawczy tej uroczystości, która
przypominała młodym o szacunku dla
osób starszych, dla Babci i Dziadzia.
A wszystko to zawdzięczać należy
pani dyrektor GOK-u Danucie Litarowicz, która tak steruje pracą całego personelu, by osiągać jak najlepsze wyniki,
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stycznia br., zaproszona przez
swojego wnuka, który korzysta z dobrodziejstw edukacyjnych rymanowskiego GOK-u, uczestniczyłam tam w pięknej i niezwykłej
uroczystości związanej z Dniem Babci
i Dziadzia. Wypełniona widzami po
brzegi sala, bardzo wymowna dekoracja sceny nawiązująca do obchodzonego
święta oraz rozbiegane, radosne dzieci
– wszystko to wskazywało na poważny, a zarazem radosny nastrój zapowiedzianej uroczystości. I rzeczywiście tak
było. W czasie dwugodzinnej prezentacji młodzież potrafiła zabawić babcie
i dziadków tańcem, muzyką, śpiewem
i recytacją.
Taniec prezentowany był w różnych
grupach wiekowych. Chyba największą
sympatią wśród widzów cieszyły się
najmłodsze, kolorowe tancerki, które z
wielką powagą i dumą poruszały się po
scenie i chciały „wypaść” jak najlepiej,
bo to przecież babcia i dziadzio patrzyli
na nich. Zaś starsza tańcząca młodzież
prezentowała różne style taneczne i niezwykłe układy figur, które można było
podziwiać i snuć różne skojarzenia. Nie
zabrakło też dostojnie recytowanych
wierszy dla Babci i Dziadzia oraz piosenek śpiewanych przez dzieci i młodzież.
W programie znalazły się również scenki

takiego złoczyńcę, że kiedyś pomyślałam sobie, że i tak za pewne zbawiona nie będę, to może by warto pannę
R., której szczerze nie lubiłam zadusić; wszak morderstwo i złodziejstwo
to niewielka różnica.
Cdn.
Grażyna Skolarczyk

„Moje Boże Narodzenie”

M

oje Boże Narodzenie to tytuł
Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży. Jest
to impreza cykliczna, organizowana
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie,
Urząd Miasta i Gminy Jedlicze oraz
GOK w Jedliczu. Zgodnie z regulaminem „celem konkursu jest poszukiwanie młodych talentów z terenu powiatu
krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki”. W konkursie mogą brać
udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych w wieku od 7 do 15 lat.
Regulamin został przekazany do
szkół na terenie gminy Rymanów.
O zainteresowaniu konkursem świadczy nadesłanie 70 prac o tematyce bożonarodzeniowej. Do etapu powiatowego – zgodnie z założeniami regulaminu
– mogliśmy przesłać tylko 15 spośród
nich. Jury wybrało najlepsze rysunki,
które zostały wysłane do Gminnego
Ośrodka Kultury w Jedliczu, gdzie
5 stycznia br. podsumowano konkurs
i przedstawiono wyniki oceny.
Wśród nagrodzonych znalazły się
3 osoby z naszej gminy:
z klas I – III: wyróżnienia: Karolina
Szarota - ZSP Rymanów i Dominika
Frącek - ZSP Posada Górna
z kl. IV – VI: III miejsce - Katarzyna
Kuśnierczyk - ZSP Wróblik Szlachecki.
Bardzo cieszą nas sukcesy uczniów
z gminy Rymanów, którzy mogą mieć
tym większą satysfakcję, że spośród
130 prac złożonych na konkurs, właśnie ich zostały dostrzeżone i nagrodzone. Laureatom serdecznie gratulujemy.
Jolanta Feszczuk

o których mówi się nie tylko na terenie gminy Rymanów. Dziękujemy za
wszystko.
Uczestniczka „Babcinych” uroczystości
Zofia Gierlach
Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania dla Pań K. Brzezickiej, K. Dubis,
J. Rogóż i K. Rosenbajger oraz Panu
J. Łabudzie za urocze odegranie scenek
przygotowanych z okazji Dnia Babci
i Dziadzia. Również dziękuję rodzicom
i opiekunom, którzy wspomogli nas
w przygotowaniu dzieci do prezentacji
podczas koncertu z okazji Dnia Babci
i dziadzia.
Danuta Litarowicz
(Dyrektor GOK w Rymanowie)
NASZ RYMANÓW
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Tabor, Taba, Morwawa
– czyli o nazwach
rzeki, nad którą leży
Rymanów

wyżej Haczowa. Jednak rzeka o długości
6,74 km powstała z połączenia obu tych
cieków ma nazwę Morwawa.
W zarysowanym obrazie dziwne
wydaje się tylko to, że w dolnym swym
biegu większa z rzek przyjmuje nazwę
mniejszego dopływu. Nie jest to jednak
sytuacja wyjątkowa. Należy pamiętać,
ydronimia jest najbardziej trwa- że większość rzek została najpierw nałym komponentem systemu zwana, a dopiero później zmierzona.
nazw geograficznych. Nazwy Nie zawsze więc dopływ jest krótszy,
rzek należą do najstarszych i stosunko- ma mniejszy przepływ czy mniejsze
wo rzadko ulegają zmianom. Zdarza się, obszarowo dorzecze od rzeki, do której
że niektóre rzeki mają dwie lub nawet uchodzi. Hydrografia światowa, polwięcej nazw, ale najczęściej dotyczy to ska, ale także karpacka dostarcza wiele
cieków długich, płynących przez tereny podobnych przykładów. Powszechnie
wiadomo, że Oka jest dłuższa od Wołgi
zamieszkałe przez różne ludy.
Tabor jest ciekiem niedużym. Są- (oczywiście mierzonej od źródeł do posiednie rzeki karpackie: Wisłok, Osława, łączenia obu cieków), Missouri od MisSan czy Wisłoka, chociaż zdecydowanie sisipi, Wełtawa od Łaby, a na naszym
dłuższe, nie zmieniały swoich nazw, nie podwórku Warta od Odry, Bug od Wisły,
posiadały też więcej niż jednego okre- Ropa i Jasiołka od Wisłoki itp. Jak wiślenia. Jak to się stało, że najbliższy nam dać, hydronimy koło Rymanowa wpisują
ciek ma aż trzy nazwy? Jakie są relacje się w podobny układ. Ale w przeszłości
między nimi: która z nazw jest właści- był on inny i podlegał zmianom.
Obraz hydronimii dorzecza Tabowa, która najstarsza? Czy wszystkie
one odnoszą się całej rzeki? Wreszcie, ru w przeszłości
Z dawnych zapisów jednoznaczjakie jest ich pochodzenie i znaczenie?
To tylko niektóre z pytań, jakie można nie wynika, że cały nasz tytułowy ciek
postawić w związku z hydronimią oko- zwany był w średniowieczu Morwawą,
lic Rymanowa. Poszukiwanie odpowie- a miana Taba i Tabor są późniejsze. Najdzi nie jest łatwe. Rozwój nazewnictwa starsze zapisy są niekonsekwentne, dlawiąże się ściśle z procesami osadniczy- tego nasz hydronim ma różne warianty.
mi. W nazwach, zwłaszcza wodnych, W 1376 r. występuje z niemiecką końzapisane są wszystkie ważniejsze fale cówką – Morbach, co związane jest
kolonizacyjne. Stąd różne pochodzenie z niemiecką kolonizacją w tej okolicy.
poszczególnych mian. Nie wszystkie Z późniejszych zapisów znamy fornazwy są jednak klarowne, co do swego my: Murmawa (1389 r.) i Mormawa
pochodzenia, nie wszystkie też dotrwały (1518 r.) (Fastnacht 1998, s. 145). Dzisiaj w społeczdo naszych czasów.
nościach lokalWspółczesny obraz
nych: Rymanowa
hydronimii w dorzeczu
(ul. Kolejowa),
Taboru
Ladzina, HaczoObecny układ nazw
wa i Iskrzyni
wodnych
związanych
żywa jest jedna
z Taborem jest następujący:
forma: Morwarzeka Tabor ma swoje źrówa. Stąd też nadło pod Szklarską Górą na
zwa południowej
terenie nieistniejącej dziś
części ostatniej
wsi Królik Wołoski. Poniz wymienionych
żej Wróblika Królewskiemiejscowości:
go przyjmuje lewy dopływ
Zamorwawa.
Morwawę i pod taką naO tym, że
zwą uchodzi do Wisłoka w
w
średniowieIskrzyni (ryc. 1). Całkowiczu Tabor nosił
ta długość Taboru wynosi
miano Morwa28,93 km (Atlas Podziału
wa może też
Hydrograficznego Polski,
świadczyć nazwa
cz. I, 2005 r.), a powierzch2
potoku w połuRyc.
1.
Tabor
i
Morwawa
między
nia dorzecza 108,04 km
Rymanowem a Haczowem
dniowo wschod(Atlas Podziału Hydrograniej części Ryficznego Polski, cz 2, 2005,
s. 253). Morwawa to nieduży ciek, który manowa (przy ulicy Polnej): Morawski.
płynie od strony Pustek. Na zachód od Obecnie hydronim ten można traktować
Posady Dolnej łączy się on z Florą, któ- jako „skamielinę toponomastyczną”. Po
ra przepływa przez Klimkówkę. Chociaż raz ostatni zapisy Morwawa dla Taboru
ten ostatni potok jest dłuższy i ma zde- znajdujemy na mapach katastralnych
cydowanie większe dorzecze, to ciek, Wróblika Królewskiego i Królika Polktóry powstał z ich połączenia, nazywa skiego z połowy XIX wieku. Nie można
się Morwawa. Morwawa z Florą ma dłu- jednak wykluczyć, że są one przeniesiogość 15,07 km i powierzchnię dorzecza ne z analogicznych planów Iskrzyni lub
23,17 km2. Uchodzi ona do Taboru po- Haczowa.

H
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Obecnie zachowana Morwawa miała taką nazwę też w średniowieczu, ale
prawdopodobnie sygnowała wówczas
cały ciek płynący przez Klimkówkę,
a nie tylko jego dolny bieg. Z powyższego wynika, że w przeszłości w dorzeczu
dzisiejszego Taboru dwa największe
cieki nazywały się Morwawami. Dzisiaj występowanie dwóch takich samych
nazw obok siebie wydaje się dziwne
i niezrozumiałe. Należy jednak zdać sobie sprawę, że układ złożony z dwóch takich samych hydronimów ma bardzo archaiczny charakter i mógł funkcjonować
tylko w okresie poprzedzającym stałe
osadnictwo lub w początkowej fazie
jego rozwoju, gdy nie było jeszcze potrzeby odróżniania obu desygnatów od
siebie. Jest bardzo prawdopodobne, że
kiedyś całe dorzecze Taboru określane
było ogólną nazwą terenową Morwawa
lub Morwawy. Podobnie było w górskim
dorzeczu Wisłoka, położonym powyżej
Odrzechowej. W 1361 r. były tu miejsca puste zwane Wysloczkie (Fastnacht
A., 1962, s. 137). Nazwa Wysloczkie
oznacza Wisłoczki, czyli cieki źródłowe Wisłoka, z których powstawała rzeka. Jeden z takich cieków zachował się
do dzisiaj jako Wisłoczek koło Puław.
Drugi – tzw. Vapienny Visloczek, znany z dokumentów z 1518 r. ( Fastnacht
A., 2002, s. 226), to potok płynący przez
Polany Surowiczne.
A co wiemy o nazwie Morwawa?
Hydronim ten jest bardzo stary i dość
powszechny. Na mapie Europy bez problemu odnajdziemy dwa takie miana
w dorzeczu Dunaju: w Czechach i Serbii.
Obie te Morawy znane były już w starożytności (Bednarczuk L., 1973, s. 25).
J. Rozwadowski (1948, s. 297) stwierdza, że jest to częsta „nazwa miejscowości nizinnych, mokrawych, łąk i łęgów.
Szczególnie u zachodnich Słowian i południowych”. Językoznawcy przyjmują, że jest to hydronim przedsłowiański
i wyprowadzają go od indoeuropejskiego *morg ‘granica’ lub indoeuropejskiego *mari (mori) ‘morze’ (Bednarczuk
L., 1973, s. 25). Oczywiście nazwa taka
dla naszej rzeki została nadana później,
ale zapewne przed rokiem 1340.
Jak wiadomo, w drugiej połowie
XIV stulecia procesy osadnicze w Ziemi
Sanockiej przybrały na sile. Równolegle ze wzrostem zaludnienia szło wylesianie i pozyskiwanie nowych terenów
rolnych. Tym przeobrażeniom w środowisku towarzyszyło powstawanie nazw
terenowych. Wtedy dwie nasze Morwawy powinny zostać rozróżnione przez
dodatkowe określenia, np.: Wielka –
Mała lub Biała - Czarna. Te przykładowe
możliwości było dość łatwo zastosować,
gdyż nasze cieki różnią się zdecydowanie wielkością oraz cechami swoich dolin: większa, płynąca przez Rymanów,
w górnym biegu ma dolinę stosunkowo
głęboką i zalesioną, a więc mogła otrzymać nazwę Czarnej, co odróżniałoby
ją od Białej, tej na zachód od Ladzina,

gdzie wylesienie musiało nastąpić wcześniej, a równinny teren sprawiał wrażenie, że woda w niej była względnie bardziej biała (czyli przeźroczysta). Proces
taki zachodził w wielu dorzeczach, stąd
mamy Małą i Wielką Panew oraz Czarny
i Biały Dunajec.
Stało się jednak inaczej. Jeszcze
w średniowieczu mniejsza z Morwaw
otrzymała na terenie Klimkówki nazwę
Flora. Hydronim ten (pierwotnie nazwa
terenowa) wyprowadza się z niemieckiego Flur ‘niwa, łan, pole” (Rieger
J., 1969, s. 48), co wskazuje na związek

części miasta hydronimu Raczta. Jednak w latach trzydziestych XX w. językonie można ich utożsamiać, gdyż ostat- znawca Z. Stieber (por. 1949, s. 74) zania z nazw też była znana już w roku pisał taką nazwę rzeki wśród Rusinów
1518 jako Rathkow Potok. Ciek ten miał Posady Górnej.
wówczas jeszcze dwa inne określenia:
Nazwa Tabor pojawia się w połowie
Ropny potok lub Macznarow potok (por. XIX stulecia. A. Fastnacht (1962, s. 129)
Fastnacht 2002, s. 77). Przykład Raczty łączy ją z założeniem obok Rymanowa
wskazuje, że nazwy Morwawa oraz Radzisz (później Radcza) mogły też być
przez jakiś czas synonimami, przy czym
do naszych czasów przetrwała tylko starsza z nich.
Jak widać, hydronimia w okolicy
Rymanowa podlegała pewnym przemianom. Jednak wyjątkowym
zjawiskiem była zamiana nazwy
Morwawa, sygnującej ciek płynący przez Rymanów, na Tabę.
O tej ostatniej nazwie wiemy bardzo mało. Dla językoznawców
(Stieber Z. 1949, s. 74, Rieger
J. 1969, s. 167) jest ona niejasna,
co oznacza, że nie znamy ani jej
pochodzenia, ani znaczenia. Nie
Ryc 3. Tabor Fluβ na mapie katastralnej
wiemy też, od kiedy zaczęła ona
Deszna (źródło: http://www.skany.przemysl.
funkcjonować w okolicy Rymaap.gov.pl/search.php)
nowa. Najstarszym źródłem, które ją wymienia, jest Metryka
Józefińska z lat 1786-1788
(za Rieger J. op. cit). Warto
zwrócić uwagę na zasięg tej
nazwy. Przyjęła się ona tylko
dla odcinka rzeki powyżej
Ryc. 2. Postawski Młyn przy zbiegu granic Klimkówki, Haczowa. Takie występowaLadzina i Rymanowa. Fragment mapy Miega z lat nie Taby może wskazywać
1779-1783 (źródło: http://archivportal.arcanum.hu/ na związki z osadnictwem
maps/html/katfelm2b_google.html)
wołoskim. Wołosi zajęli
w XV i XVI stuleciu oba Wróz osadnikami sprowadzonymi ze Śląska bliki oraz południowe części Posady
w okolice Rymanowa, którzy byli jed- Górnej, Deszna i Królika. Jako cienymi z pierwszych mieszkańców Klim- kawostkę potraktujmy wzmiankę
kówki. Ale poniżej tej wsi Flora się nie E. Kucharskiego (1938, s. 8) o inprzyjęła. Zachowała się tam znana do teresującej nas nazwie, w której ten
dzisiaj Morwawa. Należy jednak za- badacz łączy ją z alańskim taba, co
Ryc. 3a. Taba Fluβs na mapie katastralnej
znaczyć, że w XIV – XVI w. obok niej miało znaczyć: jasło, panew. Jest to Rymanowa (źródło: http://www.skany.przemysl.
funkcjonowały dwa określenia: Radzisz jednak tylko powierzchowne zestaap.gov.pl/search.php)
oraz Radcza. Pierwsze znamy z akt lo- wienie dwóch podobnych wyrazów.
kacyjnych Rymanowa z 1376 r., drugie
Hydronim Taba był w przeszłości Drogi Krzyżowej na górę Kalwaria. Tapojawia się w 1518 r. (por. Fastnacht o wiele bardziej żywotny niż dzisiaj. bor to biblijne wzgórze w pobliżu Jezio2002, s. 74-75). Oba te miana zbudowa- Wydaje się, że do połowy XIX stulecia ra Genezaret. Jednak za pewne można
ne są na tym samym rdzeniu, co pozwa- było to jedyne określenie dla środkowe- uznać, że nazwa ta jest przekręceniem
la założyć, że są to dwa różne warianty go i górnego biegu Morwawy. Jeszcze wyrazu Taba na austriackich mapach
tej samej nazwy. A. Fastnacht (op. cit.)
katastralnych z lat 1851zaznacza, że dawny Radisz zachował
1852. Zapisy, które znajsię do dzisiaj jako Redziszów. Niestety,
dziemy na planach kilku
w okolicy Rymanowa i Haczowa nie znamiejscowości, mają formy takiej nazwy terenowej. Jest bardzo
my: Tabur Fl. (Ladzin),
prawdopodobne, że ich desygnatem nie
Taba (Rymanów), Taba
był ciek, tylko młyn nad Morwawą, któFluβs i Tabor Fluβs
ry istniał przez kilka wieków przy zbiegu
(Deszno) (ryc. 3). Jak wigranic Rymanowa, Ladzina i Klimkówdać, hydronim pisany był
ki. Nazwy Radzisz lub Radcza dla tego
niekonsekwentnie. Katastry były materiałem podmiejsca lub cieku nie znajdziemy na
stawowym dla opracowań
żadnej z map topograficznych Galicji.
kartograficznych w skaNa najstarszym ze zdjęć austriackich,
lach mniejszych. Siłą rzetzw. mapie Miega z lat 1779 – 1783,
czy zawierają one mniej
młyn tutaj położony ma nazwę: Postawnazw. Na mapy drugiego
sky (ryc. 2). Obie omawiane nazwy są
i trzeciego zdjęcia audzierżawczymi, dlatego mogły zaniknąć
Ryc. 4. Tabor na mapie drugiego zdjęcia austriackiego z
striackiego trafiły tylko
wraz ze zmianą właściciela. Młodsza z
drugiej połowy XIX w.
formy Tabur Fl. i Tabor
nich - Radcza - jest bardzo podobna do
(źródło: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_
Fluβs (ryc. 4). Z tego
zachowanego do dzisiaj we wschodniej
google.html)
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ostatniego w okresie międzywojennym Tabor znalazł się na polskiej mapie
topograficznej Wojskowego
Instytutu Geograficznego
w Warszawie (ryc. 5). Wyjątkiem jest austriacka mapa
Kummerera z roku 1880, na
której znajdziemy właściwy
zapis: Taba (ryc. 6).
Na rozbieżności między nazwami Taba i Tabor
zwracano uwagę juz na
początku XX wieku. Przykładowo E. Wajgiel (1906,
s. 8) w jednym z pierwszych przewodników po
Rymanowie Zdroju podRyc. 5. Tabor na mapie WIG z 1937 r.
Ryc. 6. Taba B. na mapie Kummerera (1880 r.)
– w tekście brakuje roku, proszę o uzupełnienie
kreśla, że właściwa nazwa
Taba zapisana jest „w mapach wojskopoświęcony Środkowym i Wschodnim Karpatom Polwych „Tabor”. Z kolei znany geolog nizmy ich kształtowania się też były roz- skim w Krakowie dnia 30 i 31 października 1938 roku.
maite.
O
ile
w
hydronimach
Morwawa
i
Wajgiel E., 1906. Rymanów Zdrój 1876-1906. Lwów.
karpacki H. Świdziński (1930, s. 23)
H., 1930, Badania geologiczne w okolicy Ryw pracy poświęconej okolicom Ry- Taba znajdują odzwierciedlenie procesy Świdziński
manowa, [W:] Sprawozdania Polskiego Instytutu Geolohistorycznoosadnicze,
to
Tabor
jest
manowa napisał: „potok ten, płynący
gicznego, T. V, Z. 3–4, Warszawa, s. 343–360.
przez Rymanów Zdrój i miasto, nosi na przykładem niestaranności austriackich Atlas Podziału Hydrograficznego Polski. Część 1. Mapy
w skali 1 : 200 000. Warszawa 2005.
mapach mylną nazwę „Tabor”. Należy kartografów.
Atlas Podziału Hydrograficznego Polski. Część 2. Zestadodać, że takich zniekształceń nazw na
Wojciech Krukar wienia zlewni. Warszawa 2005.
mapach zaborczych jest dużo. Z naszej
(LO Rymanów) Mapy:
Plany katastralne wsi: Wróblik Królewski, Ladzin, Rymaokolicy można przytoczyć Pastwiska Literatura:
Bednarczuk L., 1973. Zagadnienia przedsłowiańskiej hy- nów, Haczów, Iskrzynia, Deszno, Królik Polski. Zbiory
koło Odrzechowej, które zapisano jako dronimii Karpat. Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP Archiwum Geodezyjnego w Przemyślu.
Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und
Baszwiska, czy Zamczyska – Zamcze- w Krakowie 47. Prace Językoznawcze II. Kraków.
mit dem Grossherzogthume Krakau und
ska góra (mapa podstawowa 1 : 25 000). Fastnacht A., 1962. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach Lodomerien
– 1650. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Nauko- den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina
Pierwszą z wymienionych nazw jesz- 1340
(1 : 115 200), Carl Kummerer Ritter von Kummersberg.
wego Seria A, Nr 84.
(Im Jahre 1880 nach der Karte des k.k.mil. geogr. Institucze na początku XX wieku skorygowali Rzowadowski J., 1948. Studia nad nazwami wód słotes revidirt). Wien.
sami Austriacy, drugą Polacy na mapach wiańskich. Prace Onomastyczne 1.
Arkusz: Bl 29 Umgebungen von Rymanow Sanok BuJ., 1969. Nazwy wodne dorzecza Sanu. Prace
z okresu międzywojennego. Ale Tabor Rieger
kowsko und Lisko.
Onomastyczne 12. Wrocław.
Mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego
pozostał....
Fastnacht A., 2002. Słownik historyczno-geograficzny
(1 : 100 000), arkusz: „Sanok” pas 50, słup 34, Warszawa
Morwawa, Taba i Tabor to trzy na- ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 3. Kraków TN
1937.
Vistulana.
zwy ściśle związane z rzeką, nad którą Societas
„Rymanów” 1 : 25 000, pas–50, słup–34–G, przedruk
Fastnacht A., 1998. Słownik historyczno-geograficzny
WIG, Warszawa 1939.
leży Rymanów. Z krótkiego przeglądu ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 2. Brzozów –
rozwoju tych nazw wynika, że pojawiały Wzdów – Rzeszów.
Strony internetowe:
Z., 1949. Z toponomastyki Łemkowszczyzny.
http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_gosię one w różnych okresach historycz- Stieber
Kucharski E., 1938. Żywioł alański (jaski) w Karpatach
nych, wzajemnie się wypierając. Mecha- wschodnich. [W:] Drugi Zjazd Sprawozdawczo Naukowy ogle.html.

„Rusz się człowieku!”
czyli sekcje sportowe
Stowarzyszenia „NR”

S

ekcja Szachowa - będąca członkiem Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, oficjalnie reprezentuje Stowarzyszenie w rozgrywkach
drużynowych Mistrzostw Polski i w zawodach indywidualnych. Sekcja szachowa liczy sobie 40 członków. Powadzona
jest „szkółka szachowa” przez instruktora
szachowego p. Jerzego Krukara i Piotra
Fałatowicza. Zajęcia prowadzone są raz
w tygodniu (piątek) w Kinie „Irys” przez
3 godziny, gdzie dzieci i młodzież pogłębia swoje umiejętności gry w szachy.
W kwietniu br. opublikowano stronę internetową (www.szachy.cba.pl),
poświęconą działalności sekcji szachowej w Rymanowie, która cieszy się
sporą popularnością w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Warto odnotować, że od
kwietnia do grudnia 2014 roku, stronę
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odwiedziło ponad 4 tyś użytkowników.
Strona internetowa, nieoficjalnie, została oceniona przez środowisko szachowe
na Podkarpaciu, jako najlepsza strona internetowa poświęcona szachom.
W ciągu całego roku zorganizowano kilka turniejów szkoleniowych dla młodych
adeptów gry w szachy, w których młodzi
zawodnicy podnosili swoje umiejętności
gry oraz zdobywali kategorie szachowe.
Oto ważniejsze osiągnięcia w 2014 r.
I Organizacja zawodów szachowych w 2014 r.
• I Krośnieńska Powiatowa Liga
Szachowa - turniej OPEN   - 22 marca 2014 r. (miejsce: Rymanów, Iwla,
Krosno, Rogi, Dukla; zawodników: 15)
II miejsce Piotr FAŁATOWICZ; 3 miejsce Zbigniew DUPLAGA
• I Krośnieńska Powiatowa Liga
Szachowa - turniej juniorski - 22 marca 2014 r. (miejsce: Rymanów, Iwla,
Krosno, Rogi, Dukla; zawodników: 71)
I miejsce Jakub KRUKAR; 2. miejsce
Rafał ZARZYCZNY; 3 miejsce Paweł
FAŁATOWICZ

• Mistrzostwa Rymanowa Juniorów - 8 marca 2014 r. (miejsce: Rymanów; zawodników: 14)
I miejsce Paweł FAŁATOWICZ; II
miejsce Kamil OLSZYŃSKI; III
miejsce Rafał ZARZYCZNY
II Udział w zawodach(ważniejsze osiągnięcia)
• Drużynowe Mistrzostwa Polski - IV Podkarpacka Liga seniorów - 3. miejsce DRUŻYNOWO na
Podkarpaciu
• 21 Drużynowe Mistrzostwa
Polski w szachach korespondencyjnych--6. miejsce w Polsce
• Indywidualne
Mistrzostwa
Polski Amatorów   - 17-22 czerwiec 2014 r. (miejsce: Lublin; zawodników: 31)-14. miejsce: Marcin
ZIĘBA  
• III Szachowy Turniej o Puchar
Beskidu Niskiego - Turniej B - od
20 do 24 stycznia 2014 r. (miejsce:
Iwla; zawodników: 25) - 1. miejsce
Jakub KRUKAR
• Drużynowe Mistrzostwa Polski - IV Podkarpacka Liga junio-

rów - 12 styczeń 2014 r. (miejsce: Rzeszów)  - 6. Miejsce
Sekcja Kolarska w sezonie 2014
brała udział w dwóch seriach maratonów MTB- Cyklokarpaty.pl oraz Skandia Maraton Lang Team. Największe
sukcesy w 2014 r. to zdobycie tytułu
Wicemistrza Polski Dziennikarzy przez
Dariusza Królickiego,
Cyklokarpaty.pl- Startowano m.in.
w Przemyślu, Wierchomli, Polańczyku, Komańczy oraz na edycji finałowej
w Dukli. W klasyfikacji drużynowej zajęto 36 miejsce na 174 sklasyfikowane
zespoły. Biathlon rowerowy- Zawody rozegrano w Krakowie, Aleksandra
Królicka zajęła I miejsce w kategorii
i open kobiet, Dariusz Królicki ( podobnie jak w 2013 r.) również zajął I miejsce.
W sumie zawodnicy Sekcji Kolarskiej
kilkadziesiąt razy stawali na podium rozsławiając Rymanów na arenach regionalnych i ogólnopolskich.
Sekcja Biegowa
Powstała w 2014 roku Sekcja Biegowa zrzeszająca biegaczy i osoby uprawiające nordic walking była odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców
naszej gminy na organizację tej formy
ruchu. Obecnie sekcja zrzesza 20 osób.

Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku:
• Ultramaraton Podkarpacki 70 km
– Krzysztof Wiernusz 2 miejsce,
• Zaporowy Półmaraton OrelecKrzysztof Wiernusz 3 miejsce, Piotr
Cisek klasyfikacja generalna -45 miejsce (w przedziale wiekowym 13) na 94
uczestników, którzy ukończyli bieg. Kamil Kardach 46 m, Arkadiusz Ślączka
58 m, Bronisław Dobrowolski 63 m ( IV
w kategorii), Królicki Dariusz 72m.
• Łemkowyna Ultra Trail – Krzysztof Wiernusz 3 miejsce na dystansie 70
km, Arkadiusz Ślączka - 99 m, Kamil
Kardach - 126 m. Na dystansie 30 km
- Piotr Cisek klasyfikacja generalna -13
miejsce na 72 uczestników, którzy ukończyli bieg, Dariusz Królicki 19 m, Bronisław Dobrowolski 24 m.
• Ultra Maraton Bieszczadzki - dystans 56 km, Krzysztof Wiernusz 17 m,
Arkadiusz Ślączka 303 m, Kamil Kardach 346 m na 464 osoby sklasyfikowane.
• Bieg Rzeźnika- 78 km, para Arkadiusz Ślączka, Krzysztof Wiernusz 338
miejsce na 547 zespołów. Waldemar
Czado i Zdzisław Dębicki - ukończyli Bieg Rzeźnika zajmując 82 m oraz
w wersji Ultra czyli 100 km na pozycji
18 na 28 zespołów.

Nordic walking
• Zaporowy Półmaraton- Aleksandra Królicka I miejsce w kategorii,
II open,
Iwona Królicka - II miejsce w kategorii,
III open
• Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking
Iwona Królicka I miejsce w kategorii
i 17 open na 126 osób,
Dariusz Królicki - I miejsce w kategorii
• Krakowski Bieg Świetlików
Aleksandra Królicka I m w kategorii,
Monika Hryma IV m w kategorii
Mateusz Królicki I m w kategorii
• XVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI Krosno
Iwona Królicka - III m w kategorii
i V open na 112 osób,
Dariusz Królicki - IV m w kategorii
Pozostali członkowie brali udział w wielu prestiżowych i popularnych biegach
m.in. Mistrzostwa Polski w Crossduathlonie, Mistrzostwa Polski w Biegu Anglosaskim, Cracovia Maraton, Maraton
Rzymski, Maraton Rzeszowski i inne
Stowarzyszenie „NR” zaprasza wszystkich chętnych do ruchu na świeżym powietrzu do swoich sekcji.
deka

Noworoczne
koncertowanie

barw dźwiękowych, a mnogość głosów
stwarzała wrażenie jakby liczba chórzystów pomnożyła się kilkakrotnie.
Gorące słowa uznania należą się
wszystkim wykonawcom, tym bardziej, że zarówno orkiestra jak i chóry
posiadają niedługi staż działalności,
a pochwalić się mogą ogromnymi postępami - młodzi chórzyści rymanowskiej
szkoły muzycznej śpiewają w chórze
od września 2013 roku, orkiestra działa
w obecnym składzie zaledwie od połowy września ubiegłego roku, natomiast
chór Koloryt powstał w 2012 roku przy
GOK w Rymanowie z połączenia chórów
„Wawrzyniec” z Rymanowa oraz „Źródło”
z Rymanowa Zdroju. Na szczególne
słowa aprobaty zasługują dyrygenci
i opiekunowie, za ich trud i duże zaangażowanie. Życzymy wszystkim artystom
wytrwałości i owocnego rozwoju artystycznego.
B. Pruś
fot. Małgorzaty Wołczańskiej na okładce
miesięcznika

Koncert orkiestry dętej
w Wisłoczku

Koncert Kolęd w Rymanowie

O

kres Świąt Bożego Narodzenia obfituje w liczne koncerty, na których
możemy usłyszeć różne wykonania
kolęd i pastorałek głoszących przyjście
na świat Bożego Dzieciątka.
W niedzielne popołudnie 18 stycznia 2015 r. w kinie Sokół w Rymanowie
odbył się koncert kolęd, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie. Usłyszeliśmy wszystkim
znane kolędy tradycyjne, a także nowopowstałe pastrałki w różnych aranżacjach. Na scenie zaprezentował się jako
pierwszy Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie dyrygowany przez
Iwonę Tylkę. Chórowi akompaniował na
fortepianie Antoni Tełewiak. Następnie
usłyszeliśmy Rymanowską Orkiestrę
Dętą pod batutą Tadeusza Półchłopka,
której szeregi zasilają od niespełna
czterech miesięcy młodzi uczniowie rymanowskiej szkoły muzycznej. Koncert
orkiestry urozmaicony był występami
solistów szkoły muzycznej, z akompaniamentem Daniela Eibina. Przed publicznością zaprezentowali się: Sebastian
Litarowicz na kornecie, Nina Wołczańska
na saksofonie, Julia Niziołek na flecie,
a bliźniaczki Wiktoria i Weronika Wielobój stworzyły duet na sakshornie
i kornecie. Jako ostatni wystąpił chór
Koloryt również pod dyrekcją Iwony
Tylki. Chór rozbrzmiewał całą paletą

W

ieczorem 16 stycznia br., na zaproszenie mieszkańców Wisłoczka i Puław, Rymanowska Orkiestra
Dęta pod batutą Tadeusza Półchłopka
koncertowała w Domu Modlitwy w Wisłoczku. Program koncertu był zbliżony do wykonywanego w kinie „Sokół”
w dniu 18.01.2015 r. W Wisłoczku solistom akompaniowała Dorota Skibicka.
Nie było tez duetu Wiktoria i Weronika
Wielobób, a w zamian koncertował duet
Norbert Konderla i Remigiusz Rusnok.
Podczas koncertu sala Domu Modlitwy
wypełniona była po brzegi.
Rymanowska Orkiestra Dęta oraz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Wisłoczka za
bardzo miłe przyjęcie oraz przygotowanie poczęstunku
po koncercie.
Danuta Litarowicz
Dyrektor GOK
w Rymanowie

Koncert Rymanowskiej
Orkiestry Dętej
pod batutą
Tadeusza Półchłopka
w Domu Modlitwy
w Wisłoczku,
fot. GOK Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Zakończenie sprawy
Żubryda

T

en odcinek kończy wspomnienia
Julina Kilara z lat 1939- 47. Autor
wstrzymywał się z ich opublikowaniem, bo jak sam nadmieniał, mogą
wzbudzić pewne kontrowersje. Na pewno
są przyczynkiem do wyjaśnienia tych
skomplikowanych czasów, nie zawsze
dających się opisać w tonacji czarno –
białej.
Postanowiłem się
ujawnić. Gdy o ucieczce
na Zachód nie było już
mowy, musiałem się zastanowić co robić dalej
- wspomina Julian Kilar.
- Po ogłoszeniu amnestii
postanowiłem wrócić do
Rymanowa i się ujawnić.
Pozostali koledzy z „grupy rymanowskiej”, którzy
przetrwali do amnestii
na wolności, postanowili
zrobić to samo. Pojechali do sanockiego Urzędu Bezpieczeństwa całą
grupą. Ja się spóźniłem
i musiałem na drugi dzień
jechać sam. Zgłosiłem
się do siedziby UB i przy
wejściu powiedziałem, że przyszedłem
się ujawnić. Kazano mi chwilę poczekać,
a następnie poproszono mnie do biura.
Przyjął mnie jakiś pan i pyta, co mnie
sprowadza. Gdy poinformowałem go
o celu mojej wizyty, zaczął mnie wypytywać o szczegóły mojej działalności w
„grupie rymanowskiej”. Opowiedziałem
mu oczywiście bardzo ogólnie, żeby nikomu nie zaszkodzić. Wtedy on wyciągnął
z szuflady kartkę papieru i kazał mi to
wszystko zapisać. Od tego się wymigałem
prosząc, żeby to on spisał moje zeznania.
Nie protestował. Gdy pokrótce przelał na
papier to, co mu powiedziałem, dał mi to
co spisał do przeczytania i kazał podpisać. Gdy to uczyniłem, dał mi dokument
potwierdzający, że się ujawniłem, który
mam do dziś. Potraktowany w urzędzie
byłem bardzo dobrze.
Przygoda z Cynglem. Nigdy nie
zastanawiałem się nawet, jak się nazywał
funkcjonariusz UB, który wtedy mnie
przyjął. Dopiero po latach dowiedziałem
się, że był to prawdopodobnie porucznik Cyngiel, postać trochę tajemnicza.
Powiedział mi o tym Adam Zmarz,
z którym wspominałem dawne dzieje. Jak
mu pokazałem mój dokument o ujawnieniu, spojrzał tylko na widniejący pod
nim napis i powiedział - przecież ty byłeś
u Cyngla! – Spytałem go, kto to taki?
- Opowiedział mi wtedy o swoich spotkaniach z owym Cynglem. Gdy myśmy
wyjechali na Zachód, on z przyczyn
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rodzinnych pozostał w Rymanowie. Jakieś dwa tygodnie po naszym wyjeździe
do Zmarza przyszła ekipa z Informacji
Wojskowej i zrobiła rewizję. W jej trakcie
znaleźli u niego ukryty pistolet i oskarżyli
go o przynależność do organizacji podziemnej. Żadnych dowodów poza pistoletem na niego nie mieli i starali się biciem
zmusić go do przyznania się i wydania
kolegów. Zawieźli go do swojej siedziby
w Krośnie i strasznie katowali. W trakcie
trzymiesięcznego śledztwa wybito mu
wszystkie zęby, połamano żebra i zaczęto
zdzierać paznokcie,
gdy z Rzeszowa do
aresztu Informacji
przyjechała inspekcja. W jej składzie
był jakiś porucznik.
Gdy wszedł do celi,
w której siedział
Zmarz zapytał się
go, czy ten się na coś
skarży.
Bo mnie zabiją.
On zaś poprosił go
- panie poruczniku,
niech mnie pan stąd
zabierze, bo mnie tu
zabiją! - Za trzy dni
z Krosna przewieziono go do Rzeszowa. Dalej siedział
w więzieniu na Zamku, ale tam go już
nie bito. Dostał wyrok 6 lat, ale przeżył. Gdyby nie ten oficer, to w Krośnie
zakatowano by go na śmierć. Gdy po
wyjściu z więzienia Zmarz założył zakład
fotograficzny i pojechał do Sanoka, żeby
zapłacić podatek, to w stosownym urzędzie za biurkiem zobaczył tego oficera,
który wyciągnął go z łap Informacji Wojskowej. Bez trudu ustalił, że ów urzędnik
nazywał się Cyngiel. Następnym razem
zawiózł mu jakiś „dowód wdzięczności”,
koniak, czy inny alkohol, który wtedy
był bardzo trudno dostępny. Włożył go
do torby, którą ukradkiem ustawił przy
jego biurku i wyszedł. Gdy po raz kolejny Zmarz pojawił się u tego urzędnika
z podatkiem, ten od razu zagadnął go, co
to mu zostawił poprzednim razem. Zmarz
zaś od razu wypalił mu – panie poruczniku, pan mi życie uratował! - Ten aż do
góry podskoczył, kazał mu ściszyć głos
i szeptem, ale stanowczo powiedział niech mnie pan nie tytułuje! - Ja najprawdopodobniej też temu Cynglowi mam coś
do zawdzięczenia.
Nie wpisał mnie do akt. Wygląda
na to, że nie wpisał mojego ujawnienia
do akt. W efekcie UB, a potem SB nigdy
się mnie nie czepiało i nie byłem inwigilowany, co stało się udziałem praktycznie
wszystkich żubrydowców aż do upadku
PRL-u. Razem ze Zmarzem doszliśmy do
wniosku, że porucznik Cyngiel był nie tylko człowiekiem, ale także wtyką którejś
z podziemnych organizacji. Podobnie jak

ten, który „Mundkowi” podstemplował
lewe papiery, podrobione przez Zmarza,
o czym już wcześniej pisałem. Ja po
ujawnieniu uznałem, że w Rymanowie
nie ma co szukać i trzeba jechać na Śląsk.
W efekcie tzw. bitwy o handel, która
się właśnie rozpoczynała w miasteczku,
padały prywatne restauracje, sklepy
i rzemiosła. Ludzie nie mieli z czego żyć
i emigrowali na Zachód. Rymanów, stanowiący drugi ośrodek miejski w powiecie
sanockim, zaczął ulegać degradacji. Bitwa
o handel podcięła ekonomiczny byt miasta. Mój brat Dominik mieszkał wtedy
w Kluczborku na Opolszczyźnie. Pojechałem do niego i zacząłem w tym
mieście pracować w spółdzielni ogrodniczej. Jednocześnie jednak brałem udział
w zajęciach kółka teatralnego przy Powiatowym Domu Kultury. Przygotowywaliśmy różne przedstawienia.
Aktorska przygoda. Z Domu Kultury w Kluczborku dostałem skierowanie
do Szkoły Instruktorów Teatralnych w
Katowicach. Ukończyłem ją, połykając
na dobre bakcyl teatralny. Gdy w Katowicach otwarto Studio Aktorskie, postanowiłem do niego wstąpić. Zdałem egzamin
i zostałem przyjęty. Z dyplomem aktora
zacząłem wędrówkę po teatrach. Zacząłem najpierw pracować w Grudziądzu.
Później wróciłem do Katowic. Następnie
przeniosłem się do Krakowa. Wiele lat
przepracowałem też na deskach Sceny
Polskiej w Czeskim Cieszynie. Nigdy
jednak nie zapomniałem ani o Rymanowie, w którym odziedziczyłem dom, który
po wojnie został odbudowany, ani też
o dawnych towarzyszach broni. Mieszkając stale w Katowicach, zaangażowałem
się też w tutejsze środowisko kombatanckie Armii Krajowej. Działam w nim już
ponad 20 lat, wykorzystując swoje zawodowe umiejętności. Organizuję po prostu
imprezy Koła Katowickiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
służące patriotycznemu wychowaniu
młodzieży. Z dawnych członków „grupy
rymanowskiej”, wchodzącej w skład
oddziału Żubryda, oprócz mnie nie żyje
już nikt. Zostałem sam. W 2000 r. zmarł
Adam Zmarz, wielce przyzwoity i prawy
człowiek. W naszej grupie była to dusza
organizacyjna i złota rączka.
On zapłacił najwięcej. On z kręgu
moich najbliższych zapłacił najwięcej za
niepodległościową działalność. Wrócił
do Rymanowa jako strzęp człowieka.
W więzieniu stracił nie tylko zęby, ale
i głos. Zachorował też na gruźlicę. Był
chudy jak szczapa. Na drugi dzień po
powrocie do domu zaraz dostał wezwanie na komisję wojskową. Chciano go
wcielić do armii i to pewnie do jakichś
batalionów górniczych. Do nich kierowano bowiem ludzi, którzy wyszli
z więzienia za działalność w podziemiu.
Lekarz wojskowy okazał się jednak
człowiekiem. Jak zobaczył rozebranego

Zmarza, to od razu napisał niezdolny.
Gdyby lekarz podjął inną decyzję i Zmarz
poszedł do batalionów górniczych, to już
dawno by nie żył. Zmarz wrócił z komisji do domu, ale nie był to koniec jego
kłopotów. Nie mógł dostać żadnej pracy
i nie miał z czego żyć. Poszedł więc do
gminy, do jakiegoś urzędnika, którego
znał wcześniej i liczył, że ten mu pomoże. Gdy zjawił się u niego powiedział,
że wyszedł z więzienia i chciałby podjąć
jakąkolwiek pracę, bo ma na utrzymaniu
matkę, której w szpitalu właśnie odjęto
nogę i siostrę studiującą rzeźbiarstwo
na Akademii Sztuk Pięknych. Ten jego
znajomy, którego nazwiska Zmarz nigdy
nie chciał mi zdradzić, wyśmiał go. - Ty
chcesz pracę? - drwił. - Przecież ty jesteś
pozbawiony praw obywatelskich, tobie
nie wolno chodzić po ulicach! - Adam
Zmarz spuścił głowę i wrócił do domu.
Imał się później różnych zajęć,
wykorzystując swoje manualne zdolności.
Dobrze żyć zaczął jednak dopiero, gdy
zajął się fotografią i uruchomił zakład
fotograficzny. Jeździł do Rymanowa-Zdroju, gdzie robił zdjęcia głównie zorganizowanym grupom dziecięcym, które
przebywały w nim na leczeniu, czy wypoczynku. Do południa robił zdjęcia, po
południu przyjeżdżał, wieczorem siadał w
ciemni i wywoływał zdjęcia. Następnego
dnia jechał i sprzedawał je chętnym. Nie
brał oczywiście za swoje fotografie jakichś wygórowanych pieniędzy. Dlatego
zawsze miał sporą grupę odbiorców. Odbudował dom, który w czasie wojny został
spalony i prowadził spokojny tryb życia,
nawet nie najgorszy. Bardzo serdecznie
i blisko byłem z nim związany. Po latach
w wolnej Polsce udało mi się namówić
go, by wystąpił o unieważnienie wyroku, skazującego go za przynależność do
„bandyckiej grupy Żubryda”. Adam nie
bardzo chciał występować o to, uważał
to za poniżające. W końcu jednak zgodził
się. Dzięki temu dostał jakieś skromne
odszkodowanie. Potem przyznano mu
kartę inwalidy wojennego I grupy. Miał
łatwiejszy dostęp do lekarza, co przy jego
stanie zdrowia było bardzo ważne.
Byłem z nim do końca. Do końca
życia byłem przy nim. Ilekroć przyjeżdżałem do Rymanowa, zawsze do mnie
przychodził na wspominki. Zazwyczaj
przyjeżdżałem do Rymanowa w sobotę
wieczorem i w niedzielę przed Mszą św.
O godzinie dziesiątej do mnie zachodził i razem szliśmy do kościoła. Gdy
wracaliśmy zachodził do mnie na kawę,
gdzie rozmawialiśmy głównie o naszych
młodzieńczych czasach. W wolnej Polsce
przestaliśmy być „żołnierzami wyklętymi”. Choć też nie od razu. Przez wiele lat
propaganda komunistyczna przedstawiała
żubrydowców jako bandytów, członków
rabunkowej bandy i morderców. Propaganda ta bardzo głęboko wryła się
w świadomość tutejszych ludzi. Przeła-

mywanie stereotypów upowszechnionych
o oddziale Żubryda i nim samym okazały
się bardzo trudne. Pierwsze kroki podjęli sami żubrydowcy w zdecydowanej
większości żyjący poza Ziemią Sanocką,
na którą po odsiedzeniu wyroków większość bała się wrócić i zamieszkała gdzie
indziej. Zastępca Żubryda Kazimierz
Kocyłowski „Wichura” wystąpił do prokuratury o wszczęcie dochodzenia, kto
zabił Żubryda i jego żonę, i pociągnięcie
go do odpowiedzialności. Wszyscy domyślali się, kto to zrobił, a gen. Władysław
Pożoga szef wywiadu i kontrwywiadu w
rozmowie z Henrykiem Piecuchem, które
ukazały się w formie książkowej w 1987
r. przyznał, że zlikwidował go agent UB
i przedstawił to jako wielki sukces pracy
operacyjnej. Śledztwo wlokło się latami
i wielu wątpiło, czy kiedykolwiek znajdzie ono sądowe zakończenie.
Uczczenie Żubryda. Zaczęły też
ponownie pojawiać się publikacje, powtarzające o Żubrydzie i jego ludziach
stare komunistyczne tezy. Dopiero
w 1998 r. nastąpił przełom. W Malinówce
w pobliżu miejsca, gdzie zginął Żubryd
wraz z żoną, odsłonięty został pomnik w
formie krzyża, upamiętniający ofiary antykomunistycznego oporu. Towarzyszyła
temu uroczystość, będąca wyrazem hołdu
dla tych wszystkich, którzy zginęli w walce z komunizmem, a których tu uosabia
Antoni Żubryd i jego żołnierze. Razem z
Adamem Zmarzem braliśmy oczywiście
udział w tym podniosłym i ważnym dla
nas wydarzeniu. Kibicowaliśmy także
procesowi zabójcy Żubryda i jego żony,
który ruszył w 1999 r. przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Na ławie oskarżonych
zasiadł Jerzy Vaulin, któremu zarzucono
zamordowanie małżeństwa Żubrydów.
Z relacji sądowych dowiedzieliśmy się,
że osobnik ten zrobił w Polsce Ludowej
karierę. Po wyjeździe z Podkarpacia powrócił do Wrocławia i kontynuował studia
na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył
też Akademię Nauk Politycznych w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi. Pracował jako
dziennikarz w „Po prostu” , „Sztandarze
Młodych”, „Trybunie Dolnośląskiej”
i „Głosie Pracy”. Pracował też jako reżyser w Wytwórni Filmów „Czołówka”.
Cały czas oczywiście współpracował ze
Służbą Bezpieczeństwa.
Nie doczekał końca procesu.
Adam Zmarz nie doczekał końca procesu
Vaulina. Gdy w końcu 2000 r. przyjechałem do Rymanowa dowiedziałem się,
że jest chory i bierze zastrzyki. Postanowiłem sobie, że nazajutrz w niedzielę
odwiedzę go po Mszy św. Specjalnie
poszedłem na „dziewiątówkę” , żeby móc
dłużej z nim pogadać. Gdy po Mszy św.
przyszedłem do niego, to pod jego domem
stało już pogotowie. Gdy wszedłem do
środka, Adam leżał na ziemi, a lekarze
bezradnie rozkładali ręce. Reanimacja

nie dala rezultatu. Uklęknąłem przy nim,
podniosłem jego głowę, która była już
bezwładna, przycisnąłem ją do siebie
i wtedy Adam wydał ostatnie tchnienie. Zająłem się jego pogrzebem, a na
cmentarzu podziękowałem wszystkim za
przybycie na uroczystości pogrzebowe
w imieniu rodziny, a na końcu pożegnałem go słowami wiersza Edmunda
Odorkiewicza „Armia Krajowa”. Ilekroć
jestem w Rymanowie, zawsze odwiedzam
jego grób. Był to nie tylko przyjaciel,
ale także wielki Polak i patriota, który
dla Ojczyzny był gotów oddać życie.
Proces Vaulina zakończył się po trzech
latach umorzeniem. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Jako ostatni żyjący
członek oddziału Żubryda, starałem się
też chociaż w skromny sposób przyczynić
się do upamiętnienia miejsc pochówków
towarzyszy broni, którzy zginęli w walce
o wolną Polskę. Udało mi się odnaleźć siostrę Edwarda Czekańskiego, Stanisławę,
która po wyjściu za mąż nosiła nazwisko
Giemza. Wskazała mi ona grób swojego
brata, w którym spoczywał on razem
z „Mundkiem” Sawczynem. Opiekowała
się nim cały czas. Gdy było to już możliwe,
wystawiła mu nagrobek, ale tylko z jego
nazwiskiem. Sawczyna bowiem nie znała.
Mój dowódca nie miał więc nawet
grobu. Z czasem cmentarz tak się rozszerzył, że grób Czekańskiego i Sawczyna
znalazł się już na terenie cmentarza
w którymś z kolejnych rzędów grobów. Na
Wszystkich Świętych w 2011 r. własnym
sumptem na ich grobie umieściłem tabliczkę z ich nazwiskami, pseudonimami
i napisem: „Żołnierze antykomunistycznego podziemia, osaczeni przez Służby
Bezpieczeństwa PRL, w dniu 20 września 1946 roku w Targowiskach, polegli
w walce o suwerenną i niepodległą Polskę
- wiernym synom ojczyzny – koledzy”.
Do tej pory nawet w opracowaniach historycznych można było przeczytać, że nie
wiadomo, gdzie Sawczyn jest pochowany
i tylko sugerowali, że byś może na cmentarzu w Targowiskach. Martwi mnie tylko,
kto będzie opiekował się tym grobem.
Siostra Edwarda Czekańskiego zmarła
niestety w 2012 r. w wieku 81 lat. Mam
nadzieję, że uda mi się zainteresować nim
młodzież i grono nauczycielskie tutejszej
szkoły. Znajduje się ona nieopodal cmentarza i opieka nad mogiłą Czekańskiego
i Sawczyna nie sprawiłaby im szczególnego kłopotu. Grób Czekańskiego i Sawczyna to bez wątpienia dla Targowisk Miejsce
Pamięci Narodowej, które powstało tylko
dzięki odwadze siostry Czekańskiego,
która poszła zobaczyć, gdzie UB pochowa
jej brata. Gdyby nie ona, to dziś w miejscu
pogrzebania Sawczyna i Czekańskiego
byłby inny grób. Skoro przetrwał, to
w wolnej Polsce nie powinien być zapomniany. Ci, którzy w nim spoczywają za
nią oddali życie. Sawczyn miał 24 lata,
a Czekański 22.
NASZ RYMANÓW
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Most w Pastwiskach
otwarty

C

hoć minęło już wiele dni od grudniowej uroczystości otwarcia,
to z kronikarskiego obowiązku
przedstawiamy fotoreportaż z tego
wydarzenia.
Inwestycja ta była w centrum zainteresowania różnych mediów. My
również pilotowaliśmy (czerwiec, październik) tą budowę od chwili podjęcia
rozmów (początkowo mało owocnych)
przez zainteresowane strony, aż po podjęcie decyzji o budowie. Gdy w lipcu
euro posłanka Elżbieta Łukacijewska
poinformowała o pozyskaniu na ten cel
3 550 000 zł. z rezerwy budżetowej
Premiera RP. działania nabrały, rzadko
spotykanego u nas, tempa. Warunkiem
podstawowym było wykorzystanie dotacji do końca 2014 roku.
Udało się, a właściwie trzeba powiedzieć, że jest to wynik sprawnej organizacji pracy budowniczych. W ciągu
czterech miesięcy powstał most o ładnej
sylwetce i parametrach dostosowanych
do współczesnych potrzeb. Ma 52 m długości, po obu stronach jezdni chodniki
dla pieszych i co najważniejsze - 50 ton
nośności. Fachowcy badający wytrzymałość mostu stwierdzili, że nawet przekracza założone parametry ze względu
na bardzo korzystne zakotwiczenie obu
jego przyczółków w litej skale.
Trzy wsie: Rudawka Rymanowska,
Puławy i Wisłoczek uzyskały nie ograniczony dostęp transportu samochodowego. Ważne jest to dla rolników i leśników, ale turyści i narciarze też uzyskają
bezpieczniejszy dojazd.
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W pozytywnym załatwieniu brały
udział starostwo sanockie i krośnieńskie, gminy Rymanów i Zarszyn, rymanowskie nadleśnictwo oraz mieszkańcy
wymienionych wsi. W obecności przedstawicieli wszystkich zainteresowanych
stron, ks. proboszcz
Stanisław Gniewek poświęcił nowy obiekt.

Stary most, w całej swej krasie, pozostał już tylko na okładce październikowego numeru „Naszego Rymanowa”
z 2010 r.
(wła)
(fot. Marcin Janowski)

Naszym Zdaniem

C

ześć – Stachu – mamy początek
roku i jak to zwykle bywa, każdy
zadaje sobie pytanie co też, to ten
nowy rok nam przyniesie. Jak zawsze
wszyscy życzymy sobie wzajemnie –
zdrowia – szczęścia – pomyślności – itd.
Są to życzenia najważniejsze dla, każdego
osobiste i aby one nam wszystkim się
spełniały. Najważniejszym życzeniem
jest zdrowie, abyśmy nie byli zmuszeni
korzystać z tej naszej „opieki zdrowia”,
bo już początek roku pokazał jak ona
funkcjonuje w naszym kraju. Jak co
roku zaczyna się od konfliktu pomiędzy
ministerstwem zdrowia a lekarzami, jedni
i drudzy tłumaczą się, że chodzi im tylko
o dobro pacjentów. Gdyby rzeczywiście
tak było i jedni i drudzy mówili prawdę,
konfliktu żadnego by nie było. Tym razem
dogadali się, nie informując kto komu
i w czym ustąpił, i wątpię czy to ich porozumienie jest korzystne dla pacjentów,
czy po prostu ubili między sobą dobry
interes – coś za coś.
Franio i tu życzymy wszystkim,
aby tych ludzi w białych fartuchach nie
musieli w tym roku w ogóle odwiedzać.
Jeżeli chodzi o szczęście, tu nie mamy
żadnego wpływu, tu rządzi „Siła Wyższa”, pozostaje nam modlitwa i kierowanie się zdrowym rozsądkiem.
Stachu a pomyślność ?
Franio, pomyślność zależy częściowo od naszego zdrowego rozsądku
a głównie od tych, którzy nami rządzą,
bo jak często widzimy, że ludzie mądrzy,
którym tego rozsądku nie brakuje to
i tak często przez ten rząd doprowadzani
są do bankructwa i zostają dziadami,
a nawet niesłusznie zamykani w więzieniu. Dzisiaj w tej pomyślności i dobrobycie żyją ludzie władzy i złodzieje.
Dowodów na to nie brakuje, kto chociaż
trochę żyje tym co dzieje się w Polsce.
Kto czyta odpowiednie gazety i ogląda
odpowiednią telewizję a nie( TV 1, TVN,
Superstacje i podobne, tak samo jak ci co
wolą oglądać kolorowe filmy), to skąd
mogą wiedzieć co dzieje się w ich kraju.
Stachu – o tych sprawach już kiedyś
pisaliśmy i nie zanudzajmy ludzi .
Franio, ale to wszystko dzieje się
dalej i tak będzie w nieskończoność, aż
dosłownie dojdzie do tego jak słyszeliśmy w tych podsłuchanych rozmowach
„naszych panów i władców”, że Polska
to d…a i kamieni kupa. Teraz mamy
nowy rząd na czele z panią Kopacz,
która chciała dorównać p. Taczer przez
likwidację kopalni i już pomyliła się, bo
Polska to nie Anglia, a to wielka różnica.
Teraz stara się wszystko uspokoić przez
obietnice. Jeden z polityków powiedział,”
dwa razy obiecać to tak jakby się raz
dało”, taki sposób załatwiania udaje się,
ale tylko na krótką metę. Pół roku temu
a dokładnie w maju, Tusk zapewniał, że
żadnych likwidacji kopalni nie będzie
a jeszcze z fałszywie z roześmianą gębą

wraz z Bieńkowską, rozdawał medale, pił
piwo w towarzystwie górników(szczyt
bezczelności). Teraz pojechał do Brukseli
aby w dalszym ciągu być bliżej Merkel
i posłusznie wykonywać jej rozkazy
a interesy Polski na daleko w nosie aby nie
powiedzieć dosadniej. W Strasburgu, Brytyjczyk Nigel Farage publicznie określił
Tuska mianem „najnowszego polskiego
imigranta zarobkowego” zarabiał 60 tysięcy euro rocznie a teraz 300 tysięcy. Czy
niezastanawiające jest to, że akurat Tusk
dostąpił tak ważnego stanowiska – czy
mądrzejszego człowieka nie znaleziono
w całej Europie?
Stachu a teraz, temat następny – jesteśmy dużym narodem i tych kilkudziesięciu cwaniaków, którzy dorwali się do
władzy mają nas za. .. nie chcę tu użyć
nieodpowiedniego określenia, ale nasza
przyszłość i Polski jest im obojętna.
Najlepszym tego dowodem, jest zamiar
zamykania kopalń – i tu się zgadzamy,
że zamiar ten jest równoznaczny z sabotażem, bo kto tak ważny przemysł jakim
jest –„węgiel” na dziś i w przyszłości dla
naszego kraju, nie stara się ratować a po
prostu niszczyć, węgiel był zawsze dla
nas „czarnym złotem”.
Franio – kiedy słuchałem ludzi z tej
branży , to wypowiedzi ich były zgodne,
że to ktoś obcy kazał kopalnie likwidować, albo ze wschodu albo z zachodu
a tak na chłopski rozum to jednym i drugim byłoby to na rękę. Jak to rozumieć,
my kopalnie zamykamy a Niemcy u nas
kopalnie budują, Czesi naszą kopalnie kupili i im się opłaca, jeszcze dużo ludzi do
pracy przyjęli. A my teraz pozwalamy aby
oni ograbiali nas z naszego podziemnego
bogactwa a my w tym układzie będziemy
odkupywać od nich nasz własny węgiel?czy może być coś głupszego? W jednej
z gazet czytam: To nie rząd opracował
plan „naprawy” dla polskiego górnictwa, ale międzynarodowa firma „Boston
Consulting Grup” firma ta została poproszona przez Ministerstwo Gospodarki,
na podstawie – podanych obszernych
materiałów. Plan ten przedłożony był już
23 XII 2014roku.
Stachu – jest to dowodem, że za tym
pomysłem likwidacji stoi ktoś obcy, bo
trzeba być głupcem aby takie likwidacje przeprowadzać w czasie kiedy za
cztery miesiące są wybory prezydenckie
i pod koniec roku parlamentarne. Jest to
najlepszy dowód na brak przewidywalności na przyszłość, wydaje mi się, że
czuwa nad tym wszystkim „Opatrzność”
że temu rządowi odebrało całkowicie
rozum. Jest to też dowodem, że rządzą
nami ludzie nie myślący przyszłościowo.
Może należy zadać sobie proste pytanie,
co jest przyczyną tak poważnych strat
w górnictwie – odpowiedź jest prosta –
najpierw należy pozamykać wszystkich
złodziei, którzy już od wielu lat bezkarnie
okradają wszystko i wszędzie gdzie tylko
się da. Na szczęście pozostał jeszcze tylko
węgiel, a dzięki temu, że w jego obronie
stanęła grupa ludzi dobrze zorganizowa-

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT za rok 2014
wypełnione zostaną bez żadnych
opłat w Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania
1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać
w każdy piątek
w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul.
Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku KROKUS
w parku

nych i twardych. Jest to dowodem, że
w obecnym czasie tylko siłowo można coś
załatwić. Dziś górnicy to co załatwili to
mają obiecane, czy uda im się to wszystko
doprowadzić do końca, zobaczymy. Tylko, jeżeli ktoś już kolejny raz z obietnicy
nie dotrzymuje, to czy można dalej taką
osobę darzyć zaufaniem, bo moja wiara
w te obietnice jest bardzo umiarkowana,
tym bardziej, że była ona wymuszona pod
dużym naciskiem. Teraz rząd nie chce
przyznać się do poniesionej porażki, bo
wstyd, dlatego też jak zwykle bądźmy
przygotowani na tematy zastępcze. Tym
tematem będzie pigułka „dzień po”. Wiadomo do czego ona służy, inni nazywają
ją „trutką na dzieci”
Nasz w-ce minister tłumaczy to, że
jest to zalecone przez Unie i my musimy się temu podporządkować, a jest
to nieprawdą, bo każdy rząd decyzję o
wprowadzeniu tej pigułki bez recepty
może podejmować samodzielnie. Jak
zwykle nasi władcy są zawsze nadgorliwi.
Św. Jan Paweł II powiedział –„Naród,
który zabija dzieci, jest narodem bez
przyszłości”. Cały czas jesteśmy oszukiwani i okłamywani a dowodów tego jest
w nieskończoność, nawet jak w ostatnich
wyborach ginie 130tysięcy głosów, to nic
się nie stało i uchodzi to w zapomnienie,
różne dokumenty giną, to też jest rzeczą
normalną, w sądach sprawy się przedawniają (oczywiście nie wszystkie). Zachowanie posłów w sejmie dobija dna, tylko
czekać jak dojdzie do bójek, przykro żyć
w naszym kraju ale trzeba mieć nadzieję,
że to się kiedyś zmieni, aby tylko nie
było za późno. Żyjmy nadzieją lepszej
przyszłości.
Stacho i Franio
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Wspomnienia Sybiraka
Jana Pełdiaka

J

an Pełdiak ur.1933r. w miejscowości Polska Wola pow. Podhajce woj.
Tarnopol, obecnie zamieszkały we
Wróbliku Królewskim. Dzień 10 lutego
1940r. głęboko zapisał się w Jego świadomości i na zawsze pozostanie.
Bo czy może człowieka spotkać coś
gorszego, kiedy jak wspomina, tego dnia
o godz. 4 rano wpada dwóch sołdatów
z karabinami, wcześniej zastrzelili dwa
psy pilnujące gospodarstwa, wykrzykując rozkaz, że w przeciągu kilkunastu
minut mają przygotować się do wyjazdu,
a niezbędne rzeczy załadować na sanie.
Wszystkich mieszkańców tej wioski
zgrupowano przy domu ludowym a po
odpowiedniej instrukcji, saniami odwieziono na stację kolejową Podhajce, gdzie
załadowano ich w wagony bydlęce, bez
okien, ogrzewania, po kilka rodzin w jednym wagonie. Rodzina pana Jana, to ojciec, matka i pięcioro rodzeństwa. Matka
spodziewa się dziecka następnego i czas
rozwiązania nastąpił w trakcie transportu,
przy szczęśliwych okolicznościach matkę
zabrano do szpitala. Pozostała piątka dzieci wraz z ojcem jadą dalej a ta przeklęta
podróż trwała półtora miesiąca.
Po wielu przeżyciach podczas tej
poniewierki do których p. Jan niechętnie
wracał myślami, ich miejscem zesłania
był obwód Swierdłowsk, rejon Irbit. Po
dwóch latach poszukiwań przez Czerwony Krzyż udało odnaleźć matkę z najmłodszą siostrzyczką – obie były bardzo
niedożywione i w nędznym odzieniu,
ale radość była wielka. Jednak rodzina
w komplecie długo nie była, bo ojciec
wstąpił do formującego się Wojska Polskiego, a myśmy sześcioro dzieci zostali
tylko z matką w tych bardzo trudnych
warunkach.
Pan Jan opowiada: Wanda Wasilewska po spotkaniu ze Stalinem opracowała
odezwę, że Polacy, którzy znajdują się
na terenie Związku Radzieckiego, mają
prawo powrotu do Polski. Wiadomość ta
przywróciła nam chęć do życia. Wreszcie
wraz z matką dojechaliśmy na Ukrainę,
ale jak to zwykle bywa, szczęścia nigdy
nie może być za dużo, matka zachorowała
na zapalenie płuc, a że było brak odpowiedniej opieki, matka zmarła zostawiając nas sześcioro sierot. Najstarsza siostra
mająca 18 lat została opiekunem naszej
rodziny. Chciano nas zabrać do domów
dziecka, ale bojąc się, że nas rozdzielą,
siostra nie wyraziła zgody i tak pozostaliśmy razem.
W 1946r. po zakończeniu wojny,
wszystkich Polaków będących na Ukrainie osiedlono na ziemiach odzyskanych,
myśmy osiedli w zielonogórskim, a że
ojciec miał rodzinę w Haczowie, przyjechaliśmy tutaj. Odpowiedni urząd
w Krośnie nadał nam wolny dom we
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Wróbliku Królewskim, gdzie osiedliśmy
na stałe. Potem, szkoła, praca w Krośnie
w Lniance, Polmo itd. Jestem członkiem
Związku Sybiraków w Krośnie.
Ludzie, którzy przeżyli obozy, łagry,
ciężkie fronty, zesłania, często nie chcą
wracać wspomnieniami do tych okropnych przeżyć a kiedy już wspominają
można zauważyć, że ich oczy stają się wilgotne. Wielu z nich te okropne przeżycia
zabierze ze sobą na zawsze i nikt nigdy nie
dowie się o losie, który zgotowali im inni.
A co potrafi zgotować człowiek swojemu
bliźniemu, pozwoliłem sobie przytoczyć
fragmenty wspomnień Sybiraków zamieszczonych w książce p.t. Sybiracy
Podkarpacia. Alicja Koszyk ur. w Lesku.
Nogi odmówiły mi posłuszeństwa,
bo cały czas wiał okropny wiatr, a zaspy
sięgały po pachy. Nic nie było widać.
Łzy zamarzały i oczy sklejały się. Byłam
pewna, że do domu już nie dojdę. Usiadłam w zaspie modląc się, żebym szybko
zamarzła, zanim przyjdą wilki. Zrobiło
mi się tak ciepło i błogo, a potem ciemno
i nic nie pamiętam. Kidy odzyskałam
przytomność, leżałam już w lepiance.
Okazało się, że to mój pies mnie odnalazł.
W czasie wojny rosyjscy żołnierze wywieźli stamtąd kobiety z dziećmi i starych
ludzi nad morze, załadowali na stare kutry
i zatopili na pełnym morzu. Opowiadała
nam to jedna Niemka, która ukryła się
z małym dzieckiem w piwnicy. Dziecko
zmarło a ona ciągle trzymała je na rękach,
z trudem udało się ją przekonać, że dziecko nie żyje i należy je pochować. Otylia
Mazuchowska.
Ciężkie to było życie, kawałek chleba, raz dziennie miska jakieś zupy i praca
w lesie ponad siły. Pozwolę sobie przetoczyć wybrany fragment z przesłuchań
Juliana Franciszka Dauksza, żołnierza
Korpusu Ochrony Pogranicza wziętego do
niewoli radzieckiej 23 września 1939r. Po
odzyskaniu wolności mieszkał i pracował
w Sanoku, gdzie zmarł 18 kwietnia 1995r.
- W dzień nie wolno było w celi spać,
jeśli dyżurny zauważył śpiącego więźnia, natychmiast brano go do zimnego
karceru na 24 godziny. Nieszczęśnik stał
w karcerze po kolana w zimnej wodzie.
Gdy rany na głowie i nosie zagoiły się,
znów go wezwano i nadal dręczono tymi
samymi pytaniami. Wsadzał go między
drzwi i łamał mu kości. Ból był straszny,
ale krwi nie było. Śledczy znęcał się nad
nim z taką pasją, z taką nienawiścią,
jakby trzask łamanych kości sprawiał
mu dziką radość. Ślady na palcach rąk
i nóg oraz na twarzy pozostały mu na całe
życie. Zasądzono mu 20 lat ciężkiej pracy
w łagrach – pracował w kopalni. 11 grudnia 1955r. zakończyła się jego męka. To
jest tylko krótki wyjątek z przeżytego piekła przez Juliana Franciszka Dauksza.
Ojczyzno Nasza – to słowa pieśni,
którą otrzymałem od pana Jana Pełdiaka,
a która została ułożona w czasie transportu przez młodzież i tam na dalekiej Syberii
często śpiewana.

Ojczyzno Nasza
Ojczyzno nasza, ziemio ukochana,
W trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
To jeszcze Polaków na Sybir wygnali.
Dziesiąty luty będziem pamiętali,
Gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali,
I nasze dzieci na sanie wsadzili,
Na główną stację wszystkich dowozili.
O, straszna chwila, o, straszna godzina,
Rodząca swoich bólów zapomina,
Ale Wam powiem, nie zapomnę chwili,
Gdy nas w ciemny wagon jak w trumnę wsadzili.
O, żegnaj, Polsko, żegnaj, chato miła,
O, żegnaj, ziemio, któraś nas karmiła,
Żegnaj, słoneczko i gwiazdy złociste,
My odjeżdżamy z tej ziemi ojczystej.
Cztery dni polską ziemią my jechali,
Lecz żeśmy ją tylko przez szpary żegnali.
W piąty dzień sowiecka maszyna ryknęła,
Jakby każdego sztyletem przeszyła.
Mijają doby, tygodnie mijają,
Raz na dzień chleba i wody nam dają,
Mijamy Rosję i góry Uralu,
I tak jedziemy wciąż dalej i dalej.
Czwartego marca stanęła maszyna
I tak już transport z nami się zatrzymał,
Jedziemy autem, a potem saniami,
Przez śnieżną tajgę, rzekami, lasami.
Oj, smutna była nasza karawana,
„kipiątku” z chlebem dali nam co rana,
Dzieci zmarznięte z sani wypadają,
A na noclegach umarli zostają.
O, Polsko piękna, ziemio nasza święta,
Gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlęta?
Dzisiaj w sybirską tajgę przyjechali.
Czy będziem Ciebie kiedy oglądali?
Słoneczko złote smutno nas witało,
Gdy do baraku rano zaglądało.
Dwie białe trumny sosnami ubrane,
Nad nimi matki klęczą zapłakane.
Jesteśmy sami, straż nas zostawiła,
Bo cóż tu będzie koło nas robiła?
Świat nam zamknęli, wszędzie lasy, drzewa,
Nawet ptaszyna nam tu nie zaśpiewa.
Zima, śniegi straszne, w lesie ciężka praca,
Głód i tęsknota bardzo nas przygniata,
Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy,
Co dzień to więcej pod sosnami leży.
I przyszła wiosna, słońce zajaśniało,
Lecz u nas wcale nie poweselało,
Tylko po lesie słychać głos płaczący:
„O, Jezu Chryste, w Ogrojcu mdlejący!”
Polska Królowo, zlituj się nad nami,
Nad polską ziemią i nad Polakami,
Powróć nas, powróć do ziemi ojczystej,
Królowo Polski! Panienko Przeczysta!

Czesław Szajna

”Czas na aktywność w gminie Rymanów”
- rozpoczynamy ósmą edycję
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz ósmy realizuje projekt „Czas na aktywność w gminie Rymanów” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu systemowego w 2015r. jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających
z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, będących mieszkańcami naszej Gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku wsparciem planujemy objąć 10 osób tj. dziewięć kobiet i jednego mężczyznę.
Z w/w osobami zostały podpisane kontrakty socjalne, które określają charakter współpracy. Kontrakt socjalny jest to umowa
pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym. Zakłada on realizację instrumentów
aktywnej integracji, pracę socjalną oraz wsparcie finansowe. Każdy z beneficjentów zostanie objęty co najmniej 3 instrumentami
aktywnej integracji. Uczestnicy projektu nie poniosą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie zajęć.
Od stycznia w ramach projektu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny będzie
pracował z 5 rodzinami. Do jego podstawowych zadań będzie należało m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji
życiowej, kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, motywowanie członków rodziny do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie wsparcia dzieciom. Praca asystenta z rodziną obywać się będzie na podstawie
wspólnie ustalonego planu pracy. Rodziny współpracujące z asystentem objęte zostaną konsultacją psychologiczną.
Od lutego beneficjenci projektu będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia. Spotkania te będą odbywały się w siedzibie ośrodka. Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb uczestników.
W ramach projektu ponownie zostaną zorganizowane zajęcia pn. „Szkoła dla rodziców”. Głównym celem dwudniowego wyjazdu będzie wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Podczas szkolenia poruszona zostanie
tematyka z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych, budowania poprawnych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi,
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, problemu rywalizacji i zazdrości pomiędzy rodzeństwem, modyfikowania nieodpowiednich zachowań, rozpoznawania współczesnych zagrożeń.
Kolejnym instrumentem aktywizacji społecznej, jakim planujemy objąć beneficjentów będą zajęcia z zakresu podniesienia
kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Trening obejmie naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, konstruktywnej krytyki oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
Jedna z uczestniczek projektu w dalszym ciągu kontynuuje naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Krośnie, kierunek „ Opiekun w domu pomocy społecznej”. Jest to już ostatni, czwarty semestr nauki, planowane zakończenie szkoły - czerwiec
2015.
Mamy nadzieję, że zaplanowane działania w ramach projektu zwiększą szansę na podniesienie kompetencji społecznych, rodzicielskich, a także aktywności osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rymanowie.
Zespół projektowy

Nasz Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Nauka gry na gitarze
Dyplomowana nauczycielka
udzieli lekcji gry na gitarze klasycznej
Program lekcji na poziomie szkoły
muzycznej
lub dostosowany indywidualnie
do zainteresowań i predyspozycji ucznia.
Możliwość dojazdu do ucznia
na terenie Rymanowa i okolic
Zapraszam na lekką i przyjemną naukę
gry na instrumencie
tel. 788 483 726
NASZ RYMANÓW
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Mój gust to „JA”

M

yślę, że niejednokrotnie każdy z nas słyszał powtarzane
przy różnych okazjach „pokaż mi swój dom” a powiem ci kim jesteś, lub „twój ubiór świadczy o tobie”
czyli jakim jesteś człowiekiem, jakie
są twoje upodobania bo wszystko począwszy od urządzonego mieszkania,
posiadanych książek (lub ich braku)
skończywszy na odzieniu, świadczy
o nas o wiele bardziej niż nasze słowa.
Zazwyczaj kiedy bywam u kogokolwiek z pierwszą wizytą, szukam oczami
biblioteki. Posiadanie tejże jest dla mnie
wyjątkowo ważnym sygnałem kto zacz,
z kim los mnie zetknął i na ile księgozbiór owej osoby jest zgodny choćby
odrobinę z moimi zainteresowaniami.
Podobnie bywa z umeblowaniem, drobiazgami czy czasopismami leżącymi
gdzieś na stoliku nocnym. Wszystko,
absolutnie wszystko, mówi o nas bardzo
wiele i czy chcemy czy nie, średnio bystry obserwator zorientuje się z kim ma
„przyjemność”.
Badacze od lat zajmujący się autoprezentacją, tę którą podajemy innym
celowo by odpowiednio „wypaść”, weszli w nasze bardziej intymne bo domowe pielesze i dokonali odkryć nie
tyle wiekopomnych co zwyczajnie je
nazwali. Każdy bowiem wie doskonale
o tym, że muzyka poważna, balet czy
opera, były zazwyczaj ulubioną rozrywką rodzin królewskich lub arystokratów
i też właśnie tę „wyższą sztukę” ceniono na dworach, gdzie działali i tworzyli
wielcy. Doceniani i dofinansowywani
przez swoich władców Liszt, Mozart,
Goya czy Puccini tworzyli dzieła cieszące oczy bynajmniej nie plebsu a koronowanych głów. Tak więc czy nam
się to podoba czy nie, sztuka przez duże
S przeznaczona była wówczas dla wybrańców losu, którzy ją przy okazji
doceniali i rozumieli, a dziś doceniana
i rozumiana jest przez ludzi na wyższym
poziomie intelektualnym, refleksyjnych,
z określonym systemem wartości.
Koronowane głowy i cały dwór
miał prawo do niezależności sądów, teraz to prawo przeszło (z braku królów)
na ludzi wykształconych, otwartych na
innych, nie obawiających się wyrażania
własnych myśli i uczuć. Ci ludzie sięgając po klasykę zarówno w literaturze
jak i muzyce są otwarci na nowości, ale
w księgarniach skutecznie omijają półki
z romansami i zazwyczaj albo nie posiadają telewizora, albo mają ulubione kanały przyrodnicze lub dyskusyjne. Określani są przez fachowców tematu jako
stabilni emocjonalnie, w przeciwieństwie do wielbicieli oper mydlanych i
romansów, określanych jako rozchwianych uczuciowo osobników szukających
w tasiemcowych telenowelach zapomnienia o własnej, szarej rzeczywisto-
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ści. Pamiętam kiedy na ostatnim roku
studiów mieliśmy zajęcia z malarstwa
i zachwyciłam się francuskimi impresjonistami zamęczając koleżanki Monetami, Renoirami, zaczytując się biografiami Van Gogha i Toulouse –Lautrec. Te
„cudne ciapki” jak je sobie nazywałam,
te impresje, fantastyczna paleta jakby
chropowata, łapiące chwile i momenty
życia. Na trawie, w parku , w kąpieli.
Skutkiem mojej fascynacji był w końcu wyjazd do Paryża, by zobaczyć te
cudowności w oryginale. Koleżanki
z lekka dworowały sobie, pukając się
znacząco po czole, ale jednak ciągle coś
odkrywałam i coś mnie przyciągało. To
Frida Kahlo to Tamara Łempicka.
Całe szczęście, że otwartość na sztukę zmienia nasze upodobania bo badacze
stwierdzili, że wprawdzie zwolennicy
impresjonistów są sumienni ale …raczej
zamknięci na nowe doświadczenia. Tak
więc Gauguin jest super prymitywno-toporny, ale w Dalego takoż zapatrzyć
się z przyjemnością mogę. Zamknięci na
nowe doświadczenia podobno na półkach regałowych posiadają zbiory książek z dowcipami tudzież traktujących
o polityce. Klasyka Dostojewskiego czy
Reymonta rzadko gości w domowych
bibliotekach miłośników seriali i telenowel. Podobnie sprawa się ma z posiadaną płytoteką i zainteresowaniami muzycznymi. Wprawdzie nie znam osób,
które słuchając powiedzmy muzyki filmowej, odcinały się całkowicie od jazzu
lub country. Badacze chcą udowodnić,
że słuchając Fogga czy Przybylskiej,
których notabene lubię, jestem nieustępliwa!. Nie przeszkadza mi jednak mieć
dni na Demarczyk czy Glenna Milera lub
zatopić się we wszystkim co wykonuje
grupa Pod Budą, tudzież wykonawcy
z Kabaretu Starszych Panów. Myślę, że
nikt z nas nie jest jednolity i nastawiony
na jeden słuszny rodzaj ani muzyki ani
malarstwa, że bardzo wiele zależy od
naszego nastroju, momentu dnia i tego z
kim i w jakich okolicznościach słuchamy. Jazzujący klarnecista Woddy Allen
nie wykluczy z mojego słuchania J.M
Jarre lub Yanniego greckiego kompozytora New Age.
Nieco inaczej widzę też muzykę sakralną. Żywiołowość i jakby podejście
z lekka nonszalanckie, które zauważyłam w Bazylice w Texasie było zupełną
odmiennością mojego skupienia i ciszy.
Nie wspomnę o miłośnikach gospel, którzy pełni radości, otwartości i notorycznego klaskania podczas „obrzędu” są
mi, dążącej do refleksji i wyciszenia zupełnie obcy w swoim wyrażaniu uczuć.
Zdecydowanie więc w mojej modlitwie
potrzebuję zadumania i zamykam się na
wszelkie zamieszanie wokół mnie. Okazuję się w tym przypadku osobowością
zamkniętą! Zamiłowanie do muzyki
poważnej - klasycznej, jazzu czy bluesa
wykazują podobno osoby z ukończonymi studiami, należące do klas średnich

i wyższych i dbające przy okazji o wygląd zewnętrzny a i przestrzegające prawa.
Powyższe nie dotyczy miłośników
hip-hopu ubierających się dość krzykliwie i kolorowo, mających często problemy z prawem bo lubiących zarówno alkohol jak i narkotyki. Rzecz jasna nie generalizujmy. Jednakże ani schludnością
w ubiorze ani poprawnością wyrażania
uczuć pochwalić się za bardzo nie mogą.
To samo dotyczy zwolenników rapu ale
mimo zarzucania im braku szczerości
i impulsywności są otwarci i towarzyscy.
Nie ulega wątpliwości, że badacze
zazwyczaj zajmują się grupą młodych
ludzi, studentów reprezentujących subkulturę, dążących do wyrażania swoich
emocji i temperamentu w dość niekonwencjonalny, ale i często sprzeczny
z ogólnie przyjętymi zasadami sposób.
Stąd te „niespokojne” ruchy tworzyły
w Ameryce mikrokultury „dzieci kwiatów”, żyjących w komunie i ogólnej miłości, u nas niegrzeczny big-beat, a aktualnie rap, hip-hop, rock czy heavy metal.
Ciężkie brzmienia zazwyczaj interesowały ludzi żyjących szybko, impulsywnie, po prostu żądnych wrażeń.
Pamiętamy z lat 80-tych grupę Lady
Punk, która przyciągała na koncerty osoby wyluzowane i na pewno nie uporządkowane. Całkowitym przeciwieństwem
tych odbiorców byli słuchacze piosenek
z lekka dołujących, „detoksowych” Ryśka Riedla. Ci ostatni bóle egzystencjalne, niechęć do pracy i chęć do wiecznej
zabawy bez bliżej określonej stabilizacji, stawiali ponad ogólnie przyjmowane
wartości społeczne, które były dla nich
światem „starych wapniaków” i które
należało zastąpić spontanicznością, luzem i całkowitym brakiem jakiejkolwiek
samodyscypliny.
Nie ulega wątpliwości, że każde pokolenie wnosi nowości, że jedni nigdy
nie zapomną K. Cobaina a inni Petuli
Clark i zarówno jedni jak i drudzy nigdy
nie zaakceptują wyborów tych drugich.
Mawia się, że muzyka łagodzi obyczaje. Zapewne dotyczy to również malarstwa, rzeźby czy regałowych książek.
Po koncercie Chopinowskim większość
słuchaczy z dostojeństwem podyskutuje
o wykonaniu, obraz V. Gogha Słoneczniki wprowadzi nas w nastrój romantyczno-przyjemny a dzieło Beksińskiego
wprowadzi w mroki duszy i myśli, jak
i późne obrazy Goi, który pogrążając się
w obłędzie przekazując stan ducha na
płótno, przerażał nas nienaturalnie wykrzywionymi, rozlanymi niby twarzami z oczodołami. Wybór należy do nas
i zawsze każdy z nich będzie świadczył
o naszym stanie ducha, potrzebach serca,
będzie świadczył o naszej złożonej naturze, ponadprzeciętnej i sumiennej lub
intensywnej i buntowniczej.
Łucja Urbanik

Projekty edukacyjne
w SP w Głębokiem

D

zieci uczęszczające do Szkoły
Podstawowej Fundacji ELEMENTARZ w Głębokiem swój
wolny czas poza lekcjami poświęcają
na liczne zajęcia pozalekcyjne. Jest to
możliwe dzięki realizowanym w szkole
kilku projektom uzupełniających, kształtujących i doskonalących kompetencje
i umiejętności z różnych dziedzin.
Szansa Małych Szkół
Celem projektu jest poprawienie
jakości kształcenia poprzez wdrożenie
do programów rozwojowych nakierowanych na treningi skutecznego uczenia
się, dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne, wyrównawcze i opiekę
psychologiczną. Prowadzone zajęcia dodatkowe oparte są o dwa wzorce:
• Konstruktywistyczny, w którym
odchodzi się od systemu klasowego na
rzecz pracy w grupach uczniów z dwu
najbliższych sobie roczników.
• BLP – Building Learning Power
- koncepcja wskazująca, jak osiągnąć
kompetencje kluczowe poprzez zaszczepianie wśród uczniów odpowiednich dyspozycji uczenia się (przedsiębiorczość, rezyliencja, refleksyjność
i odwzajemnianie).
Wszyscy uczniowie uczestniczą co
tydzień w 5h spójnym tematycznie bloku
obejmującym 2h Treningów Skutecznego Uczenia i 3h zajęć matematyczno-informatycznych. Trening Skutecznego
Uczenia – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na wzrost motywacji, umiejętności uczenia się, rozwój

kompetencji kluczowych, wdrażające
konstruktywistyczny model nauczania
i koncepcję BLP – opracowaną przez
prof. G. Claxtona i z powodzeniem wdrażaną w Anglii, Nowej Zelandii, USA.
Zajęcia prowadzą do osiągnięcia dyspozycji, które istnieją w nas wszystkich,
a ich poziom może być ciągle rozwijany
bez względu na zdolności, pochodzenie
społeczne czy wiek.
Razem i osobno
Zgodnie z założeniami projektu
„Razem i osobno” realizowanego przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej z Katowic, w klasach
pierwszych jest wykonywany nowy,
projektowy program. Jest on zgodny
z podstawa programową i opracowany na
bazie Naszego Elementarza, napisanego
dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie jednego innowacyjnego programu nauczania dla I etapu
edukacyjnego
możliwego
do zastosowania również
w klasach łączonych wraz
z kompleksowym wsparciem
metodycznym prowadzącym
do rozwoju myślenia matematycznego, umiejętności
uczenia się, przedsiębiorczości oraz posługiwania
się TIK (technologiami informacyjno-komunikacyjnymi).
Zakłada
możliwość
pracy na poszczególnych
poziomach edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasach
łączonych,
koncentrację
na dziecku, jego możliwościach, potrzebach, indywidualnym tempie rozwoju,
indywidualizację nauczania
oraz pracę zespołową.
Programować każdy
może
Działanie „Programować każdy może” to projekt
edukacyjny, w ramach którego prowadzone są zajęcia

z programowania w szkołach podstawowych. Obejmuje on uczniów szkół prowadzonych przez Fundację ELEMENTARZ. W ramach zajęć dzieci uczą się
programowania w intuicyjnym języku
Scratch, rozwijając zaawansowane kompetencje cyfrowe. Zwieńczeniem nauki
podstaw Scratch`a są warsztaty z wykorzystaniem robotów serii LEGO MINDSTORMS, podczas których możliwe jest
praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności programowania.
W ramach projektów szkoła otrzymała zestawy pakietów multimedialnych
(tablice interaktywne, rzutniki i laptopy,
oraz materiały wspomagające realizację
projektów). W czerwcu 2014 roku dzieci
uczestniczące w projekcie Szansa Małych Szkół wyjechały na niezapomnianą wycieczkę do Krakowa, gdzie m.in.
miały możliwość zwiedzenia Ogrodu
Doświadczeń. Wszystkim dzieciom życzymy wytrwałości w uczestnictwie
i owocnego zdobywania nowych kompetencji i umiejętności.
-TK-
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Luty 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Jeśli chcesz załatwić sprawy urzędowe drogą
elektroniczną, skorzystaj z PROFILU ZAUFANEGO. Jest to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji (m.in.
CEIDG, ZUS, ePUAP).
Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną
bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma zatem takie
samo zastosowanie jak odręczny podpis na dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Obydwie metody potwierdzają tożsamość osoby składającej dokument. Korzystanie z profilu zaufanego to proces podobny do tego,
który stosowany jest w bankowości elektronicznej przy potwierdzaniu realizacji przelewów za pomocą kodów jednorazowych.

Jak uzyskać profil zaufany – 2 sposoby:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
Krok 1  - należy zalogować się na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl - a następnie wypełnić i wysłać wniosek
o nadanie profilu zaufanego.
Krok 2 -  należy udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości – punkty takie znajdują się
w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach a także tych urzędach, które uzyskają zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji. Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie ePUAP (Strona główna > Profil
Zaufany > Lista punktów potwierdzających).
Punkt potwierdzania profilu zaufanego znajduje się także w URZĘDZIE GMINY W RYMANOWIE - Biuro Obsługi
Klienta. W celu potwierdzenia profilu zaufanego konieczny jest dowód osobisty. WAŻNE: profil zaufany należy potwierdzić
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o utworzenie profilu zaufanego na platformie ePuap.
II. sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.   zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.   wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem
Obecnie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Rymanowie na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:
1. Można złożyć pismo ogólne do Urzędu
2. Można złożyć skargi, wnioski, zapytania do Urzędu
Do końca czerwca 2015 r. wprowadzone zostaną dodatkowe kategorie spraw, które obywatel będzie mógł załatwić elektronicznie,
m. in deklaracje podatkowe, deklaracje śmieciowe, itp., o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zmiany
w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych

Od 1 marca br. nastąpią zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych. Wniosek o wydanie dowodu można będzie złożyć
w dowolnej gminie na terenie Polski i tam można będzie dowód odebrać. W dowodzie nie będzie informacji na temat wzrostu,
koloru oczu, adresu. Nie będzie także podpisu osoby, na którą wydany został dowód. Dodana zostanie natomiast informacja
o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Dowody, którymi posługujemy się obecnie będą wymieniane na bieżąco, tzn. z momentem
utraty ważności obecnych dowodów wydawane będą dowody wg. nowego wzoru. Nie trzeba specjalnie wymieniać dowodów
starych na nowe.

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami
W dniu 11 stycznia br. po raz kolejny uczestniczyliśmy w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zbiórkę zaangażowała się młodzież i nauczyciele okolicznych szkół. Jak co roku mogliśmy również liczyć na pomoc Pana Henryka Rysza,
właściciela Huty Szkła SABINA, który przekazał do licytacji przepiękne, ręcznie wykonane przedmioty szklane, w tym szklane
SERCE specjalnie przygotowane z okazji 23 Finału Wielkiej Orkiestry.
Z okazji 23 Finału odbył się także koncert w sali kina „Sokół” w Rymanowie. Wystąpiły zespoły: Fair Play z Jackiem Litwinem,
Millenium z Natalią Walczak, Hit z Arkiem Habratem oraz Utopia. Wszystkie zaprezentowały bardzo wysoki poziom muzyczny.
Koncert rozpoczęły Lidia Kasperkiewicz oraz Oliwia Staroń – uczennice Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Wszystkie zespoły wystąpiły zupełnie za darmo.
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Wolontariuszom, ich opiekunom,
wszystkim sponsorom oraz zespołom
składamy serdeczne podziękowania
za pomoc, okazaną życzliwość i zaangażowanie, które jest tym bardziej
cenne, że jest bezinteresowne. Mamy
nadzieję, ze dzięki tego typu inicjatywom społeczeństwo, a zwłaszcza
młodzież, zrozumieją ideę pomocy
drugiemu człowiekowi.
Na koniec dodam, że zebrana kwota, na dzień 21.01.2015 r nie została
jeszcze oficjalnie potwierdzona przez
Bank Pekao SA I oddział w Krośnie,
który zlicza zebrane środki finansowe. Wynosi ona (wg liczenia komisji) 34 458, 51 zł.
Serdeczne
podziękowania
dla
wszystkich zaangażowanych w organizację 23 Finału WOŚP
Szef Sztabu Gmina Rymanów

Młodzi patrzą
na trzeźwo

W

ramach podnoszenia świadomości o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, ze szczególnym uwzględnieniem bycia trzeźwym
kierowcą pojazdu mechanicznego, wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcą-

cego w Rymanowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Młodzi patrzą
na trzeźwo”. Prowadził je pan Grzegorz
Śliwiński – przedstawiciel Fundacji
„Zielony Liść”, która we współpracy
z przedsiębiorstwem Statoil przygotowała cykl spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.
Uczniowie obejrzeli film „Eksperyment” i rozmawiali o głównych przy-

Oczekiwanie
Jeszcze tylko kilka dni
I moje szczęście wróci.
Jeszcze tylko kilka dni,
A serce się odsmuci.
Z wiosennym powiewem,
Z ptaków cudnym śpiewem
Przybędzie wytęskniona,
Jedyna, wymarzona.
Znowu niebo się rozjaśni,
Zakwitną fiołki, jaśmin,
Roziskrzą się strumienie
I spełni się marzenie.
Antoni Komar

czynach wypadków, m.in. o brawurze,
nadmiernej prędkości, zbytniej ufności
we własne umiejętności, jeździe pod
wpływem alkoholu. Na przykładzie podopiecznych Fundacji poznawali, czym
jest powypadkowa trauma.
Ciekawym akcentem spotkania była
praca z alko-goglami (symulator nietrzeźwości) jako dodatkowym elementem uświadamiającym, jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Został również ogłoszony konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Dzięki Fundacji „Zielony Liść” i firmie Statoil szkoła wzbogaciła się o alko-gogle, dzięki którym zajęcia profilaktyczne i akcje uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
będą o wiele atrakcyjniejsze.
E.P.
NASZ RYMANÓW
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