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Dożynkowe
korowody
Ziarna, kwiaty i zbóż pęki
które rosną gdzieś na polu
zaplatane w wieniec piękny
przyniosłyśmy do kościoła
by tym gestem, czynem, słowem
podziękować Panu Bogu
by istnienia ludzkie
nigdy nie zaznały głodu”

W

upalną niedzielę 23 sierpnia
w Bziance odbyły się gminne uroczystości dożynkowe.
Tradycji stało się zadość: -”Gospodynie
wiejskie się zebrały i przyśpiewki żniwne
przygotowały”, a każde z kół gospodyń
uwiło przepiękny wieniec i upiekło chleb
ze zbóż z tegorocznych zbiorów. Plac
przed Domem Ludowym wypełnili licznie
przybyli znamienici goście - posłowie,
władze samorządowe powiatu i gminy gospodarzy z szacunkiem pochylających
się nad bochnami chleba było więc wielu,
a nad programem czuwały dyrektor GOK
- Danuta Litarowicz i przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Przybyła Ostap- mieszkanka Bzianki na co dzień
- obie w tradycyjnych ludowych strojach.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. polową koncelebrowaną, a homilię wygłosił
i wieńce poświęcił ks. proboszcz Witold
Szmyd z Trześniowa, który zwrócił uwagę
na szczególnie trudną w tym roku pracę
rolników ze względu na upały i suszę oraz
sprawiedliwy podział chleba.
Wiele kół gospodyń oprócz przyśpiewek żniwnych o tradycyjnej treści
przygotowało teksty odnoszące się do
aktualnej sytuacji wsi i gminy. Narzekano
więc, że wieś pustoszeje, miasta pęcznieją, jakie więc będą żniwa w przyszłości?
Rola chłopa się nie zmieniła: - żywi ludzi
z miasta, broni ziemi - „chłop potęgą jest
i basta”, choć inne koło wspomina o nowej
roli chłopa - dzisiaj zaprasza na chłopskie
wczasy. „Życie zależy od małych pszczółek” - snuje refleksje KGW z Królika
Polskiego, które przygotowało wieniec
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Tragedia ziemi
Pole przestało dzisiaj zachwycać
Pęcznieją miasta wieś pustoszeje
Tam gdzie szumiała złota pszenica
Dzisiaj żałośnie oset się chwieje
I gdzie się wczoraj kosiło zboże
Dziś tych zagonów już nikt nie orze
Czas je zamienia na ugór twardy
W obiekt najgorszej w dziejach pogardy
A tych ugorów ciągle przybywa
Oj.. smutne będą w przyszłości żniwa
W wiosenne noce gdy pachnie rola
Cienie pradziadów schodzą na pola
Z daleka trzeba było się śpieszyć
By chłopskie dusze polem nacieszyć
Ale niejeden daremnie szuka
Znanych zagonów wnuka prawnuka
Niby ta sama ta ziemia święta
Ale dlaczego pługiem nie tknięta?
Co robią wnuki? I gdzież oni są?
W jakież ich strony zły czas przegonił?
Czemuż się swojej schedy wyrzekli
Przed kim i po co z pola uciekli?
Sędziwi starcy głowy schylają
I w chwastach swojej miedzy szukają
Potem klękają na tych rozłogach
I przepraszają ziemię i Boga.
S. Pudełkiewicz

w kształcie ula. Zaleca więc burmistrzowi
picie mleczek pszczelich i kozich, aby
„zdrowo dyrygował gminą”. Z wesołymi
docinkami odnoszą się do nowego magistratu gospodynie z Bzianki:
„A pan burmistrz i zastępca
w wizerunek naszej gminy
dołożyli dużo starań
taki hangar wystawili
oczy można tam zostawić
czujesz się jak w Belwederze
trzeba volvem tam przyjechać
a nie na rowerze”
Skarżą się też wykonawczynie, że
w uzdrowisku „ścieżki zarośnięte krzakami, nie ma ścieżek spacerowych ani
punktów widokowych”. Umiejętnościami
wokalnymi popisało się koło z Rymanowa
- Posady Dolnej - działające jako Sekcja
tradycji i kultury stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”. Nic dziwnego, większość
koła to chórzystki rymanowskiego chóru
„Koloryt”, który w ostatnich latach szlifuje
znacząco swoją formę. Zauważyć trzeba,
że koła często wykorzystują znane melodie tworząc do nich własny oryginalny
tekst, wykonaniom akompaniują profesjonalni muzycy, a całość tworzy wraz ze
strojami ludowymi przepiękny barwny
korowód przypominający ekranizację
„Wesela” w reż. A. Wajdy.
Na zakończenie gospodynie z Bzianki
przygotowały wspaniały poczęstunek,
dbały o gości, bo:
„Te dożynki to okazja
by się Bzianka stała sławna.

Drogi, mosty poprawione,
to miejscowość całkiem ładna.
ale feler mamy jeden,
żeby szkoła nam przetrwała,
więcej dzieci by się zdało,
bo jak wszyscy o tym wiecie
mamy ich za mało”
Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji można
było znaleźć w jednej z refleksyjnych
urokliwych przyśpiewek dożynkowych:
Od wioseczki do wioseczki
idą sobie żniwiareczki
idą sobie i śpiewają
dawne żniwa wspominają.
Chociaż dawniej tak jak tera
kłosy w słońcu dojrzewały
zboża kosili żniwiarze
żniwiareczki odbierały.
W cieniu drzew odpoczywali
do panien się zalecali
każdy ładny żniwiarz młody
obiecywał ślub na gody.
Obietnice wypełnili
ledwo co sie pożenili
lecz przez żniwne te zapały
chrzciny prędko być musiały.
Dzisiaj żniwa to nie męka
kombajn kosi , nikt nie stęka
cepy wiszą u powały
lepsze czasy nam nastały.
dziś kawaler kombajnista
żniwiareczki nie uściska
przez mechanizację całą
dziś się rodzi dzieci mało.
tekst i fot. Maria Zmarz

Pieśń dożynkowa
z Głębokiego
Ojczyzno ma umiłowana
Ty nie zamykaj przed nami drzwi
Po wszystkich krańcach tej polskiej ziemi
Dziś dożynkowa piosenka brzmi.
Ciężka jest dola dziś rolnika
Próżna jest praca i jego trud
Zboże i mleko jest trudno sprzedać
Za to wszystkiego z unii jest w bród
Zbożem z zachodu zasypana
Dziś cała Polska jest wzdłuż i wszerz
A zamiast kosy chłop biedę klepie
Ty nasza władzo o wszystkim wiesz
Ceny światowe mamy w sklepach
Rachunki trzeba płacić na czas
O rynek pracy nikt się nie martwi
Białych murzynów zrobili z nas.
Śmiechu jest warta nasza władza
Gdzie ma ambicję i honor swój
W sejmie afera jest za aferą ,
Daj im rozsądku o Boże mój
Jak Polska długa i szeroka
Tam wszędzie słychać narzekanie
Mądrzy, rozsądni, niech rządzą nami
Daj lepszych czasów dożyć Panie.
Za wysłuchanie dziękujemy
Życzymy zdrowia, powodzenia,
My, Głęboczanie dziś już kończymy
Szczęść Boże wszystkim wam życzymy.
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się
w październiku
21.X 1125 – zm, kronikarz Kosmas z Pragi,
który o Dobrawie, żonie Mieszka I napisał:
„..była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła
księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła z głowy zawój i nałożyła
panieński wianek, co było jej wielkim głupstwem”. Znaczyło to, że w momencie ślubu
mogła mieć ponad 20 lat.
11.X 1285 – ślub Przemysława II księcia
wielkopolskiego, późniejszego króla Polski,
z Ryksą księżniczką szwedzką, córką króla
Waldemara.
8.X 1795 – pruski gubernator von Hoym,
władający Krakowem po upadku insurekcji
Kościuszki, włamuje się do skarbca wawelskiego skąd kradnie koronacyjne klejnoty
królów polskich. Zabrał min. złotą koronę
o wadze 1,3 kg, którą Fryderyk Wilhelm III,
król pruski, kazał przetopić na talary.
9.X 1875 – Francuz Amadeusz Bolle, uważany
za ojca motoryzacji, wyrusza z rodzinnego
Le Mans do odległego o 230 km Paryża by
pokazać swój pojazd. Z 18 godzin spędzonych
w trasie, wiele czasu zajęło mu załatwianie
biurokratycznych zezwoleń na przejazd.
8.X 1876 – hrabia Potocki zawiera kontrakt
z rolnikiem Dańkiem Berdelem, na mocy
którego Berdel, w zamian za tereny źródlane,
otrzymuje ziemię na innym obszarze.
17.X 1885 – Henry Bessemer opatentował
nowy sposób wywarzania stali. Metoda ta pozwalała robić stal tanio i masowo, za co twórca
zyskał sławę, bogactwo i tytuł szlachecki.
27.X 1905 – w Krośnie uruchomiono rafinerię ropy naftowej, do której zamontowano
urządzenie ze starej destylarni Łukasiewicza
z Chorkówki. W mieście powstały zarządy
przedsiębiorstw naftowych oraz zakłady naprawy sprzętu wiertniczego.
2.X 1925 – szkocki wynalazca John Logie
Baird dokonał pierwszej udanej próby przekazania na odległość telewizyjnego obrazu
człowieka w ruchu. Był nim goniec W. Tayton,
który za ten historyczny występ przed kamerą
otrzymał 2 szylingi i 6 pensów.
9.X 1945 – ogłoszono wyrok na byłego
premiera francuskiego rządu Vichy Pierre’a
Lavala, skazanego na karę śmierci za kolaborację z hitlerowcami. Wyrok wykonano 15
października.
28.X 1965 – podczas II Soboru Watykańskiego
w dokumencie „Nostra Actate” odrzucono
koncepcję zbiorowej winy Żydów za śmierć
Chrystusa i wezwano do rozpoczęcia dialogu
między żydami i chrześcijanami.
9.X 1975 – PRL i RFN zawarły układ, przyznający Ślązakom, Mazurom i Warmiakom
prawo emigracji do Niemiec Zach, w zamian
za przyznanie zaopatrzenia emerytalnego
osobom pracującym podczas wojny na rzecz
III Rzeszy.
19.X 2005 – największa ówcześnie wygrana
na świecie pada w loterii Powerball w USA.
Rekord pobili Steve i Carolyn West z Jacksonville wygrali 340 mln. dolarów.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Na Uniwersytecie Rzeszowskim 16.09.otwarto Przyrodniczo
- Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. Badania prowadzone
będą aż w 17 specjalistycznych
laboratoriach ze sprzętem wartym 27
mln zł. Na ok. 15 tys. mkw. mieszczą
się laboratoria, m.in. innowacyjnych
badań układów krążenia i oddechowego, gerontoprofilaktyki, badań
ośrodkowego układu nerwowego
i kręgosłupa, procesów metabolicznych, biologii molekularnej, czy
przetwarzania danych.
• Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl chce zbudować w Rzeszowie drugą, samoobsługową stację
naprawy rowerów. Ma stanąć nad
Wisłokiem. Na rzeszowskim rynku
dostępne są dwa rodzaje stacji rowerowych. Mniejsza jest wyposażona
w kompresor do pompowania kół
i zestaw kilku podstawowych kluczy.
Większa oferuje całą gamę narzędzi,
które pozwalają wykonać niemal
każdą naprawę roweru. Właśnie
taką rowerzyści chcą wybudować
na bulwarach. Koszt to ok. 5 tys. zł.
• Przeworsk to ostatnie duże
miasto na trasie krajowej „czwórki”, które nie ma obwodnicy i nie
zostało ujęte w ostatnim rządowym
rozdaniu. W rządowym Programie
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad znalazły się sąsiedni Łańcut,
a także Sanok, Stalowa Wola i Nisko.
• Mieszkaniec Golcowej zawiadomił Straż Leśną z Nadleśnictwa
Brzozów, że na teren jego posesji
spadł duży ptak - być może orzeł,
który jest bardzo osłabiony i nie
może poderwać się do lotu. Okazało
się, że był to młody bielik. W Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu drapieżnik został
poddany wstępnym oględzinom.
Ważący 3,4 kg ptak uległ ciężkiemu zatruciu. Weterynarze walczą
o utrzymanie go przy życiu.
• W Strefie Pustków - Strachów
powstaną 2 fabryki na 100 miejsc
pracy. Gmina Dębica podpisała porozumienie z firmą TIZ-Implements.
Dzięki niemu zostało przekazane
1,5 ha gruntu inwestorowi, który
w Strefie Ekonomicznej w Pustkowie – Strachowie będzie budował
fabrykę produkującą specjalistyczne
narzędzia do przemysłu lotniczego.
• W 2016 r. w Sędziszowie otwarty zostanie drugi zakład francuskiej
firmy produkującej części do silników lotniczych. Rozpoczęła się
rekrutacja pracowników do nowo
budowanego zakładu Hispano-Suiza
Polska w Sędziszowie Młp. Drugi
zakład zostanie zlokalizowany 3 km

od obecnej siedziby firmy. Planuje się tam
zatrudnić ponad 300 osób.
• Tegoroczne upały, niespotykane od
dziesięcioleci w Polsce, doprowadziły
w miesiącach lipiec – sierpień do 27
tys. 300 pożarów lasów, upraw, traw
i nieużytków – o prawie trzy razy więcej
niż w trakcie dwóch miesięcy wakacji
ubiegłego roku. Na Podkarpaciu w tych
samych miesiącach w 2014 roku było 165
pożarów, w tym roku 1553! Spłonęło 942
ha powierzchni, a w ubiegłym roku 64 ha
• Wart 170 tysięcy zł ogródek jordanowski otwarto przy Marinie nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na małpi gaj, za
który miasto zapłaciło 170 tysięcy złotych
składa się dwanaście urządzeń. Całość zamontowano na energochłonnym podłożu,
dzięki któremu dzieci mogą bawić się nie
obawiając się o bolesne siniaki.
• Trwa rozbudowa i modernizacja
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”
im. Jana Pawła II w Górnie. Dzięki tej
inwestycji pawilon nr 10 będzie większy i będzie miał 70 łóżek. Zostaną one
przeznaczone dla chorych na alzheimera
i inne zespoły otępienne. W Górnie jest
zlokalizowany jedyny na Podkarpaciu
wyspecjalizowany ośrodek stacjonarny
dla chorych na alzheimera, funkcjonujący
w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego.
• Na przejściu granicznym w Korczowej pod okiem eksperta Ośrodka
Szkoleniowego w Kamionie odbywa się
praktyczne szkolenie psów, które wkrótce
mają rozpocząć służbę w Służbie Celnej.
Psy ćwiczą wyszukiwanie papierosów
w samochodach osobowych i ciężarowych. Czworonożni celnicy, którym
uda się zdać egzamin, rozpoczną służbę
w izbach celnych w Przemyślu, Olsztynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej oraz
Kielcach.
• Podkarpacie się wyludnia? Podobnie
jak cała wschodnia część kraju. Serwis
BIQdata porównał liczbę siedmiolatków
dziś i 20 lat temu. Wszędzie liczba dzieci
spadła, najbardziej w Bieszczadach - aż
o ponad 70 proc.
• Robert Kustra, policjant na co dzień
pracujący w komendzie w Ustrzykach
Dolnych zdobył Mistrzostwo Polski w
maratonie wrotkarskim. Był najlepszy
w swojej kategorii wiekowej. Ogólnopolskie zawody zostały rozegrane
w Gdańsku, uczestniczyło w nich kilkuset
zawodników.
• Przy Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie otwarte zostało w czwartek Laboratorium badań GMO. To druga w kraju
placówka, która będzie badała, czy żywność nie jest modyfikowana genetycznie.
Koszt jej uruchomienia to ponad 460 tys. zł.
• 58 kierowców, którzy usiedli za
kierownicą mimo wypitego wcześniej
alkoholu złapali tylko 21.09. policjanci
na Podkarpaciu. Sprawdzono 16203 osób.

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

19.07 – Balwierczak Maria z d. Kuźmińska (l. 77) – Sieniawa
18.08 – Landa Jan (l. 70) – Bzianka
19.08 – Klocek Stanisław (l. 83) – Posada Górna
20.08 – Różowicz Janusz Marian (l. 53) – Klimkówka
21.08 – Deńko Krystyna z d. Wendel (l. 77) – Rymanów
27.08 – Rygiel Franciszek Józef (l. 71) – Rymanów
02.09 – Błażejowska Emilia z d. Krawczyk (l. 96) – Wróblik Królewski
(wła)
To wynik wzmożonych kontroli w ramach
działań „Trzeźwy poranek”.
• Ponad 30 nowych kierunków
w szkołach zawodowych, 380 pracowni
praktycznej nauki zawodu, 607 nowych
programów nauczania, a także staże
i praktyki dla ponad 13,5 tys. uczniów - to
efekty zakończonego właśnie programu
Podkarpacie stawia na zawodowców,
wartego prawie 90 mln zł. A to nie koniec.
Na kształcenie zawodowe mamy kolejne
130 mln zł.
• Od 25 do 30 września trwać będzie
akacja szczepienia lisów przeciwko
wściekliźnie na Podkarpaciu. - Nie podnoście szczepionek - apeluje do mieszkańców podkarpacki wojewódzki lekarz
weterynarii.

Z powiatu…
• Do końca roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
w Krośnie wzbogaci się łącznie o blisko
dwieście kompletów łóżek wysokospecjalistycznych i zwykłych z szafkami
przyłóżkowymi, a także sprzęt rehabilitacyjny, wózki i chodziki inwalidzkie oraz
materace przeciwodleżynowe. Sprzęt,
który trafi do krośnieńskiego szpitala,
pochodzi z dotacji samorządu województwa podkarpackiego, fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, funduszy
PFRON oraz darów z niemieckich klinik.
• 11 września, ustawiono tablice informacyjne na terenie rezerwatu „Prządki
im. Prof. Henryka Świdzińskiego” oraz
tablice zakazów obowiązujących w jego
granicach. Teraz wszyscy mają nadzieję,
że turyści przestaną wreszcie łamać przepisy i dewastować malownicze „Prządki”.
• W Jasionowie odbyła się akcja
rejestracji potencjalnych potencjalnych
dawców komórek macierzystych i szpiku. Organizatorzy akcji i przedstawiciele
Fundacji DKMS Polska są mile zaskoczeni odzewem na apel o pomoc dla 34-letniego Romana Kuklińskiego mieszkańca
Jasionowa. Zgłosiło się 350 osób, zebrano
5945zł. - Wszystkie środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów przebadania
materiału genetycznego osób, które się
zarejestrowały na akcji.
• Krośnieńscy radni przyjęli uchwałę,
która otwiera miastu możliwość ubiegania się o pieniądze na poszukiwanie wód

mineralnych. Trzeba wykonać próbny
odwiert, żeby sprawdzić, jakie są zasoby
wód mineralnych, jaki jest ich skład.
Rada Miejska Krosna zgodziła się na
zaciągnięcie zobowiązań w wysokości
blisko 4 mln zł na rozpoznanie warunków
geologicznych pod kątem wydobycia wód
mineralnych.
• Została zamknięta dla ruchu pieszych kładka nad torami kolejowymi
pomiędzy ulicą Mielczarskiego
a ul. Pużaka w Krośnie. Powód? Prace
remontowe, które mają zostać zakończone
do 27 listopada 2015 r.
• Nawet 30 milionów złotych może
kosztować budowa krytego lodowiska w
Krośnie. - Inwestujemy w nowoczesne
technologie, by lodowisko było tańsze
w utrzymaniu - słyszymy w urzędzie.
Obiekt będzie miał widownię, a na tafli
będą mogły być rozgrywane zawody od
hokeja, przez łyżwiarstwo figurowe, do
short tracka czy curlingu.
• Od 9 września obowiązuje zakaz
wjazdu motocykli na starówkę. Skąd taka
decyzja? - Stąd, że motocykliści nie potrafili uszanować innych osób - odpowiada
prezydent Krosna Piotr Przytocki i przedstawia listę zarzutów pod ich adresem.
• Długo kazały na siebie czekać, ale
nareszcie są. Od soboty (19.09) otwarte
będą kryte korty tenisowe przy ul. Bursaki. Od 10:00 do 20:00 można będzie
pograć za darmo. Następnego dnia za godzinę korzystania z kortu zapłacimy 30 zł.
• Leroy Merlin w Krośnie nabiera
właściwych, zielono-białych kolorów.
Budynek marketu już stoi, kierownicy
zamawiają produkty do swoich działów
handlowych. Otwarcie jeszcze w tym
roku.
• Łężany. W budynku starej szkoły
powstanie pierwszy w powiecie
krośnieńskim publiczny żłobek gminny.
Wieloletnie starania o jego utworzenie uda
się teraz zrealizować dzięki rządowego
programowi „Maluch”
• Dzięki współpracy firmy Abplanalp oraz ZSP nr 3 powstało w Krośnie, zapowiadane kilka miesięcy temu,
Centrum Edukacji Technicznej Haas.
Jest to siedemnasta tego typu placówka
w Polsce. Oznacza to, że „mechanik”
będzie kształcił przyszłych operatorów
obrabiarek.

• Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”
jest drugim najstarszym klubem sportów
zimowych w Polsce. W minioną sobotę,
29 sierpnia, obchodził jubileusz 90-lecia
istnienia. Starszy od iwonickiego jest tylko
108-letni SNPTT Zakopane.
• 13 września br. odbył się III Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych
Dawców Krwi i Szpiku Kostnego. Wśród
kilkudziesięciu rowerzystów, którzy brali
udział w rajdzie byli również policjanci
z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
W ten sposób funkcjonariusze wraz
z innymi uczestnikami promowali zdrowy
styl życia, honorowe krwiodawstwo oraz
popularyzowali jazdę rowerową, jako
czynną formę rekreacji.
• Reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie: podkom.
Jerzy Szwast i mł.asp. Sławomir Skóra
z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
wraz z jasielskim funkcjonariuszem
asp. Januszem Zaleśnym, zajęli drużynowo drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie
Przełajowym. Mistrzostwa Polski Policji
w Kolarstwie Przełajowym odbyły się
11 września br. w kamieniołomach w Niegowonicach w gminie Łazy (woj. śląskie).

Z gminy …
• 30.08.2015 r. w Amfiteatrze przy
„Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju odbył się koncert na pożegnanie wakacji. Na scenie wystąpiły zespoły: ukraiński
zespół folkowy „Rusychi” z Odessy oraz
Kapela Ludowa „Rymanowianie”.
• Nasz kraj na Mistrzostwach Świata
w Armwrestlingu reprezentował będzie
m.in. Grzegorz Nowotarski. Znamy już
bowiem listę polskich armwrestlerów,
którzy pojadą na tegoroczne Mistrzostwa
Świata w Armwrestlingu – Malezja 2015.
• Tylko 8,71 % w gminie Rymanów
wyniosła frekwencja podczas zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowego. Uprawnionych
(w naszej gminie) do wzięcia udziału
w referendum było 13 438 osób. Komisje referendalne wydały łącznie 1 171
kart.Najniższą frekwencję odnotowano
w Głębokiem 4,30%. Najliczniej w referendum wzięli udział mieszkańcy Wróblika Kólewskiego 11,40%.
• Na brzozowskim MOSIR-ze odbył się 11 września odbył się V Turniej
Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
w ramach projektu Niepełnosprawni
sprawni..? 16 drużyn z Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów
Samopomocy rywalizowało o puchary,
nagrody i dyplomy świetnie przy tym
bawiąc się i integrując. Turniej wygrała
drużyna Zakładu Aktywności Zawodowej
z Rymanowa Zdroju pokonując w finale
ŚDS Ustrzyki Dolne 2:0.
zebrał (deka)
NASZ RYMANÓW
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Z płonącego budynku
strażak wynosi na
rękach piękną, skąpo
ubraną dziewczynę.
- Dziękuję panu,
to był prawdziwy
wyczyn!
- Rzeczywiście,
nieźle musiałem się
namęczyć aby nie
dopuścić do pani żadnego z moich kolegów…

hum
o
na r
d
poc obry
zat
,ek

☺

Żona odwiedza męża w więzieniu.
- I jak ci tu jest ? – pyta.
- Prawie jak w domu. Też dają w zęby jak się
pyskuje, tylko naczyń nie trzeba zmywać!

☺

Pacjent skarży się dentyście:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi
wstawił!
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe!

☺

Dziadek bardzo barwnie opowiada o swoich
wojennych wyczynach. Gdy skończył, pyta
wnuczka:
- Czy wszystko zrozumiałeś?
- W zasadzie tak, poza jedną rzeczą!
- Konkretnie co ?
- Po co, oprócz ciebie, byli na froncie inni
żołnierze ?

☺

W ostatniej chwili przed rozpoczęciem mszy,
wpada do kościoła babcia z kawałkiem boczku
w ręce. Siada na ławeczce, robi znak krzyża i
w tym momencie zauważa boczek w ręce.
- O Boże – szepce - wrzuciłam do zupy
książeczkę do nabożeństwa!

☺

Przed zawodami znany lekkoatleta poważnie
zachorował.
- Jest fatalnie - mówi lekarz, patrząc na
termometr – jest 39,5 stopnia.
- A jaki jest rekord świata? – pyta zawodnik.

☺

Jasio wpada do klasy i zadowolony mówi do
pani:
- A ja mam małego braciszka!
- To do kogo jest podobny – pyta pani.
- Z oczek to do mamy – mówi Jasio – z noska
do taty, a z głosu do syreny strażackiej!

☺

Lucyfer dzwoni do św. Piotra:
- Proponuję rozegranie meczu piłkarskiego
między reprezentacjami piekła i nieba!
- Nie macie szans – mówi św. Piotr – wszyscy
najlepsi piłkarze są u nas!
- I co z tego! – uśmiecha się Lucyfer - u nas są
sędziowie!

☺

Humor z zeszytów
- Na obiad w czwartek Stanisław August miał
zawsze poetów i malarzy, bo bardzo ich lubił.
- Hejnał w radiu grany jest na trąbce
codziennie i w niedziele.
- Po śmierci pan Wołodyjowski stracił słuch
tak, że nawet nie słyszał jak larum grali.
- Na Rynku w Krakowie Kościuszko wyciągnął
i powiedział, że nie schowa.
- Choroby weneryczne są rozpowszechniane
przez prasę, radio i telewizję.
Wybrał (wła)

6

NASZ RYMANÓW

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Krzysztof Buczek
– tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 23.09.2015
Współpracowali przy numerze:
Piotr Fałatowicz, Rafał Głód,
Jakub Józefczyk, Karina Dębiec,
Sebastian Konderak,
Zofia Kandefer,
Tomasz Kossakowski,
Elżbieta Nadziakiewicz,
Jan Niemczyk, Maria Przybylska,
Józef Szałankiewicz,
Lucja Urbanik.
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20
w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów.
Wszelkie listy oraz materiały składać
można również w kiosku w rynku do
20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.
Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić
można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej
w Rymanowie Zdroju
Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka:
Ławeczka hr. Anny Potockiej
w Rymanowie Zdroju
(fot. Wacław Łabuda)

Nasza okładka
Mają swoje ławeczki sławne osoby
w różnych miejscowościach, mamy i my.
W Rymanowie Zdroju 16 sierpnia pojawiła się przy ciągu spacerowym, naprzeciwko zdrojowej pijalni, ławeczka z
założycielką uzdrowiska Anną Potocką.
Tablica obok ławeczki informuje:
„Anna z Działyńskich Potocka,
ur. 2 listopada 1846 w Kórniku,
zm. 2 czerwca 1926 w Ociece.

Wraz z mężem hr. Stanisławem Potockim założyła Uzdrowisko Rymanów,
którego początek liczy się od dnia odkrycia źródeł leczniczych – 16 sierpnia
1876.”
Wykonawca – art.. rzeźbiarz Andrzej
Samborski – Zajdel
Fundator – Gmina Rymanów
(wła)

Dokument chwili
Życie jest chwilą
i chwilą być musi
nim za chwilę minie
Chwila to miejsce, czas, data
Z chwil są utkane dni i lata
wypełnione
pamięcią i niepamięcią
tych minionych
zapomnianych
i niezapomnianych
tych wielkich, wspaniałych
tych banalnych i małych
tych radosnych i ślicznych
tych trudnych i tragicznych
I tych chwil przyszłych
niewiadomych, odległych
lub spodziewanych
ale nigdy na pewno pewnych
Bo w życiu
tylko jedno pewne jest zawsze
że kiedyś
przeminą wszystkie chwile nasze
i że może
ktoś czasem nas wspomni
patrząc
chociażby na nagrobne zdjęcie
I to jest życiowej chwili
pięknym dokumentem
(20.IX 2015)

Maria Przybylska

Od rodzinnej pasji
do wicemistrzostwa
świata

P

asja to przejaw miłości własnej, decydujący o jakości życia
człowieka i przynoszący uczucie
szczęścia i spełnienia. Pasje wynikają
z indywidualnych zainteresowań człowieka, jednakże nie rodzimy się zaprogramowani na nie - nasze życie ciągle
je kształtuje i modyfikuje, stwarzając
nam wręcz nieograniczone możliwości
wyboru i działania. W naszym życiu
jest zatem miejsce na wiele zainteresowań i pasji, i tylko od nas zależy, czy
zechcemy je odkryć i podążyć za nimi.
Jest 10 sierpnia 2015 roku – w Vail
w stanie Colorado w USA odbywa się
uroczystość rozpoczęcia Mistrzostw
Świata Juniorów w Wędkarstwie Muchowym. 11 sierpnia zawodnicy odbywają oficjalne treningi, natomiast od 12
do 14 sierpnia w 5 sesjach po 3 godziny
każda odbywają się zawody. Trzy spośród pięciu tur odbywały się na rzekach
Colorado i Eagle, dwie na jeziorach Dilon i Silvan. Łowiono 5 gatunków pstrągów oraz rzeczny gatunek siei. 15 sierpnia 2015 roku - uroczyste zakończenie
i dekoracje zwycięzców na szczycie
góry leżącej pomiędzy Aspen a Vail.
Srebrny medal i tytuł Wicemistrzów Świata w Wędkarstwie Muchowym USA 2015 zdobyła drużyna
z Polski w składzie: Szymon Konieczny – uczeń rymanowskiego gimnazjum
oraz Filip Kuras (Kraków), Bartłomiej
Zając (Nowy Targ), Dariusz Ordzowiały
(Maków Podhalański), Dawid Kowalski
(Mszana Dolna), Kacper Rudzki (Lublin).
Trener- Andrzej Wnękowicz, kierownik
drużyny-Adam Wnękowicz (Rabka).
Złoty medal wywalczyła drużyna Stanów Zjednoczonych (gospodarze), a miejsce trzecie zdobyła drużyna
z Czech. Indywidualnie miejsce pierwsze zdobył Hunter Hoffler (USA), drugie
- Mason Sims (USA), trzecie - Emilio
Jose Berjaga (Hiszpania). Największą

rybę zawodów, pstrąga długości 61 cm,
złowił Polak Kacper Rudzki z Lublina.
Szymon był najmłodszym uczestnikiem mistrzostw, za co otrzymał piękne
pudło ze sztucznymi przynętami. To jego
olbrzymi sukces, gdyż w kadrze narodowej jest dopiero drugi rok. Jego sukcesy
krajowe ( 2 miejsce w Mistrzostwach
Polski i 2 miejsce w zawodach Jesienny Lipień Sanu w ubiegłym roku) zostały zauważone przez trenera i ma duże
szanse na udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Hiszpanii.
Pasja Szymona to efekt rodzinnych
zainteresowań, a przede wszystkim
wieloletnia pasja i sukcesy jego ojca
Piotra Koniecznego, który startuje
w wędkarskich zawodach ogólnopolskich
od początku lat 90-tych, od roku 2000
w kadrze narodowej w wędkarstwie muchowym. Odznaczony medalem PZW
„Za wybitne osiągnięcia sportowe” oraz
odznaką „Za zasługi dla sportu”.
Lista sukcesów sportowych Piotra
Koniecznego, 21- krotnego uczestnika
mistrzostw świata i Europy, wielokrotnego zwycięzcy oraz medalisty Mistrzostw
Polski i zawodów Grand Prix Polski jest
naprawdę imponująca:
· imprezy międzynarodowe:
1. Mistrzostwa Europy 2002 Belgia –
brązowy medal drużynowo
2. Mistrzostwa Europy 2003 Szkocja –
złoty medal drużynowo,
3. Mistrzostwa Europy 2004 Szwecja–
srebrny medal drużynowo,
4. Mistrzostwa Europy 2005 Polska –
brązowy medal drużynowo,
5. Mistrzostwa Europy 2005 Polska –
4 miejsce indywidualnie,
6. Mistrzostwa świata 2008 Nowa
Zelandia – 10 miejsce indywidualnie,
7. Mistrzostwa Europy 2009 Irlandia–
brązowy medal drużynowo,
8. Mistrzostwa Europy 2010 BiH –
11 miejsce indywidualnie,
9. Mistrzostwa świata 2011 Włochy –
13 miejsce indywidualnie,
10. Mistrzostwa świata 2011 Włochy –
brązowy medal drużynowo.
· najważniejsze imprezy krajowe:
1. Lipień Popradu, rok 1996 - I miejsce
indywidualnie,

2. Puchar Podhala, Dunajec, rok 1998 I miejsce indywidualnie,
3. Indywidualny Mistrz Polski, San,
rok 2000,
4. Jesienny Lipień Sanu, San, rok 2000
- I miejsce indywidualnie,
5. Grand Prix Polski, rok 2001 –
I miejsce,
6. Puchar Dunajca im. Romaniszyna,
rok 2001 - I miejsce indywidualnie,
7. Jesienny Lipień Sanu, San, rok 2001
- I miejsce indywidualnie,
8. Mistrzostwa Polski, San, rok 2002, III miejsce indywidualnie
9. Mistrzostwa Polski, San, rok 2004, III miejsce indywidualnie,
10. Puchar Podhala, Dunajec, rok 2005 I miejsce indywidualnie,
11. Grand Prix Polski, rok 2005 II miejsce,
12. Jesienny Lipień Sanu, San, rok 2006
- I miejsce indywidualnie,
13. Puchar Brennicy, rok 2007 I miejsce indywidualnie
14. Puchar Dunajca im. Romaniszyna,
rok 2008 - I miejsce indywidualnie,
15. Jesienny Lipień Łupawy, rok 2008 III miejsce indywidualnie,
16. Grand Prix Polski, rok 2008 –
I miejsce,
17. Puchar Sanu, rok 2009 - I miejsce
indywidualnie,
18. Puchar Wisły, rok 2009 - II miejsce
indywidualnie
19. Puchar Dunajca im. Romaniszyna,
rok 2009 - II miejsce indywidualnie,
20. Grand Prix Polski, rok 2009 –
II miejsce,
21. Jesienny Lipień Łupawy, rok 2010 II miejsce indywidualnie,
22. Grand Prix Polski, rok 2010 –
I miejsce,
23. Puchar Dunajca im. Romaniszyna,
rok 2011 - I miejsce indywidualnie,
24. Grand Prix Polski, rok 2011 –
I miejsce,
25. Jesienny Lipień Sanu, San, rok 2015
- II miejsce indywidualnie.
Starszy brat Szymka – Grzegorz
Konieczny został również zaszczepiony
rodzinną pasją. Był członkiem kadry narodowej w wędkarstwie spławikowym
w latach 2006 -2010, zwycięzcą Grand
Prix Polski w roku 2008, wielokrotnym medalistą imprez ogólnopolskich
w wędkarstwie spławikowym i muchowym. Nadmienić należy, że męską część
rodziny wspierają z pasją siostra Anna
i mama Jolanta.
Szymonowi i całej rodzince serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i trzymamy kciuki za następne.
P.S. Czy wspólne, rodzinne pasje, spędzanie ze sobą wolnego czasu nie są najlepszą profilaktyką na zagrożenia współczesnego świata? Na pewno to idealny
sposób na umacnianie rodzinnych więzi
i pielęgnowanie bezcennych relacji międzypokoleniowych.
E. Nadziakiewicz
NASZ RYMANÓW
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Zebranie samorządowe
(Osiedle RYMANÓW – 1)

W

dniu 9 września 2015r. odbyło
się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1 w Rymanowie, zwołane
przez Zarząd Osiedla – głównym tematem
spotkania był podział środków tak zwanego „funduszu sołeckiego” przyznanego
na rok 2016 w wysokości 31.045.82zł.
Następnie pracownik Urzędu Gminy
Maria Wais złożyła informację na temat
możliwości pozyskania dofinansowania
w ramach LGD (LEADER – PROW
2014- 2020) dla stowarzyszeń, osób
fizycznych, osób rozpoczynających lub
prowadzących działalność gospodarczą.
Zebranie zakończono zgłaszaniem wniosków i zapytaniami. W zebraniu uczestniczył z-ca burmistrza Jan Materniak,
pracownik Urzędu Gminy Maria Wais,
oraz Zarząd Osiedla: przewodniczący –
Czesław Szajna, członkowie: Królicki
Dariusz, Łabuda Jan, Penar Jan, Sołtysik
Marcin, Szepieniec Mateusz, Wołczański
Grzegorz, także jako radny Gminy Rymanów, mieszkańcy Osiedla – 42 osoby.
Zebraniu przewodniczył Czesław Szajna
– po przedstawieniu procedury podziału
środków, „funduszu sołeckiego” i sumy
do dyspozycji (31.045.82zł). Zarząd
Osiedla zaproponował doposażenie trzech
placów zabaw.
1- w Parku im. Anny i Stanisława Potockich.
2 – Na ul. II Wojny Światowej.
3 – Na ul. Jasnej.

Pan Jan Penar – zgłosił wniosek aby
część funduszu przekazać na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej
dla OSP w Rymanowie, uzasadniając, że
urządzenie to poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy, (służy ono do
miejscowej lokalizacji palącej się sadzy
w kominie). Innych wniosków nie zgłoszono. Od przypadającej nam sumy 31.
045. 82zł. odgórnie potrącane jest 10%
na bieżące utrzymanie placów zabaw. Po
dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami,
przystąpiono do głosowania:
1 – Na dofinansowanie zakupu kamery
termowizyjnej dla OSP w Rymanowie
przeznaczono 3.000.00zł.
2 – Na doposażenie w/w placów zabaw
24.945.82zł.
3 – Na bieżące utrzymanie placów zabaw
3.100.00zł.
Zarząd Osiedla wczesną wiosną
2016r. przeprowadzi wizję wszystkich
trzech obiektów i po konsultacji z mieszkańcami zdecyduje, które place w jakie
urządzenia doposażyć, uwzględniając potrzeby, spełniając warunki i nie przekroczyć przeznaczonej sumy. Po zakończeniu
tematu „funduszu sołeckiego” z-ca burmistrza Jan Materniak – przedstawił- Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Rymanów, po dyskusji dotyczącej tego
tematu, przystąpiono do punktu – wolne
wnioski i zapytania. Wniosków i zapytań
było wiele, na wszystkie zgłoszenia z-ca
burmistrz Jan Materniak starał się wyczerpująco odpowiadać, a wszystkie zostały
spisane i dostarczone na Jego ręce.
Na tym zebranie zakończono.
Czesław Szajna

To już
10 kwesta

Z

bliża się 1 listopada i jak
co roku spotkamy się
przy bramach cmentarza,
aby zdobywać środki na odnowę starych nagrobków. Będzie
to już 10 kwesta poświęcona
temu celowi, w czasie pierwszej w 2004 roku, zbieraliśmy
pieniądze na odbudowę spalonej wieży kościoła.
W dotychczasowych kwestach brało udział około 60
osób, członków i sympatyków
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”. Liczymy na pomoc również w tym roku, bo o hojność
darczyńców jesteśmy spokojni.
(w)

XI Sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

W

dniu 28 sierpnia odbyła się XI
sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. Po przedstawieniu
porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Krystyna Przybyła – Ostap, przystąpiła
do poinformowania radnych o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach
w okresie międzysesyjnym. Podobnie
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec
złożył informacje o sposobie załatwienia
zgłoszonych wniosków na poprzedniej sesji, oraz informacje ze swojej działalności
z okresu międzysesyjnego.
Następnie Burmistrz przedstawił stan
przygotowań placówek oświatowych na
terenie naszej Gminy do rozpoczęcia
roku szkolnego 2015/2016. W kolejnym
punkcie obrad pracownik Urzędu Gminy
Maria Wais przedstawiła możliwości
dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020, działanie, „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”.
Przewodnicząca Rady poinformowała: Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie
zwrócił się z pismem, w którym określił
ilu ławników ma wybrać Rada Miejska
w Rymanowie wraz z określeniem do
jakiego Sądu. I tak: do Sądu Rejonowego w Krośnie - 2 ławników, do Sądu
Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych – 2 ławników, do Sądu Okręgowego w Krośnie –
1 ławnika. Zgłosiło się tylko 3 kandydatów na ławników. Ławnikami do Sądu
Rejonowego w Krośnie zostali: Teresa
Urszula Macnar i Wiesław Wiernasz. Do
Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: Marek
Mieczysław Krzysztyński.
W dniu 22 lipca br. Gmina Rymanów
ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Wykonanie projektów
wodociągowych sieci rozdzielczych
w miejscowościach: Rymanów, Ladzin,
Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Zmysłówka i Bzianka”.
W dniu 4 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert
przetargowych, z których wynika, że
najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w
zadania złożyła firma – Agencja Technik
Ekologicznych i Realizacja Inwestycji
„mkm Perfekt” Sp.z o.o. z Krakowa na
kwotę 525 025, 50zł brutto. W związku
z tym zaoszczędzono 75 025,50zł, na
realizację tego zadania. Były to najciekawsze tematy tej sesji.
Sesję zakończono odpowiedziami
Burmistrza Wojciecha Farbańca na wnioski i zapytania zgłaszane przez radnych,
sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli.
Czesław Szajna
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Susza

ługotrwała susza spowodowała zakłócenie w funkcjonowaniu wielu zakładów pracy, a przede wszystkim dotknięte zostało rolnictwo. W wielu studniach zaczęło brakować
wody, niektóre potoki przestały płynąć. Zdjęcia wykonane w
połowie września dokumentują stan klęski suszy. (w)

Wodowskaz „bez wody” pod mostem w Pastwiskach
(fot . R. Głód)

Uroda jesieni
Nad ugorami smętek płynie,
z kwiatów strącając resztki lata,
korale myje jarzębinie
i nić pajęczą w warkocz splata.
Tabor w Rymanowie Zdroju (fot. W. Łabuda)

P

Referendum

rzeprowadzone referendum nikogo swymi wynikami nie
zaskoczyło. Ani wynikami, ani frekwencją.
W okręgu krośnieńskim zagłosowało 8,14 % uprawnionych
do głosowania. W gminie Rymanów na 13 438 uprawnionych do
głosowania, do urn poszło 1 171 czyli 8,71 % (najmniej w Głębokiem – 4,3 %, najwięcej w Wróbliku – 11,4 %)
Postawiono obywatelom trzy pytania:
• Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych?
• Czy jesteś za finansowaniem partii politycznych z budżetu
państwa?
• Czy jesteś za rozstrzyganiem przepisów prawa podatkowego
na korzyść podatników?
Na pierwsze pytanie w okręgu krośnieńskim Tak odpowiedziało
82,66 % głosujących (81,20 % w gminie Rymanów).
Na drugie pytanie – chce finansowania partii w regionie 14,51 %
(13,9 % w gminie Rymanów).
Na trzecie pytanie – Tak odpowiedziało w regionie 92,82 % (94,57
% w gminie Rymanów).
Referendum sprowokowało gorącą dyskusję na temat jego celowości i zmarnowanych pieniędzy. Niejako na podsumowanie tych,
nieraz bardzo ostrych dysput, głos jednego z internautów:
Komorowski, który zarządził referendum z tymi pytaniami, za
taką cenę i w znanych powszechnie okolicznościach, okazał się być
kiepskim politykiem i małym człowiekiem. Podjęcie tej decyzji przez
senatorów rzuca głęboki cień także na nich. Ale głębokim niesmakiem napawa mnie decyzja o niewycofaniu referendum przez nowego
prezydenta. Szczególnie zaś cyniczne uzasadnienie, że chodzi mu
o zachowanie ciągłości. Komorowski został słusznie napiętnowany,
a jakoś mało kto mówi o współodpowiedzialności prezydenta Dudy. A
może już nie można nowego prezydenta krytykować , aby nie usłyszeć,
że jest się siewcą bezprzykładnej nienawiści?

Już długie cienie topól stoją,
na miedzy co dzieliła pole,
lipa jak rycerz złotą zbroją,
cieniem osłania chlebną rolę.
Senną piosenką ptak się budzi,
bo już szykuje się na drogę,
nie czeka już na podziw ludzi,
żegna już dziuplę swą niebogą.
Dni szare teraz światem rządzą,
pękate wozy suną drogą,
pająk co latem snuł swą przędzę,
podkulił z zimna krzywą nogę.
I sunie smętek nad polami,
potrącił kwiat co stracił płatek,
pofrunie potem z motylami,
co się szykują na ostatek.
Dymy się ścielą woalami
i słońca promień sennie płynie,
rzeki już płaczą ryb łuskami,
by już za chwilę w lodzie zginąć.
W złocie listowia świat skąpany,
żurawi strzały niebo kroją,
szarość zaduma, niebios łany,
jesiennym tchnieniem przestwór stroją.
Na wiosnę razem ze skowronkiem,
zanucim światu pieśń coranną
zbudzą się lilie, aby dzwonkiem
światu majową zbudzić Pannę.

Józef Szałankiewicz
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za szybko drogo za to zapłacili. Z Finiszu
Rymanów tym razem najlepsza była Aleksandra Królicka, która zdobyła II miejsce
w kat. 18-29 i tytuł wice mistrzyni Polski.
Podium w tej kategorii uzupełniła Monika
Hryma, zdobywając III miejsce i brąz
w Mistrzostwach Polski. Iwona Królicka
tym razem VII w kat. 40-49, Mateusz
Królicki V w kat.18-29.

Rusz się człowieku,
kolejne starty

Ultramaraton Magurski

W

dniu 22 sierpnia w Krempnej
odbył się Ultramaraton Magurski na dystansach: 40 km
oraz 80 km. Uczestnicy po 31 km mieli
możliwość podjęcia decyzji, który dystans
chcą ostatecznie ukończyć.Trasa w wersji
40+obejmowała: start Krempna, Polany,
Olchowiec, Baranie, Przełęcz Mazgalica,
Ożenna, Wysokie i meta Krempna.Natomiast trasa w wersji 80+obejmowała:
Krempna, Polany, Olchowiec, Baranie,
Przełęcz Mazgalica, Ożenna, Przełęcz
Beskid nad Ożenną. Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Radocyna, Nieznajowa,
Wołowiec, Mareszka, Bacówka PTTK
w Bartnem, Magura, Świerzowa, Kolanin,
Przełęcz Hałbowska, Krempna
Na obydwu trasach zawodników obowiązywały limity czasu, których przekroczenie skutkować mogło dyskwalifikacją
uczestnika. Na trasie 40+ limit czasowy
wynosi 12 godzin (do godziny 17:00),
na trasie długiej limit czasowy wynosi
15 godzin (do godziny 20:00).
Dystans 40 + ukończyło 98 zawodników w tym 32 stanowiły kobiety. Wśród
kobiet pierwsze trzy miejsca przypadły:
Kamili Głodowskiej -04:02:17(Night
Runners Kraków), Magdalenie Musialik
-04:04:40 (Rzeszowskie Gazele i Gepardy), Joannie Grabowskiej 04:06:06 ( Night
Runners). Zawodniczki z naszego klubu
zajęły miejsca: Karina Dębiec z czasem
04:39:39 na 8 miejscu open w kategorii
kobiet i Aneta Polewka z czasem 05:12:50
na 17 miejscu. Wśród mężczyzn zwyciężył: 1 miejsce Rafał Klecha (Fireman)
03:16:40, 2 miejsce Przemyslaw Bień
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(LKS Burzyn) 03:20:34 i miejsce trzecie
Sławomir Walaszczyk 03:24:34
Na dystansie 80+ na 76 startujących
(z czego 7 stanowiły kobiety) zwyciężył
zawodnik naszego klubu Finisz Rymanów
Krzysztof Wiernusz z rewelacyjnym
czasem 07:25:01, 2 miejsce Adam Alker
07:31:19 i miejsce trzecie Grzegorz Danicz z czasem 07:54:12 (Norafsport). Arek
Ślączka zawodnik Finiszu Rymanów
ukończył dystans 80+ z czasem 11:37:11
zajmując 51 miejsce open na 76 zawodników. Wśród kobiet pierwsze trzy miejsca
należały do: Małgorzaty Zemła 10:08:00,
Beaty Zielińskiej (Rutkow-ski Sport
Club) 10:20:12 i Aleksandry Borusińskiej
(Stopa Słupsk) 10:36:16. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom!
Festiwal Biegowy w Krynicy
4. Górskie Mistrzostwa Polski
w Nordic Walking w Krynicy
W biegowym bogactwie 6 PZU Festiwalu Biegowego, wśród licznych startów
i warsztatów dla biegaczy, nie zabrakło też
miejsca dla miłośników nordic walking.
Jak co roku, w sobotni poranek ścigali się
oni w ramach Górskich Mistrzostw Polski
w Nordic Walking. To konkurencja, która
w programie Festiwalu gości już po raz
czwarty, a współorganizuje ją Polskie
Stowarzyszenie Nordic Walking. Finisz
Rymanów reprezentowali: Iwona Królicka- IV w kat. K40, Monika Hryma- IV
w kat.K18,Mateusz Królicki- III m w kat.
M18 i brązowy medal Mistrzostw Polski.
MP w Hill Nordic Walking
W tym roku po raz pierwszy do
festiwalowego Biegu na Jaworzynę dołączyło wejście techniką nordic walking.
Konkurencja została rozegrana w randze
mistrzostwa kraju i przyciągnęła całkiem
sporo śmiałków. Wielu nie wiedziało,
czego się spodziewać. Trasa miała 2,6
km ,470 m przewyższenia i wiodła nartostradą Jaworzyny Krynickiej. Wymagała
dobrego rozłożenia siły, ci którzy zaczęli

Bieg 7 Dolin
Marcin Świerc po raz kolejny zwycięzcą Biegu Siedmiu Dolin na głównym
dystansie 100 km. Przed startem mówił,
że ma dwa cele: ukończyć bieg i zrobić to
na jak najlepszym miejscu. Niewątpliwie
bieg ukończył i zrobił to jako pierwszy ze
sporą przewagą nad rywalami. Chociaż
zwycięstwo Marcina Świerca było spektakularne, to jednak największą bohaterką
biegu jest Ewa Majer, która zajęła trzecie
miejsce w klasyfikacji generalnej, pokonując wielu mężczyzn. Bieg skończyła
rewelacyjnym czasem 9:41:52. Ten bardzo wymagający bieg ukończył z dużym
sukcesem kolejny przedstawiciel Finiszu
Rymanów Waldemar Czado. Ten doświadczony zawodnik w Mistrzostwach
Polski w Ultradystansowym Biegu
Górskim w kategorii 55-59 zajął drugie
miejsce i zdobył tytuł wice mistrza Polski!
Na najkrótszym dystansie Biegu
7 Dolin liczącym 34km startowali Bronisław Dobrowolski i Dariusz Królicki.
Obaj bieg ukończyli zajmując odpowiednio Bronisław- 252 m i czas 04:50:26,
Dariusz-192 m uzyskując czas 04:37:30.
(na 496 startujących).
Karina Dębiec i Dariusz Królicki

Małe rzeczy
Życie ludzkie z małych rzeczy się składa
Mały fakt ma znaczenie nie lada
Mały czyn może zmieniać historię
Małe słowo wielką wagę mieć może
Mały krok zawieść może daleko
Mały uśmiech bywa lepszy od leku
Mały gest zdolny zdziałać jest wiele
Mała myśl wielkie może mieć cele
Z małej iskry pożar może być wielki
Wielka kłótnia chociaż mały był sprzeciw
Mały wirus ale wielkie choroby
Mały szkodnik a ogromne zeń szkody
Małe dobro wpływ ma dobry na wszystko
Lecz zło małe rośnie w wielkie zbyt szybko
Mała złość może niszczyć swym jadem
Z małej chmury może też sypnąć gradem
Z małych kropel tworzą się oceany
Całe życie składa się z rzeczy małych
Które rosną i raz trudzą , raz cieszą
Nieraz wszystko małą zdaje się rzeczą
Zwykle MAŁE zawsze miłym się zdaje
Choć nie zawsze takim w końcu się staje
A więc troskę trzeba wkładać nie lada
By MAŁEMU dobry cel w życiu nadać
Maria Przybylska

Baranów Sandomierski
– Sandomierz – Ujazd

C

„Jak dobrze wstać skoro świt”.
złonkowie naszej grupy wyjazdowej wiedzą o tym nader dobrze.
Tym razem, po niezwykle udanym
wyjeździe do Bardejowa, obraliśmy nowy
cel, mianowicie Sandomierz i okolice.
Piękny ten prastary rejon pogranicza
podkarpacko – świętokrzyskiego już
od dawna kusił nas swoimi atrakcjami
i w końcu decyzja zapadła, 5 września
jedziemy! Zbiórka o 5 rano, bo i droga
daleka i moc atrakcji przed nami.
Najpierw Baranów Sandomierski,
małe miasteczko z długą historią. Początki
osadnictwa w tym miejscu szacuje się na
XII wiek. Jednak prawdziwą perłą, która
przyciągnęła nas, jak magnes, w to miejsce jest późnorenesansowy pałac, zwany
nie bez kozery, „Małym Wawelem”.
Pałac ów, był siedzibą rodową rodziny

Leszczyńskich, z których najsłynniejszy
przedstawiciel, Stanisław, był królem
Polski. Zamek, w czasach jego świetności
odwiedzali znakomici goście, min. Stefan
Batory a 5 września 2015 r. także i my,
delegacja z gminy Rymanów. Zachwyciliśmy się pięknymi komnatami, krużgankami, malowniczo położonym parkiem i magiczną atmosferą
panującą w tym miejscu.
Był to jednak to dopiero
początek naszej przygody z
historią i kulturą regionu. Z
Baranowa przemieszczamy
się kilkanaście kilometrów
dalej i po chwili jesteśmy
już w Sandomierzu.
Majestatyczny, stary
gród ulokowany w miejscu
w którym San domierza do
Wisły przywitał nas lekką
mżawką, która po chwili
minęła ustalając pogodę
wprost idealną do zwiedzania. Ani ciepło, ani zimo po prostu w sam
raz. Jako pierwszy cel zwiedzania obraliśmy sobie sandomierskie kościoły. Wszak
grzechem byłoby pominąć te prawdziwe
skarby architektoniczno-kulturowe.
Kościół św. Jakuba z przepięknym, zachowanym w oryginale XIII w. portalem,
który do naszych czasów zachował się w
niemalże idealnym stanie. Kościół św.
Pawła, gotycki wzniesiony już w XV
w. Czy też, jak głosi przekaz, fundowana
przez Bolesława Krzywoustego w wieku
XII a przebudowana w XIV w. słynna bazylika katedralna. Można by każdej z tych
świątyń poświęcić osobne opracowanie,
tak piękne i bogate w historię i tradycję są
te miejsca. My mieliśmy ogromną przyjemność zwiedzać je, a dzięki fachowej
opiece pani przewodnik z sandomierskiego PTTK również dowiedzieć się o ich
często burzliwych ale pięknych losach.
Następnie trasa podziemna, świadectwo
potęgi Sandomierza ale także świadek
jej upadku. Brama, wiodąca w stronę

Opatowa i przepiękny z niej widok na
całą okolicę. Gwarny, pełen życia sandomierski rynek, po którym codziennie
rowerem przemieszcza się najsłynniejszy
obecnie „mieszkaniec” Sandomierza
ojciec Mateusz. Niestety nie mieliśmy
na tyle szczęścia, aby osobiście spotkać
tego słynnego księdza (być może był
w trakcie rozwiązywania kolejnej trudnej
sprawy? Kto wie?), ale odwiedziliśmy
niektóre miejsca związane z nim i kręconym w Sandomierzu serialem. Po błogim
odpoczynku w jednej z klimatycznych
restauracji ruszyliśmy dalej, do Ujazdu.
Ta położona ok. 20 km od Sandomierza miejscowość, z pozoru nie wyróżnia
się niczym szczególnym, ale to tylko
pozory. W Ujeździe znajdują się jedne
z największych i najpiękniejszych ruin
zamku w Polsce. Zamek Krzyżtopór, bo o
nim mowa, budowany był w latach 1627
– 1644. Według pomysłu jego właściciela
Krzysztofa Ossolińskiego : „okien miał
tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni;
sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery
narożne jego baszty odpowiadały liczbie
kwartałów” , dodam jeszcze, że strop największej sali zwieńczać miało przepastne
kryształowe akwarium. Zamek, pomimo
swojego majestatu nigdy nie został w pełni dokończony. Najpierw Szwedzi, którzy
potopem zalali Polskę rozkradli jego mie-

nie w 1655r. a wyroku na nim dokonały
w 1770r. wojska carskie w czasie wojny
z Konfederatami Barskimi. Obecnie pałac
ów posiada status stałej ruiny i przytłacza
swą wielkością i rozmachem.
Jesienny dzień szybko dobiegał końca a wraz z nim również i my, musieliśmy
wracać do naszych domów. Zostawiliśmy
za sobą uroki ziemi sandomierskiej,
obiecując sobie, że to nie koniec naszych
wspólnych wypraw. Kto wie, gdzie
pojedziemy następnym razem? Gdzie
poprowadzą nas ścieżki przygody, której
raz zakosztowawszy nie możemy przestać
smakować. Mnie nie pozostaje nic innego,
jak zaprosić do wspólnego podróżowania
wszystkich tych, którzy chcieliby wspólnie z nami poznawać wspaniałych ludzi
oraz odwiedzać ciekawe miejsca.
Krzysztof Buczek
fot. Wacław Łabuda
NASZ RYMANÓW
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Moje wspomnienia
turystyczne (5)
(pobyt w Rymanowie)

W wrześniowym numerze Mieczysław Orłowicz opisał organizację
sezonu leczniczego i o posezonowych pustkach w Rymanowie
Zdroju. Przedstawił swoje uwagi
o spędzaniu wolnego czasu przez
elity i ubolewał nad ubóstwem
imprez etnograficznych i o swojej
fascynacji architekturą drewnianą
i pierwszych eskapadach turystycznych po najbliższej okolicy. (wła)

N

ie tylko do Brzozowa wędrowałem ze Słowakami. Pamiętam ich
regionalne stroje w tonie białym
z odwróconymi na wierzch kożuchami
owczymi, które nosili nawet w lecie, a tym
bardziej w jesieni, kiedy przychodzili na
odpust w dniu 8 września. Pamiętam jak
innym razem odprowadzałem Słowaków
w powrotnej drodze od Rymanowa przez
Rymanów-Zdrój i kilka wsi łemkowskich położonych w górach. Wśród nich
była jedna wioska polska Królik Polski
z kościołem wystawionym tylko dla tej
małej osady, leżącej pośród unickich wsi
Łemkowskich. Doszedłem do granicznych
słupów pod Czeremchą, mijając po drodze
dwie wioski łemkowskie: Lipowę i Czeremchę. Po stronie węgierskiej zobaczyłem
szosę spadającą w dół, w okolicę położoną
na południe od Przełęczy Dukielskiej,
gdzie wśród wiosek, po części łemkowskich, po części słowackich, dominowały
dwa miasteczka: Stropków i Homonna,
o cechach węgierskich, w których za moich
akademickich lat, spędzonych w Rymanowie, nie byłem nigdy. Sam nie chciałem
zapuszczać się w te strony, a towarzystwa
nie mogłem znaleźć. Poprzestawałem tylko na ich oglądaniu z góry. Podczas tych
wędrówek ze Słowakami zaprzyjaźniłem
się z nimi do tego stopnia, ze zapraszali
mnie do odwiedzin w ich wioskach. Jeżeli
chodzi o stroje ludowe, trzeba stwierdzić,
że jarmarki i targi w Rymanowie nie dostarczały takich wrażeń w tej dziedzinie,
jakie dawały niegdyś jarmarki w Jarosławiu i Samborze.
W Rymanowie targi tygodniowe
odbywały się w każdy poniedziałek. Już
w niedzielę wieczorem widziało się, jak
szosą z gór, tj. od strony południowej, szły
rzesze Łemków, wychodzących z domów
już przed północą, ażeby zdążyć na rano
do Rymanowa. Wieźli oni na jarmark cały
swój chudy dobytek i bardzo skromne
plony gruntów w tamtejszych okolicach.
Kupowali wszystko, co było potrzebne na
cały tydzień, bo w ich stronach żadnych
sklepów ani sklepików nie było. Z innych
okolic, tj. ze wschodu od strony Sanoka,
z zachodu od strony Krosna i Iwonicza
i z północy od strony Brzozowa i Haczowa,
zjeżdżali się chłopi polscy, którzy posiadali
wozy większe, zaprzężone prawie zawsze
w konie )podczas gdy Łemkowie jeździli
wołami, na małych wózkach), mając tyle
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miejsca na wozach, że nawet wieprzki
na targ tam się mieściły, podczas gdy
wieprzki łemkowskie pędzono drogą.
W poniedziałki już około godz.8 rano zapełniał się wozami i chłopami cały rynek
i targowica położona na zboczu wzgórza
na zachód od rynku. Koło godz. 2 po
południu zaczynał się rozjazd chłopów
z Rymanowa, ożywiały się natychmiast
i kurzyły wszystkie okoliczne szosy
w dalekim promieniu. Był to obraz powtarzający się stale przez 52 poniedziałki
w roku, z tym, że do tego przybywało jeszcze kilka wielkich jarmarków ze zjazdem
chłopstwa, mieszczan i rzemieślników
z miast i miasteczek bardziej odległych
od Rymanowa.
Jakichś specjalnych wyrobów
ludowego przemysłu artystycznego,
w rodzaju haftów, wyrobów glinianych,
skórzanych czy garnków, na tych targach
nie zauważyłem. Skoro jednak mowa
o ludowej sztuce i o ludowym przemyśle,
to trzeba zaznaczyć, że nie tylko wsie
łemkowskie miały wspomniane przeze
mnie poprzednio tak piękne chaty, jakie
zauważyłem w okolicy Łupkowa nad
rzeką Osławą. Muszę przyznać, że w żadnym ówczesnym zaborze ani też dzisiaj
w Polsce, nie widziałem wiosek równie
pięknych jak pod Krosnem, np. na szlaku
do zamku pod Odrzykoniem, pod Jasłem,
w całym powiecie jasielskim, a specjalnie
w okolicach Żmigrodu, oraz w powiecie
sanockim, gdzie nieraz „zdejmowaliśmy”
je (ale nie w moich latach uczniowskich
i akademickich) jako okazowo piękne
chaty wsi polskiej. W okresie mojej
młodości, kiedy przejeżdżałem przez
wioski z takimi chatami, nie uważałem
ich za osobliwość, jaką w gruncie rzeczy
stanowiły. Dlatego też nie zwiedzałem ich
z odpowiednim uwagi i teraz tego żałuję.
Przypominam sobie tylko, jak kolorowe
były te wsie. Wszystkie domy kryte były
słomą, a dachy czterospadowe o kantach
nieraz strzyżonych w schody, ściany
malowane w barwne pasy. Gdy bywałem
później w tamtejszych okolicach, miałem
okazje stwierdzić, że jeszcze jest tych
chat sporo, ale już zanikają. Z każdym
rokiem przybywało chat budowanych na
modłę miejską. Może były wygodniejsze
dla mieszkańców, chociaż zimne i trudne
do ogrzania, ale nie tak piękne i nie tak
swojskie, jak tamte z okresu mego dzieciństwa i młodości w ostatniej dekadzie XIX
i pierwszej dekadzie XX wieku. Wiele
z tych pięknych wsi poszło z dymem, gdyż
w okolicy Przełęczy Dukielskiej toczyły
się boje podczas I wojny światowej.
O ile pod względem etnograficznym
targi i jarmarki w Rymanowie nie były
ciekawe, to trzeba to samo powiedzieć
i o tamtejszych uroczystościach religijnych. Daleko im było do piękna, jakie
oglądałem przy tego rodzaju uroczystościach w Jarosławiu, a nawet w Samborze.
Tutaj odpust doroczny odbywał się w pełni
lata, mianowicie 10 sierpnia, w dzień św.
Wawrzyńca, patrona kościoła. Wówczas
nie było jeszcze zwyczaju, aby odpusty

przenosić na najbliższą niedzielę. Tak
dalece nie ceniono sobie jeszcze pracy.
Odpusty odbywały się w dniu, w którym
według kalendarza wypadały. Odpust w
Rymanowie, podobnie jak w Jarosławiu,
ale na mniejszą skalę, łączono z jarmarkiem w mieście, tylko że tutaj w jednym
dniu odbywał się odpust jako uroczystość
religijna, w drugim – jarmark jako impreza
handlowa, zastępującą chłopom z okolicy
również turystykę masową. W ówczesnym
ujęciu mogę ją tak nazywać z tego powodu, że większość chłopów przybywała tu
nie dla handlu, ale dla rozrywki i dla urozmaicenia sobie trochę nudnego żywota na
wsi. A trzeba przecież uprzytomnić sobie
fakt, że większość wsi nie miała wówczas,
podobnie jak nie ma i dzisiaj, połączenia
kolejowego, że wówczas nie kursowały
autobusy, że dojazd do kolei furmankami
był bardzo uciążliwy, że nie było tego
rodzaju powszechnej rozrywki, jaka dziś
dostarcza wsi radio i telewizja, czy kino.

Mieczysław Orłowicz na Kosowskiej Górze
w Beskidzie Średnim

Życie na wsi, którego zakosztowałem
kilka razy w czasie wakacji, miało zupełnie
inny charakter, ale nie powiem, aby nie
było ono urozmaicone. Ówczesna wieś
polska w owej dobie była bardzo przesycona folklorem, barwna, miała swoją
„twarz” w stopniu o wiele większym niż
dziś. O ile w Jarosławiu, Samborze, gdzie
w pewnej mierze stykałem się ze wsią za
pośrednictwem moich kolegów gimnazjalnych – chłopskich synów, których miałem
w szkole większość – widziałem od nich,
że prawie każdy z nich ma kogoś z rodziny w Ameryce osiadłego na stałe, o tyle
w okolicy Rymanowa, nie tyle Polacy, co
raczej Łemkowie, masowo emigrowali do
Ameryki głównie po to, żeby się dorobić
tam trochę pieniędzy, po czym wrócić do
Galicji i dokupić w rodzinnej wsi trochę
gruntów. Wszyscy oni żyli oszczędnie i dorabiali się tego wymarzonego, niewielkiego majątku, pozwalającego na dokupienie
kilku krów, kilku koni czy kilku morgów
gruntu w jałowej okolicy rodzinnej wsi.
W moich latach gimnazjalnych widziałem także częściej w Jarosławiu

(ze względu na wycieczki na dworzec
kolejowy) niż w Rymanowie, jak sezonowo emigrowało chłopstwo do Prus na
roboty. Wyjeżdżało ono na przedwiośniu,
w marcu lub kwietniu, gdy w Niemczech
zaczynały się roboty polne, a powrót następował późną jesienią. Wracali w równie
nędznych szatach, w jakich jechali, ale jakąś gotówkę mieli w kieszeni. Nie była to
– rzecz oczywista – gotówka imponująca,
ale wystarczyła na przeżycie zimy nawet
nie pracując. Na przedwiośniu ponownie
wyjeżdżano do Prus, a zdarzało się nawet,
że ten lub ów zaoszczędził tyle, że mógł
sobie kupić te wymarzone kilka morgów
gruntu, parę krów lub koni. Patrząc na
tych opalonych i osmaganych wichrem
na robotach polnych w Niemczech ludzi,
nie mogłem nie być dla nich z całym
uznaniem, widząc, jak odmawiali sobie
zaspokojenia podstawowych potrzeb
w jedzeniu czy mieszkaniu w czasie robót
w Niemczech.
Połowę domu dziadka w Pruchniku, gdzie często spędzałem wakacje,
zajmował posterunek żandarmerii,
która patrolowała wszystkie szosy wokół
Pruchnika w promieniu około 10 km.
Z nudów wdawałem się z nimi w dyskusje o wypadkach i liczbie popełnianych
zbrodni w tej okolicy. Dowiadywałem się,
że na okolice Pruchnika, liczącą około 30
wsi i 20 tysięcy mieszkańców, wypada
rocznie mniej więcej jedno morderstwo,
dwa czy trzy rabunki i niewielka liczba
kradzieży. W samym Pruchniku, jako miasteczku, morderstwa i rabunki nie zdarzały
się nawet raz na rok, kradzieże – dwa, trzy
razy w miesiącu. Kto chciał zarobić, a nie
znalazł roboty na miejscu, bo i tak było,
miał łatwy upust, z którego korzystały tysiące – długofalowa emigracja do Ameryki
albo krótkotrwały wyjazd na kilkumiesięczne roboty sezonowe w Niemczech.
Konstatuję, że w okresie mojej młodości
widziało się w Galicji wielu zamożnych
ludzi, którzy zawdzięczali swoją fortunę
ciężkiej pracy na emigracji. Wydaje mi się,
że dobrze wykorzystali emigrację, np. do
Ameryki, chłopi, rzemieślnicy i robotnicy,
o ile posiadali chociaż trochę tzw. chłopskiego rozumu. Na ogół tego przymiotu
nie posiadali emigranci rekrutujący się ze
sfer inteligenckich. Dlatego ci w Ameryce
nie tylko do niczego nie dochodzili, ale
nawet wracali w większym ubóstwie niż

przed wyjazdem. Wśród moich znajomych
było wielu takich, którzy niczego się nie
dorobiwszy, wracali z Ameryki pełni zawodu i narzekań.
W życiu naszej rodziny już w pierwszym roku pobytu w Rymanowie, gdy
byłem uczniem VI kl. Gimnazjalnej,
nastąpił smutny wypadek. Mianowicie
moja młodsza ode mnie siostra Emilia,
w 1897 r. tj. w niespełna rok po przybyciu
do Rymanowa, w okresie świąt Wielkiejnocy, dostała zapalenia kiszek i mimo
natychmiastowej pomocy lekarskiej, po
kilkudniowej bardzo ciężkiej i bolesnej
chorobie, zmarła w pierwszych dniach
maja, w 8 roku życia. Nie byłem nawet
na pogrzebie, który podobno odbył się
bardzo okazale, uczciłem tylko śmierć
małej siostry wierszem, pierwszym
jaki napisałem w życiu. Nie dotrwał do
moich dni. Grób siostry znajduje się na
skraju cmentarza za miastem, przy drodze na wzgórze Kalwaria. Byłem jeszcze
w ostatnich latach kilka razy w Rymanowie i starałem się przy pomocy miejscowego grabarza utrzymać grób siostry
w jako takim porządku. Od dłuższego jednak czasu nikt z naszej rodziny
w Rymanowie nie był i nie wiem, w jakim
stanie ten grób się zachował.
Wspomniałem o Kalwarii Rymanowskiej. Nie jest to bynajmniej jakieś
miejsce odpustowe czy kościół pielgrzymkowy. Jest to wzgórze niewysokie,
dominujące nad miastem od południa.
Wzgórze to było ulubionym miejscem
przechadzek podmiejskich mieszkańców
Rymanowa i bywałem na nim przeciętnie
kilka razy w ciągu każdego miesiąca. Na
szczycie wzgórza poprzednia właścicielka
Rymanowa hr. Anna Potocka wystawiła
niewielką kaplicę, a po drodze do niej 15
kaplic kalwaryjskich. Stąd nazwa wzgórza. W celach religijnych tu nie chodzono,
wyłącznie tylko turystycznych, skąd
rozciągał się widok na miasto i okolicę.
Niegdyś, w okresie naszego przyjazdu,
wzgórze było nagie, później zasadzono
tu młode sosenki, licząc, że porośnie ono
sosnowym lasem. Niestety, szalone wichry
rymanowskie utrudniały to przedsięwzięcie, młode sosenki szybko wyłamywały.
Po kilkunastu latach utrzymało się zaledwie kilka sosenek. Stąd roztaczał się
piękny widok, ale tylko w stronę południa,
tj. ku głównemu granicznemu łańcuchowi

Beskidów, jakkolwiek najbliższe wzgórze,
zwane Łysą Górą, przesłaniało tu dalsze
pasmo wzgórz, natomiast w kierunku
zachodnim i północno-zachodnim, doskonale było widoczne całe tzw. Podole
Sanockie z miastem Krosno w centrum,
obramowane wzgórzami Podkarpacia.
W kierunku Brzozowa dominowały,
zwracając najwięcej uwagi, ruiny Zamku Odrzykoń i otoczone legendą skały
„Prządki”. Według tej legendy miały to
być zaklęte i zamienione w skały córki
pana na Odrzykoniu, za karę, iż przędły
w święto Wielkiejnocy. Stąd nazwa skał.
Naturalnie już w pierwszym tygodniu po
przyjeździe do Rymanowa poszedłem na
szczyt Kalwarii i oglądając okolicę z mapą
wojskową 1:75 000 wyznaczałem sobie
plany najbliższych wycieczek.
Od czasu do czasu, a właściwie
w każdą niedzielę, wyjeżdżaliśmy na
wycieczki rodzinne. Miały one nie tyle cel
krajoznawczy (poznanie okolicy) ile raczej
rozrywkę wskutek samej jazdy powozem.
Muszę zaznaczyć, że w Rymanowie dorożkarstwo było rozwinięte silniej, niżby na
to wskazywała liczba mieszkańców tego
miasteczka. Była ustalona taryfa, dość
wysoka, nie tyle obliczona dla miejscowej
ludności, ile gości przyjeżdżających do
Zakładu Kąpielowego. Najwięcej klienteli
dawał dorożkarzom Zakład Kąpielowy
Rymanów-Zdrój, chociaż odległość od
dworca kolejowego w Rymanowie wynosiła 9 km. Przyjeżdżający kuracjusze
z pakunkami, i to nie tylko z walizkami,
ale także z kuframi, bielizną pościelową
i ubraniem, byli zdani na łaskę dorożkarzy i ich zdzierstwa. Oczywiście goście
narzekali na tę taryfę. Pamiętam, że za
przejazd z dworca do Zakładu płaciło się
8 fl., za wycieczkę z Rymanowa-Zdroju
do Iwonicza-Zdroju 6 fl., za wycieczkę do
Krosna i Odrzykonia 16 fl., za wycieczkę
do pustelni bł. Jana z Dukli również 16
fl. Były to sumy wysokie, toteż nie każdy
z gości mógł sobie na takie wycieczki dorożkami pozwalać. Ówczesne dorożki były
to szerokie landary z budą, którą można
było zamykać i otwierać, stosownie do stanu pogody. Normalnie mieściły się w nich
4 osoby, przy pewnym ścieśnieniu- 5 osób,
wyjątkowo 6, ale tego dorożkarze nie lubili
i żądali dopłaty. W celach użytkowych jeżdżono dorożkami do dworca kolejowego
odległego od miasta o 5 km. Wyjazdy do
Rymanowa-Zdroju były tak częste, że nie
traktowano tego za wycieczkę.
Dla sprawunków wyjeżdżaliśmy
najczęściej do Sanoka, odległego od Rymanowa o 25 km w kierunku wschodnim.
W Sanoku była jedyna w powiecie księgarnia, poza tym cukiernia, restauracja,
handel meblami, nadto zegarmistrz, który
jednocześnie spełniał funkcję optyka; można było u niego dokonać zakupu okularów
względnie tzw. cwikierów, które wówczas
były w modzie, chociaż ugniatały nos
i powodowały ranki w punktach ściśniętych
sprężynami.
Wspomnę też o wycieczkach, które
urządzaliśmy w niedzielę po południu
w celu odwiedzenia zamieszkałych
NASZ RYMANÓW
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w okolicy znajomych lub kolegów ojca
z lat szkolnych. Jeździliśmy nieraz dalej
– na odległość ok. 35 km od Rymanowa.
Sama podróż trwała 14 godz. (w obie
strony), co zajmowało całą niedzielę.
Jedna z takich dalszych wycieczek, po
lichych drogach górskich, prowadziła do
wioski Zawadka Rymanowska, położonej
niedaleko Przełęczy Dukielskiej, która
powinna się raczej nazywać Zawadką Dukielską. Była to nędzna wioska łemkowska
z malowniczą cerkiewką drewnianą, przy
której proboszczem greckokatolickim był
kolega mego ojca z gimnazjum w Przemyślu ks. Roman Kmicikiewicz, który nas
zawsze bardzo radośnie witał i gościnnie
przyjmował, nudząc się w swoim pustkowiu, z dala od jakiegokolwiek miasteczka.
Chodziliśmy z nim zawsze na dominującą
nad Zawadką górę Cergową (718 m), królującą nad całym powiatem krośnieńskim
i nad Podolem Sanockim. Jest to najdalej
na wschód wysunięty szczyt, z którego
w dni pogodne widać Tatry, co stanowiło
dodatkową atrakcję dla turystów. Na Cergowej byłem wielokrotnie.
Ks. Kmicikiewicz był człowiekiem
niespożytego zdrowia i chwalił sobie to,
że dzień po dniu, jak rok długi, nawet w
dni trzaskającego mrozu, rozebrany do
pasa szedł przez ogród plebański do źródła
u stóp Cergowej i tu urządzał sobie tusz
z lodowatej wody. Twierdził, że dzięki
temu zahartowaniu trwa mimo starości
w czerstwym zdrowiu. Trzymał się rzeczywiście doskonale, choć urodzony w r. 1849
miał już na początku naszej znajomości
około 60 lat. Ale okazuje się, że niczego
nie można nadużywać. Tak i ks. Kmicikiewicz w kilka lat później, w listopadzie,
podczas takiego tuszu zaziębił się i zmarł
na zapalenie płuc. Straciłem przyjaciela
w starszym wieku, który był moim
przewodnikiem po Beskidach Średnich
w okolicy Przełęczy Dukielskiej.
W dalszej okolicy od Rymanowa ojciec miał jeszcze jednego kolegę księdza,
ale obrządku rzymskokatolickiego. Był to
ks. Wojtalik, proboszcz w miasteczku Żmigród, na południe od Jasła. Raz tylko pojechałem z ojcem powozem do Żmigrodu,
i to bodaj już w pierwszym roku po przyjeździe do Rymanowa. Droga prowadząca
przez środek terenów naftowych między
Krosnem a Duklą była bardzo interesująca.
Po drodze, między Jasłem a Żmigrodem,
przejeżdżało się przez dwa małe, bardzo
ładnie zabudowane miasteczka: Dębowiec
i Osiek, które jak Pruchnik pod Jarosławiem, słynęły w tych okolicach z pięknych
podcieniowych domów drewnianych. Słyszałem, że w czasie ostatniej wojny ucierpiały one znacznie. Czy i w jakim stopniu
dotrwały do dziś stare domy podcieniowe
– nie wiem, bo w latach powojennych nie
byłem w tamtych okolicach. Sam Żmigród,
położony na wysokim brzegu Wisłoki, też
bardzo ładnie zabudowany, miał stary kościół. Przede wszystkim jednak podobały
mi się chaty drewniane, kryte słomą, jakie
widziałem we wszystkich wsiach w okolicy
Żmigrodu.
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Wspomniałem już o wypadku rodzinnym, jakim była śmierć mojej siostry
Emilii w dniu 5 maja 1897 roku. Tego
samego roku, w 6 tygodni później, w dniu
17 czerwca 1897 r. urodził się w Rymanowie mój brat, Zygmunt, młodszy zatem
ode mnie o przeszło 16 lat. Był on później wybitnym i zasłużonym działaczem
pracownikiem w dziedzinie wychowania
fizycznego, sportu i ruchu wycieczkowego młodzieży szkolnej. Zmarł w wyniku
wypadku samochodowego w dniu 9 maja
1954 r. w wieku 56 lat. W dniu 18 stycznia
1899 r. urodziła się jeszcze w Rymanowie
siostra moja Maria, żyjąca w Rybniku
Śląskim jako żona inż. Witolda Rydla.

V Turniej Piłki Nożnej
Osób Niepełnosprawnych
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września na obiekcie MOSiR
w Brzozowie odbył się V Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu
Niepełnosprawni sprawni..?. Projekt
dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zawody uroczyście otworzył ks. Jan
Gruszka- proboszcz parafii w Starej Wsi.
Brały w nich udział drużyny z zaprzyjaźnionych okolicznych WTZ- ów i ŚDSów w sumie 16 ośrodków z województwa podkarpackiego ( w tym gospodarze
turnieju WTZ Stara Wieś). Zespoły startujące w turnieju grały na trzech boiskach
sportowych. Po rozegraniu fazy grupowej do pierwszego półfinału awansowali: ZAZ Rymanów- WTZ Krosno zaś
do drugiego półfinału awansowali: ŚDS
Brzozów- ŚDS Ustrzyki Dolne. Mecze
półfinałowe były bardzo zacięte każda z
drużyn chciała awansować do ścisłego finału. W meczu o 3 miejsce WTZ Krosno
pokonał ŚDS Brzozów 2-0. W wielkim
finale spotkały się zespoły ZAZ Rymanów- ŚDS Ustrzyki Dolne. Po emocjonującym meczu pewnie wygrał ZAZ Rymanów 2-0. W trakcie turnieju odbył się
występ grupy freestyle football- ”BALLWIZARDS” oraz Pokaz Skaczących
Szczudeł, Pokaz Wielkich Baniek.

Poza ks. Kmiecikiewiczem i ks. Wojtalikiem ojciec miał w okolicy Rymanowa
jeszcze jednego kolegę z gimnazjum – inż.
Szula, naftowego inżyniera górniczego,
zamieszkałego w Krośnie. I tam jeździliśmy z wizytami powozem i pamiętam
ciasnotę mieszkania, w którym po naszym
przyjeździe ledwie można było przy stole
się pomieścić. Pamiętam, że zastawaliśmy
tam przy bocznym stole kilkoro małych
dzieci inż. Szula. Słyszałem później, 5-letni chłopczyk, którego widziałem wówczas
wśród tych dzieci, mniej więcej o 10 lat
młodszy ode mnie, został znanym potem
szeroko oficerem i poetą legionowym,
autorem najpopularniejszych piosenek
legionowych. Cdn.

Po zakończeniu zmagań sportowych
nastąpiła miła uroczystość odbyło się
rozdanie nagród. Puchary , medale, dyplomy ,statuetki zwycięzcom wręczali
Burmistrz Brzozowa- Józef Rzepka oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej- Edward
Sabik. Organizatorami V Turnieju byli:
Parafia Rzymsko-Katolicka WMNP w
Starej Wsi, Burmistrz Brzozowa oraz
WTZ w Starej Wsi na czele z kierownikAlicją Tomoń. Impreza bardzo udana widać było na twarzach uśmiechy uczestników i ich opiekunów. Zawody przeprowadzone perfekcyjnie. Na uczestników
czekały pyszne kiełbaski z grilla, ciasta,
smaczny żurek, napoje.
Burmistrz-Józef Rzepka w swoim
wystąpieniu podziękował wszystkim za
przybycie do Brzozowa życzył szczęśliwego powrotu do domu i zaprosił
wszystkich na VI Turniej Piłkarski.
„Bardzo jestem dumny i szczęśliwy z mojej drużyny gdyż na ten sukces pracowaliśmy wspólnie bardzo ciężko. Sport daje
osobom niepełnosprawnym możliwość
przełamywania barier, integrowania się
z ludźmi, uczy otwartości na drugiego
człowieka i pomagania sobie nawzajem.
Gratuluję wszystkim drużynom udziału
w tak wspaniałej imprezie i życzę wielu
sukcesów w następnych turniejach piłkarskich”. – powiedział burmistrz.
Sebastian Konderak
Trener ZAZ Rymanów
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Cały ten zgiełk

ak to onegdaj pisałam, rozmaici
badacze, specjaliści i każdy kto
może dorzucić swoje „pięć groszy”, zajmuje się coraz częściej tematyką jakby nieco z obłoków prościutko
upadłą.
Jak bowiem nazwać ciężkie dysputy w temacie „męskości” panów tudzież
„kobiecości” pań, procesie „zniewieściałych” mężczyzn lub „silnych” kobiet co
to nikogo nie potrzebują. Nie ulega wątpliwości, że jak obejrzy się kolejnego
chłopca będącego w całości ubranego
w „kobiecość”, wygrywającego jakiś kolejny medialny spektakl dla mas, to nasuwa się pytanie Danuty Rinn „gdzie te
chłopy?” i co się podziało?
Kobiety chcą być silne a płeć brzydka „stroi się w piórka” przekonując, że
wszystko jest w porządku, pod kontrolą
a umalowane paznokcie, wysokie szpilki, kręcone długie włosy i pełny makijaż
twarzowy to wyłącznie image. To co nie
tak dawno zarezerwowane było wyłącznie dla pań, panowie bez żenady sobie
przywłaszczają udając słodkie idiotki,
zaś panie biorą się za rządzenie firmami,
zakładają własne działalności i jak sama
ostatnio doświadczyłam jeżdżąc na szkolenie, tworzą rodzinny interes, ale…dość
często jest to duet typu mama z córką.
Kobiety niekoniecznie po wyższych
studiach, niekoniecznie z workiem odziedziczonych pieniędzy po przodkach, ale
z własną inicjatywą i motywacją do pracy, energiczne i operatywne – biorą los
w swoje ręce i działają. Onegdaj taka chociażby ciotka Matylda z piosenki grupy
Pod Budą „miała rozpieszczonego kota
a głowę całą w papilotach” lub „późne
panny” z piosenki Magdy Umer co to
„blaszanymi czajnikami podlewały kwiaty zaklinając wielką miłość aby wreszcie
przyszła - zostały jakowymś wspomnieniem zdziwaczałym jak i one same.
Wokół coraz mniej tych biednych
istotek płci damskiej, zastąpionych kobietą niezależną finansowo całkiem nie
głupią i umiejącą spożytkować swoje
umiejętności. To rzecz jasna nie wyklucza mężczyzn z życia takich pań. Ta sfera
życia jest, istnieje, jedynie wymagania
jakby nieco się zwiększyły, bo też kobieta świadoma swojej wartości tęskni
za silnym partnerem i nie zakochuje się
w miłym chłopcu z „następnej ulicy”.
Kobiety szukają samotnych „wilków”,
takich co to wiedzą czego chcą, są jak one
same niezależni finansowo i oferują męskość w stereotypowym wymiarze lekki
macho. Niby mocny facet ale mnóstwo w
nim delikatności i wrażliwości na walory
kobiecości. Ten rodzaj kobiet to jednak
tylko jeden z funkcjonujących na „rynku”
damsko-męskim, bo jak łatwo zauważyć
„porobiło” się w powyższej sferze magicznie i makabrycznie.
Przyznaję, że już dawno pogubiłam
się w medialnych doniesieniach. Ci tak
zwani „artyści” czy lepiej ikony dziennikarstwa (ostatnio figurują w Internecie pod hasłem „gwiazdy”), aktorstwa,
celebryci dwoją się i troją by w kolej-

nym brukowcu –tygodniku na okładce
pozować już z nowym partnerem. Pisałam swego czasu, że dekadę wstecz wymieniony powyżej „rodzaj ludzki” brał
odpowiedzialność za swoje zachowania,
zarówno w życiu osobistym, kinowym
(przyjmowane role) czy zabawowym.
Brał odpowiedzialność mając na uwadze,
że z jakichś względów, zazwyczaj w grę
wchodził talent, znajduje się na celowniku fotografów –wysłanników poczytnych
czasopism i ten stan rzeczy obligował do
powiedzmy przyzwoitości. Miejmy nadzieję, że jeszcze pojęcie przyzwoitości
znane jest czytelnikom, bo „gwiazdorom” to raczej na pewno nie.
Ostatnie doniesienia z poczytnych
brukowców informują, że aktorzy stolicy
ci w wieku poważniejszym (Cezary Pazura, Jacek Borkowski, Andrzej Grabowski)
jakiś czas temu rozpoczęli systematyczną
wymianę żon na „nowiuśkie egzemplarze”, a ci młodsi wiekiem i stażem wymieniają się „narzeczonymi” czy może
raczej dziewczynami? Bo jakoś nijak
nie wiadomo jakie przyjąć nazewnictwo,
konkubinat prawnie zatwierdzony nie
bardzo podoba się artystom ,wolą zmieniać partnerów, mieć dzieci z partnerami,
którzy po czasie niedługim zostawiają tą
partnerkę z przychówkiem i jak artysta
Karolak krążą między dwoma partnerkami. Wszystko rzecz jasna w glorii pełnej,
społecznej akceptacji. Już dawno nikt nie
liczy kolejnych żon czy partnerek Michała Wiśniewskiego, Krzysztofa Ibisza czy
Roberta Rozmusa. W zasadzie trudno
znaleźć jedno małżeństwo (oprócz Grażyny Torbickiej i jej męża chirurga), które trwa i które byłoby jakimś przykładem
sensownego budowania związku, a nie
wyłącznie „burzą hormonów” czy „chemią” jak co poniektórzy zowią.
Większość znanych i uznawanych
aktorów jest już po co najmniej jednym
rozwodzie i takowy stan rzeczy ma tendencję zwyżkową. Sypią się wszystkie
małżeństwa jakby jakowaś plaga nastała
i mór. W ostatnim czasie Robert Janowski,
Waldemar Korzeniowski, Patrycja Krogulska, która notabene pobawiła się osiem
miesięcy w małżeństwo z Mateuszem Damięckim, a na „rzeczy” miała już około
marca pana Kasztelnika, który obdarował
szczęściem i swoją osobą Magdę Mołek,
Matyldę Damięcką i zapewne na nich nie
skończy szukania miłości życia.
Trudno orzec co powoduje ludźmi,
skądinąd istotami rozumnymi (podobno) rzucającymi się jak ćma w ogień by
zaspokoić popędy, instynkty, by za chwil
parę ponownie szukać nowych obiektów,
które skutecznie podniosą adrenalinę i serotoninę. Normalni ludzie pracujący lata
całe nad udanym związkiem, w którym
mają poczucie bezpieczeństwa, lojalności,
a całość oparta jest z czasem na przyjaźni
i zrozumieniu, nie dają się ogłupić pierwszej nadarzającej się okazji i nie rzucają na
szalę całej rodziny z dziećmi zazwyczaj!,
bo jak można prześledzić ten „produkt”
nie bardzo brany jest pod uwagę, gdy tatuś spotyka miłość trzecią, czwartą. Tam
trójka tu dwójka, ale o co chodzi, wszak
mamusia przy tych dzieciaczkach jest.

Systemy wartości były onegdaj jasne i zrozumiałe i nikt nie udawał, że
musi być macho lub co obserwujemy, że
musi co najmniej raz w tygodniu mieć
innego partnera. To, że różnice wiekowe
tych zakochanych dochodzą do 20-30
lat na korzyść kobiety dawno przestało
być problemem, to że dzieci kolejne zawsze zostają z mamą, która funduje im
kolejnych tatusiów, to już takoż nie problem. To, że jakaś aktorka zostawia męża
z dwójką dzieci i odchodzi do innego,
zachodzi w ciążę i …….wraca do męża,
a on ją przyjmuje, jak widać też już problemem nie jest. Trudno zaiste orzec, czy
ta kopulacja i beztroskie spółkowanie
to jakoweś znaki czasu? Czy też powoli
acz skutecznie nastąpi „mieszanie krwi”
i powrót do jaskiń, gdzie żadne zakazy,
nakazy i kodeksy nie obowiązują lub wrócimy do komuny Dzieci Kwiatów z lat
sześćdziesiątych XX wieku. Zaskakująca
w tym wszystkim jest obłuda społeczeństwa, które doskonale wie jak ważne jest
życie rodzinne, jak ważne są dla dzieci relacje z rodzicami i jak te relacje są istotne
w życiu dorosłym tychże dzieci.
Każdy życzyłby sobie udanego
związku, dojrzałego partnera, wyrozumiałego i lojalnego, ile jednak sami
dajemy i wkładamy pracy w tworzenie
takowej stabilizacji ?..a to już całkiem
inna kwestia. Zachowania coraz większej
części społeczeństwa zaczynają przypominać biblijną Sodomę z Gomorą,
a przynajmniej tak przedstawiają je medialni donosiciele wierząc, i słusznie, że
na te wiadomości wprost z sypialni czeka
„społeczność cała”, która jak pruderyjna
Ameryka z jednej strony piętnuje z drugiej z wypiekami na policzkach liczy
kochanków i kochanki kolejnych Celebrytów. Ludzie zatracają człowieczeństwo, zatracają istotę istnienia, zatracają
wzajemny szacunek i własną godność.
Parę dni temu byłam świadkiem scenki
w której kierowca wyjeżdżający z Rzeszowa o powierzchowności nieokrzesanego
osiłka naładowanego sterydami, podrzucał niewybredne zdania pod adresem nie
tylko młodych dziewcząt ale i starszych
kobiet. Odnosiłam wrażenie, że ów gbur
ma o sobie mniemanie bardzo wysokie, co
pozwalało mu na używanie do kolegi wyłącznie słów zaczynających się na k….i to
w tonacji „głośnomówiącej”.
Świat przestał zwracać uwagę na
otoczenie –nie tylko schamieliśmy ale
przyjęliśmy najgorszą z możliwych form
przeżycia, ignorowanie, udawanie, że
nic się nie dzieje, że młode dziewczęta,
nasze córki mogą być obrażane słownie
przez „nadmuchanego grubasa”, który
jako kierowca (przedstawiciel Firmy)
ma wszak wzbudzać zaufanie i poczucie
bezpieczeństwa, a wzbudza obrzydzenie
i strach. Zabija nas brak godności i szacunku dla siebie i człowieka obok. Albo dla
dobra naszych dzieci i naszych rodziców
coś z tym zrobimy albo nadal będziemy
udawać, dając przyzwolenie na wątpliwą
wolność i wszechobecne chamstwo zapędzające nas na „własny kawałek podłogi”.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Rozmowa
z M. Lorencem
(dokończenie z poprzedniego
numeru)

N

ie ma co ukrywać, że wielu ludzi w Rymanowie – jak
i w całej Polsce – mieszka
w domach, które kiedyś należały do
społeczności żydowskiej, pierwszym
Dniom Pamięci towarzyszyły więc
pewne obawy o podejście potomków
do własności ich przodków. W tej
chwili mamy w Rymanowie pierwszy
po wojnie „dom żydowski”. Cieszymy
się, że Małka – wspaniała kobieta jest naszą sąsiadką, ale ona weszła
w posiadanie domu swoich pradziadków
w piękny sposób. Czy mógłbyś o tym
opowiedzieć?
Małka jest niezwykłą osobą, układa
dobrze relacje z mieszkańcami Rymanowa, niczego nie robi na siłę, nie robi
podstępnie, to jest wszystko jak na dłoni.
W momencie kiedy dowiedziała się
,że jest możliwość zakupu domu, który kiedyś w przeszłości przed wojną
należał do jej pradziadka, to po prostu
zdecydowała się odkupić ten dom od ówczesnych właścicieli, wyremontowała go
pieczołowicie i ma, jak twierdzi, bardzo
dobre relacje z sąsiadami, jest przyjmowana serdecznie. Ludzie się nie boją, nie
myślą, że jest forpocztą dla tych, którzy
przyjadą tutaj i będą odkupywać czy
starać się na drodze sądowej odzyskać
swoje domy. Nikt poważnie nie powinien
brać tego typu wątpliwości pod uwagę.
Potomkowie Żydów rymanowskich
mają swoje życie ułożone w Izraelu czy
Stanach Zjednoczonych, z sentymentem
podchodzą do swego miasta, tak jak Polacy wysiedleni ze wschodu podchodzą
z sentymentem do miejsc, gdzie urodzili
się ich przodkowie, przecież nikt nie
planuje powrotu na Ukrainę czy Białoruś
i wykupywania tam nieruchomości. Małka dlatego jest niezwykłą osobą i trzeba
ją cenić, że postanowiła zrealizować
marzenie swojej matki i w jakimś sensie
duchowo, częściowo fizycznie, wrócić
do Rymanowa. Jest jedyną znaną mi
osobą w tej części Polski, która zrobiła to
świadomie: odpowiedzialnie i z wielkim
entuzjazmem wróciła do miasta, gdzie
jej rodzina była przez kilkaset lat. Nie
robi tego z żadnymi złymi intencjami,
robi szczerze i tak jest przyjmowana
w mieście, nie ma wobec niej niechęci.
Jest jednak pewien problem z możliwością korzystania przez nią z cmentarza
czy synagogi.
No właśnie, podczas spaceru śladami Żydów rymanowskich, w którym
uczestniczyli zarówno mieszkańcy
Rymanowa jak i specjalnie przybyli
na tę okazję turyści zafascynowani
naszym miasteczkiem, byłam świad-
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kiem dość żenującej sytuacji, gdy pan
posiadający klucze do synagogi telefonicznie zobowiązał się do jej otwarcia,
a o umówionej porze nie przybył na
miejsce i nie odbierał telefonów. Goście
spoza Rymanowa bardzo żałowali, że
nie mogą zobaczyć wnętrza synagogi,
pytali o taką możliwość w innym czasie i dlaczego jest z tym kłopot, nikt
z nas nie potrafił rzeczowo wyjaśnić
powodów. Dodam, że Rymanów nie
obfituje w obiekty warte zwiedzenia i za
jakąś niewielką opłatą turyści chętnie
zwiedziliby synagogę czy cmentarz żydowski. Wielu turystów dziwi się, że te
obiekty są non stop zamknięte, chętnie
by je obejrzeli.
Synagoga jest w rękach prywatnych,
mimo że jest zabytkiem, który powinien być
udostępniany turystom, przyjeżdżającym
tu Żydom czy mieszkańcom od czasu do
czasu. Jest to bardzo dla nas sprawa przykra,
bo nikt nie ma złych intencji, a jest bardzo
duże zainteresowanie zabytkami Rymanowa
wpisanymi na listę prowadzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszyscy jesteśmy zaskoczeni taką sytuacją. Jeżeli
ci, którzy są właścicielami tych miejsc chcą
mieć dobre relacje z społecznością lokalną,
z Polakami, to powinni zrobić wszystko, aby
te miejsca były udostępnione. Wystarczy
ustalić jakąś taryfę, bilet, dać na obydwu
tych miejscach jakąś tabliczkę z numerem
telefonu itp.- niczego takiego nie ma.
Czy to jest sprawa tylko dobrej woli
czy może problemów natury religijnej?
Trzeba powiedzieć, że różnice między religią chrześcijańską, a judaizmem
są dużo większe niż się nam pozornie
wydaje. Natomiast mimo tych różnic,
mimo tego, że synagoga pełni jednak inną
funkcję niż kościół w religii rzymskokatolickiej, te miejsca jako miejsca zabytkowe
wpisane w historię Rymanowa powinny
być udostępniane uczniom, naukowcom,
zwykłym turystom i każdemu, kto chciałby z tym miejscem się zapoznać, a tej
możliwości praktycznie nie ma.
Jeżeli chcemy zwalczać stereotypy,
to tylko poprzez poznanie…
Poprzez edukację, jeżeli zamykamy
to miejsce to otwieramy pole do stereoty-

pów, złych myśli, a zamykanie się przed
zainteresowanymi jest błędem.
Kto w tym roku zaszczycił Dni
Pamięci?
Oczywiście Małka ze swoim mężem
i bratem, była rodzina Ronena Starego
– to jest dalsza rodzina Małki. Ronen
był w tamtym roku sam, ale tak mu się
spodobał Rymanów i Bieszczady, że
w tym roku postanowił przywieźć trójkę
swoich dzieci i żonę, przywiózł też dwóch
najbliższych przyjaciół - spędzili kilka dni
w Rymanowie i w Bieszczadach - są pod
wrażeniem piękna tego miasta i regionu.
Przyjechały dwie panie z Izraela związane
z Rymanowem, z wielkim sentymentem
wróciły do miejsca, gdzie mieszkali ich
przodkowie. Są pod wrażeniem rozwoju
miasta, jego urody. To nie są chasydzi, to
nie są ludzie ortodoksyjnie religijni, to są
obywatele Izraela, którzy chcą pamiętać
o swojej przeszłości, a jednym z elementów tej pamięci musi być odwiedzanie
miasta, skąd pochodzili ich przodkowie.
Skąd wzięły się twoje i twojego
brata Adama zainteresowania rymanowskimi Żydami?
Nasza rodzina ze strony naszego taty,
śp. Eugeniusza Lorenca, pochodzi z Łazów i z Rymanowa. Od lat niemowlęcych
przyjeżdżamy do Rymanowa, najpierw
z śp. rodzicami, a od niemal dwudziestu
lat z własnymi rodzinami. Temat Żydów
rymanowskich często pojawiał się przy
okazji pobytu w Rymanowie, a więc
w naturalny sposób skierowaliśmy naszą
uwagę na historię żydowskiej społeczności Rymanowa. Dzięki temu poznaliśmy
niezwykłą opowieść i poznaliśmy wielu
wspaniałych ludzi. Te kilka Dni Pamięci to swego rodzaju zaproszenie dla
wszystkich rymanowian, zaproszenie do
bliższego poznania fascynującej historii
naszego Rymanowa. Bo historia Żydów
rymanowskich to również ważna część
historii Rymanowa.
Życzę wam kolejnych ciekawych
pomysłów, wytrwałości i co najmniej
kolejnych siedmiu lat.
Maria Zmarz

Naszym zdaniem

C

ześć – Franio – tym razem jest
tyle tematów do omówienia, że
nie wiadomo od czego zacząć,
wybierzmy tylko dwie najważniejsze
sprawy, sprawa uchodźców i nadchodzących wyborów do parlamentu. Stachu,
zaczynamy od uchodźców, bo w tej chwili
jest to najbardziej gorący temat i trudny
do przewidzenia jakie będą jego skutki
w przyszłości. Tak to jest jak rządy Unii
Europejskiej pełni jedna osoba w tym
przypadku p.Merkel, nie licząc się z pozostałymi członkami Unii, sama decyduje
pochopnie i zaprasza nieograniczoną ilość
uchodźców. A kiedy zauważa swój błąd,
wymusza podporządkowanie pozostałe
państwa o pomoc.
Zadajmy sobie pytanie – co to za
ludzie uciekają ze swojego kraju? – zdecydowana większość to mężczyźni w
wieku 20 – 40 lat, przecież to właśnie oni
powinni tam z karabinem w ręku walczyć
w słusznej sprawie swojego kraju, a nie
zostawiać na pastwę losu ludzi starych
i biednych, bo jak wiadomo aby dostać
się do Europy to jest koszt kilkuset dolarów – kto z nas ma tyle pieniędzy? Nasi
przodkowie też kiedyś wyjeżdżali z kraju
za chlebem lub byli zmuszani do wyjazdu,
ale kiedy przyszło im żyć na obczyźnie,
byli podporządkowani zasadom współżycia obowiązującego w danym kraju, byli
potulni, rzetelnie pracowali, dziękując za
przyjęcie i okazując wdzięczność. Ludzie,
których będziemy zmuszeni przyjąć, to
całkowita odwrotność, już widzimy ich
zachowanie, (awantury, bijatyki, narzekanie na złą opiekę – bo dają im jeść często
makaron – zamiast za to dziękować.
W bijatykach często używają dzieci jak
tarcze – biorą na litość, a to jest podłe.
Jeden z nich pytany, jak będziecie żyć na
obczyźnie ?- opowiada – Allach wszystko
nam da.
Franio – jak to rozumieć – widziałem
w telewizji kiedy w naszym kraju, wyrzucono matkę z trojgiem dzieci i w tym
dodatku ciężarną z mieszkania na bruk
a tu mamy przyjąć tysiące uchodźców,
dać im mieszkanie, 1400 zł. na osobę,
wszelką opiekę socjalną, lekarska, dzieciom zapewnić szkołę, a o pracy nawet
nie chcą słyszeć, ktoś zażartował dlatego
my będziemy musieć dłużej pracować.
O takim życiu jakie jest im przygotowywane to większość Polaków nawet
nie marzyła – nie pracować a na członka
rodziny otrzymywać 1400 zł. Jak to się
ma kiedy my mamy żyć z całą rodziną,
często cztero osobową za 1400 zł. i z tego
opłacić światło, gaz- opał, woda, ścieki
itd. To nie wszystkie problemy jakie nas
czekają, a na pewno będą, - bo nikt nie
jest w stanie wszystkiego przewidzieć,
jedno jest pewne – na wdzięczność nie ma
co liczyć. Wszyscy jesteśmy zgodni, że
ludziom w nieszczęściu, biedzie, zresztą
w każdej trudnej życiowej sytuacji należy

pomagać, ale osoba ta za każdą pomoc
okaże wdzięczność, za każdą kromkę
chleba podziękuje, lub w inny sposób
okaże wdzięczność. Na pewno wielu ludzi
oglądało w telewizji ujęcie, kiedy wśród
uchodźców widzieliśmy 12 – 14 letniego
chłopaka pokazującego ręką gest podrzynania gardła, (po moim ciele przeszedł
dreszcz) co to miało znaczyć, w jakim
środowisku jest on wychowywany, kim
on będzie jak dorośnie i co on tu będzie
kiedyś robił – czy my tu jeszcze takiego
smarkacza mamy karmić, przez pomyłkę
Merkel i uległość naszych władz? Jest zasada, że najpierw pomaga się najbliższym,
rodzinie i najbardziej potrzebującym.
Tysiące Polaków z Mariupola – tam gdzie
tak samo jest wojna i giną ludzie, nasi
rodacy, błagają o możliwość powrotu do
Polski – ojczyzny swoich przodków. Na
ich wołanie o pomoc rząd nasz jest głuchy,
przecież solidarność z naszymi rodakami podpowiada, najpierw sprowadźmy tu swoich
najbliższych, a jak będziemy
w stanie przyjąć innych to
przyjmijmy ale takich, którzy
naprawdę tej pomocy potrzebują i to rozsądną ilość i nie
takich którzy już zapowiadają,
że będą tu żyć na państwowym
garnuszku (socjalu) a dodatkowo przysporzą nam wielu
innych kłopotów.
Stachu – przejdźmy teraz
do bardzo ważnego tematu
jakim są nadchodzące wybory
do sejmu i senatu RP. To już
25X będziemy decydować
o naszej przyszłości, wybierając nowych ludzi, którzy
potrafią trzeźwo i rozsądnie
zadbać o nasze nie tylko dzisiejsze sprawy ale i o naszą
przyszłość. Wybierzemy ludzi, którzy nie będą tylko
przytakiwać p. Merkel (która
jest już ostro krytykowana
w swoim kraju za podjęcie
pochopnej decyzji w sprawie
uchodźców) ale będą najpierw zabiegać
o nasze własne interesy a kiedy będzie
potrzeba, będą mieć odwagę powiedzieć
NIE.
Franio – wiemy wszyscy, że czas
przedwyborczy to czas obietnic, każdy
robi wszystko aby przypodobać się
wyborcom i opowiadać to co chcieliby
słyszeć i tak jest od samego dołu aż po
samą górę, a jeśli zostanie wybrany robi
dalej swoje, albo w ogóle nic nie robi.
Kto ma oczy otwarte i zdrowy rozsądek
już wcześniej zdecydował na kogo odda
swój głos. Komu podporządkowane są
media: radio, telewizja, gazety, łatwiej
jest mu dotrzeć do wyborców, ale każdy z
nas wyborców powinien odróżnić co jest
zwykłą obietnicą i robienie ludziom wody
z mózgu a co jest realnym programem,
któremu można zaufać i mieć nadzieję
na dotrzymanie tych zobowiązań. Mamy

też swoje zdanie co do, których polityków
jacy są wiarygodni – nie będziemy tu
mówić o tych osobach, a wymieńmy tylko
dziennikarzy, którzy są na ich usługach:
Lis, Olejnik, Kraśko, Michnik itd.
Stachu – na mój chłopski rozum,
zadaję sobie pytanie – dlaczego ci, którzy
rządzą już 8 lat dopiero teraz obudzili się
i koniecznie chcą dla NARODU zrobić
coś dobrego, czy dopiero teraz po 8 –miu
latach doszli do wniosku, że można było
dla NARODU dla POLSKI zrobić dużo
lepiej, - albo był to sabotaż albo nieudolność, albo nade wszystko ważniejsze
były ich osobiste sprawy. Wydaje mi się,
że liczą oni na naiwność NARODU, że
zapomnieliśmy o wszystkich wcześniejszych obietnicach, wpadkach, aferach
(nie będziemy tych afer wyliczać, bo
byłaby to cała litania ale, pamiętamy) a
w dodatku nikt z winnych żadnych kar

nie poniósł. Mówi się, że tacy ludzie jak
złodzieje, czy inni przestępcy nawet po
odsiedzeniu kary, swoich nawyków się
nie pozbywają i złodziej dalej będzie kradł
aż do następnej wpadki, tak, że złodziej
dalej będzie złodziejem. Stachu – to 25X
z żonami spotykamy się przy urnie wyborczej a na kogo będziemy głosować to
już wiemy od kilku lat. Może ci, którym
zaufaliśmy nie spełnią wszystkich obietnic, ale należy dać im szansę, a wierzę
mocno, że wprowadzą sprawiedliwość,
rozliczą zaległe sprawy i pomogą ludziom
młodym i biednym.
Takie zdanie na te tematy mają
Stacho i Franio.
Red. Zachowano oryginalny układ tekstu.
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Polacy w Odessie

O

d 1991 roku Odessa znajduje się
w granicach Ukrainy z przewagą ludności rosyjskiej. Pięknie
się, odbudowuje, wszystkim ulicom
przywrócono dawnych patronów, nie
ma ulic noszących nazwy o zabarwieniu
nacjonalistycznym. W Odessie działa
Stowarzyszenie Polaków.
Miasto zostało założone w 1794 roku
po ostatecznym przyłączeniu północnego
wybrzeża Morza Czarnego do Rosji na
mocy traktatu pokojowego w Jassach.
Mieszkańcy mówią, że jest miejscem
magicznym. W końcu XIX wieku Odessa była już czwartym co do swej rangi
ośrodkiem – po Petersburgu, Moskwie
Warszawie, jednym z najbogatszych
i najszybciej rozwijających się miast
carskiej Rosji.
Położona jest w ujściu rzek Dniestru
i Dniepru. Nazywano ją „Małym Paryżem”, „Drugim Petersburgiem”, „Złotym
Miastem”, „Stolicą Południowej Rosji”,
„Małą Wenecją”, „Małym Wiedniem” lub
„Perłą Morza Czarnego”. Wielkie zasługi
dla rozwoju miasta położyli książę Armand-Emanuel Richelieu, który schronił
się w Rosji przed rewolucją francuską –
gubernator noworosyjski i burmistrz Odessy w latach 1803-1805, oraz późniejsi
gubernatorzy – książę Michał Woroncow
i hrabia Paweł Kotzebue. Dwaj pierwsi
mają swoje pomniki w centralnych punktach miasta. Należy zaznaczyć, że książę
Richelieu znał język polski.
27 maja 1794 roku ukazem carycy
Katarzyny II (której pomnik zniszczony
został przez Sowietów, a obecnie został
odbudowany) założone zostaje miasto
Odessa, wybudowane przez pierwszego
burmistrza miasta (w latach 1794-1797)
admirała Osipa Deribasa (główna ulica
jest jego imienia – Deribasowskaja) według planu pułkownika Franza de Volana.
Deribas był Hiszpanem z pochodzenia,
jego rodowe nazwisko brzmiało de Ribas. Zmarł w roku 1800. Osiedlają się
tu głównie katolicy – Włosi, Francuzi,
Niemcy i Polacy. W 1796 roku do Odessy
przybywają jezuici, którym Richelieu wyznacza działkę o powierzchni 2925 sążni
przy obecnej ulicy Katarzyny 33, gdzie
wcześniej wzniesiono kościół drewniany.
Początki obecności Polaków w tym
rejonie sięgają końca XVIII wieku, kiedy
to na mocy ukazu cara Pawła I z lipca
1795 roku w rejon Chersonia i Odessy
przybyło ponad 100 rodzin szlacheckich
z zamiarem polepszenia swego bytu.
W Odessie byli m.in. Julian Ursyn
Niemcewicz („Podróże historyczne”)
i Józef Ignacy Kraszewski („Wspomnienia
z Odessy, Jedysanu i Budżaku”). Zawitał tu na stałe hrabia Seweryn Potocki
(1762-1829) z linii hetmańskiej (Srebrna
Pilawa). W czasie Sejmu Wielkiego był
działaczem patriotycznym, nie przystąpił
do Targowicy, wkrótce wyjechał do Petersburga, gdzie przebywał w otoczeniu
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Wielkiego Księcia i cara Aleksandra I,
przez pewien czas prowadził owocną
działalność w dziedzinie rozwoju oświaty
w carskiej Rosji.
W latach 1805-1810 wzniósł pałac
w stylu klasycystycznym w Odessie, do
dziś istniejący przy ul. Sofijskiej. Jest to
budowla, która w części środkowej jest
dwukondygnacyjna, skrzydła ma zaokrąglone, parterowe. W części środkowej
fasady sześciokolumnowy portyk koryncki z trójkątnym frontonem, ozdobiony
stiukowym ornamentem, nad wejściem
kartusz herbowy. Wnętrze jest częściowo
zmienione. Od 1899 roku w pałacu mieści
się Muzeum Sztuk Plastycznych.
Prawie równocześnie starano się
o budowę dwóch kościołów. Jednym
z nich był mały kościółek p.w. św. Piotra
Apostoła z XIX wieku, przy ul. Hawany.
Była to jedna ze świątyń katolickich czynnych nieprzerwanie za czasów sowieckich. Klasycystyczna fasada tej świątyni
udekorowana jest podwójnymi pilastrami
jońskimi w narożach. Kondygnację
przedziela wydatny gzyms, zwieńczony
u góry trójkątnym szczytem. Nad wejściem ułożono mozaikę przedstawiającą
św. Piotra. W czasach sowieckich wyposażenie wnętrza nie uległo zniszczeniu.
W 1958 roku ówczesny proboszcz parafii
ks. Witold Branicki ze względu na stan
zdrowia poprosił księdza biskupa o przeniesienie do Moskwy.
Ksiądz Tadeusz Hoppe
Ksiądz Hoppe odegrał
w Odessie ogromną rolę podczas władzy sowieckiej, gdyż
był nie tylko duchownym w
tym mieście, ale działał na
terenie całej Ukrainy. Często
nabożeństwa odprawiane były
z udziałem wiernych, ale bez
jego obecności. Wówczas na
ołtarzu ustawiony był kielich
z pateną i hostią oraz spoczywał jego ornat. W tym czasie
ksiądz odprawiał mszę w innej
miejscowości. Opowiadał mi

o tym ksiądz z kościoła św. Aleksandra
w Kijowie.
W roku 1978 otrzymał od Ojca
Świętego Pawła VI Krzyż Zasługi za
dwudziestolecie pracy duszpasterskiej
w Odessie (1958-1978). Papież przesłał
błogosławieństwo, kielich i ornat oraz
wspomniany krzyż z relikwiami św.
Hieronima. Dołączył również słowa:
„Żebyś się dużo nie męczył, to całuj
relikwie, mów kazania”. W 1988 roku
przypadł srebrny jubileusz kapłaństwa
ks. Hoppe. Mszę jubileuszową odprawił
u Matki Miłosierdzia w wileńskiej Ostrej
Bramie, gdzie przed 25 laty sprawował
mszę prymicyjną. Władze polskie również przyznały ks. T. Hoppe odznaczenie – średniej klasy Order Zasługi RP
za wieloletnią pracę w Odessie, nadany
przez prezydenta Lecha Wałęsę. Trudno
jednak uważać, że była to wysoka ocena
działalności księdza.
Ks. Tadeusz Hoppe zmarł w Odessie
10 listopada 2003 roku w 90. roku życia.
Pochowany został na polskim cmentarzu
w kwaterze księży katolików. Zarówno
sam ksiądz Hoppe, jak i jego następca
traktowali kościół pw. św. Piotra jako
świątynię polską – obrzędy są tu odprawiane w języku polskim.
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Drugą świątynią
polską w Odessie był
dużo większy kościół
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Panny (ul. Kateryńska) zbudowany staraniem polskich i niemieckich katolików.
W 1848 roku dzięki
poparciu gubernatora
M. S. Woroncowa uzyskano pozwolenie na
budowę kościoła, gdyż
przybywało katolików.
Budowlę, staraniem
ks. prałata Grzegorza

Razutowicza, rozpoczęto w roku 1844,
według szkicu włoskiego architekta
Francesco Morandiego oraz projektu
opracowanego pod kierunkiem słynnego
w Odessie polskiego architekta Feliksa
Gąsiorowskiego. 16 sierpnia 1853 roku
nastąpiła konsekracja świątyni przez ks.
bp. Ferdynanda Kopa. Kościół wybudowany został w formie bazyliki trójnawowej z
transeptem zaznaczonym kopułą na planie
krzyża. Kolumny, ołtarze, ambonę, balaski
i posadzki wykonano z białego lub szarego
marmuru. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Wniebowzięcia NMP (dar M. A.
Naryszkiny) namalowany w 1850 roku
przez Fischera jako kopia Rafaela.
Wewnątrz znajduje się wiele cennych
obrazów, łącznie z drogą krzyżową, oraz
ogromne kryształowe żyrandole zawieszone wzdłuż nawy głównej. W 1852
roku kościół otrzymał najcenniejszy
dar od papieża Piusa IX – marmurową
chrzcielnicę. Obok stanął sierociniec, dom
starców (z inicjatywy i funduszy ks. bp.
Witolda Lipskiego) oraz szkoła katolicka
i schronisko dla chłopców.
W roku 1935 rozpoczęło się prześladowanie religii. Władze zamykają
kościół i urządzają w nim początkowo
klub bułgarsko-niemiecki, potem muzeum
krajoznawcze. W międzyczasie udaje się
wiernym wynieść po kryjomu z wnętrza
obraz Wniebowzięcia NMP, stacje drogi
krzyżowej, chrzcielnicę, jeden konfesjonał
i kilka ławek. Wraz z zamknięciem kościoła zakazano działalności szkoły polskiej.
W okresie okupacji niemieckiej w latach
1941-1944 kościół oddano wiernym,
powrócili kapłani, sprawowano liturgię.
W 1949 roku władze sowieckie ostatecznie zamykają kościół, jego wnętrze rujnują
i zamieniają na halę sportową, wykonując
w połowie wysokości dodatkowy strop.
W roku 1971 wpuszczono mnie wraz
z kolegą do wnętrza dolnej hali. Na posadzce rozsypany był piasek i urządzono
skocznie, z wyższej kondygnacji zaś
dobiegały odgłosy gry w ping-ponga.
Gospodarz obiektu opowiadał nam, jak
doprowadzono do dewastacji wnętrza.

Wspomniał też, że w miejscu, którego
nie potrafił wskazać, znajdował się grobowiec, w którym miał być pochowany
jakiś wysoki dostojnik katolicki. Później
okazało się, że chodzi o księdza biskupa Lipskiego. 9 sierpnia 1991 roku, po
długich staraniach, niestrudzony ksiądz
prałat Tadeusz Hoppe, proboszcz parafii
św. Piotra, odebrał klucze od zrujnowanego kościoła, 15 sierpnia tego roku
odprawiono tu pierwszą mszę świętą.
5 sierpnia 2003 roku zdjęto w kościele
św. Piotra i poddano konserwacji obraz Wniebowzięcia NMP, po czym 26
sierpnia przeniesiono go uroczyście do
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. Gdy
obraz znalazł się w katedrze, ksiądz Hoppe powiedział: „Za obrazem odejdę i ja”.
Nowym proboszczem zostaje mianowany
salezjanin ks. Ignacy Ryndzionek, który
funkcję te pełnił w latach 1991-2003.
4 maja 2002 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II erygował diecezję odesko-symferopolską obejmującą wybrzeże Morza
Czarnego wraz z Krymem oraz podniósł do godności biskupa ordynariusza
ks. Bronisława Bernackiego i ustanowił
kościół Wniebowzięcia NMP w Odessie
katedrą – ingres odbył się 13 lipca 2002
roku. Proboszczem katedry został ks.
Jan Dombal z Przemyśla. Rekonsekracji
kościoła-katedry dokonano 24 sierpnia
2008 roku. Przykre, że do remontu
katedry przyczynili się głównie Polacy
odwiedzający to miasto, a nie miejscowi.
Dziś jest to w zasadzie kościół ukraiński,
wszystkie informacje podawane są w tym
języku, Msze święte zaś odprawiane są
w językach ukraińskim, rosyjskim
i polskim.
Kościół p.w. św. Klemensa
Trzecim kościołem w Odessie, a właściwie kościółkiem (niektórzy twierdzą
nawet, że to tylko kaplica) jest kościół
katolicki p.w. św. Klemensa przy ul. Frunzego. Święty Klemens był trzecim po Piotrze biskupem Rzymu (czyli papieżem),
pierwszym Ojcem Kościoła, uważany jest
za patrona marynarzy. Podczas mojego
pobytu w odbudowanym kościele wiernych nawiedziły relikwie św. Klemensa
przywiezione z Turcji. Zastałem tu dwóch
braci zakonnych, ubranych po cywilnemu,
którzy bardzo mile rozmawiali ze mną po
polsku, a nawet przynieśli i pokazali mi
relikwiarz św. Klemensa.
W latach trzydziestych XIX wieku,
przed wybuchem drugiej wojny światowej, proboszczem tej parafii był Niemiec
z pochodzenia, ks. Józef Najgun. Kościół wzniesiony był w stylu gotyckim
z czerwonej cegły. Obok stanął budynek
parafialny, również gotycki. Kościół
poświęcono w 1913 roku, należy więc
przypuszczać, że decyzję o jego budowie
podjęto po roku 1900.
W 1935 roku władze sowieckie kościół zamknęły, a ksiądz Najgun został
zesłany do Kazachstanu. Dwa lata później
świątynię spotkało najgorsze – została
wysadzona w powietrze, pozostał tylko
dom parafialny. Po 1991 roku, w okresie

odwilży, kościół odbudowano – stał się
siedzibą ojców pallotynów. Mimo że jest
to obiekt rzymskokatolicki, a do odbudowy przyczynili się Polacy, wszystkie
napisy sporządzono w języku ukraińskim.
Puszkin, Mickiewicz i Odessa
W latach 1823-1824 mieszkał i tworzył na zesłaniu w Odessie Aleksander
Puszkin. Rok później zesłano tu również
Adama Mickiewicza, lecz ten mógł poruszać się swobodnie po całej Rosji. Obaj
poeci nie spotkali się w Odessie, mimo że
bywali w tych samych domach arystokratycznych – księżnej Woroncowej, hrabiny
Naryszkiny i Karoliny z Rzewuskich
Sobańskiej.
O pobycie Mickiewicza w tym mieście zaświadcza płaskorzeźba na domu,
w którym mieszkał przy ul. Deribasowskiej. Rosyjski napis głosi: „W tym
domu w 1825 roku mieszkał wielki polski
poeta Adam Mickiewicz”. Stąd wypłynął
statkiem na zwiedzanie Akermanu
i Krymu. Pobytowi w Odessie oraz
salonowym flirtom i miłostkom Mickie-

wicz poświęcił „Sonety odeskie”. Pokłosiem wycieczki żaglowcem na Krym
stały się „Sonety krymskie”. Po 2000 roku
ustawiono Aleksandrowi Puszkinowi na
chodniku przy domu, w którym mieszkał,
przy obecnej ulicy swego imienia, pełnej
wielkości pomnik z blachy nierdzewnej.
Niemal równolegle, na deptaku ul. Kateryńskiej, stanął takiej samej wielkości,
również z blachy nierdzewnej, pomnik
Adama Mickiewicza. Obaj poeci są tu
traktowani z równym szacunkiem. Mickiewicz przebywał w Rosji pięć lat, po
czym wyjechał na zachód Europy.
Najtragiczniejszy dla Polaków okres
nastąpił w latach 1922 i 1937, kiedy nastąpiły wywózki na Sybir. To okres szczególnych prześladowań, kiedy nie można
było mieć pewności co do lojalności
najbliższego sąsiada czy kolegi z pracy.
Specjalnie dla „Naszego Rymanowa”
Tomasz Kossakowski
(Prezes Instytutu Euro-Atlantyckiego)
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Pażdziernik 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów
Gmina Rymanów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Rymanów” (PGN). W ramach opracowania analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy, zostaną nakreślone
działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej gospodarki i mieszkalnictwa oraz
zwiększenia ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy
szanse Gminy Rymanów, mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych
i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji
budynków zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu do Państwa, jako Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie zostały skierowane do wypełnienia ankiety zawierające niezbędne dane dotyczące zużycia energii
w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów, będących Państwa własnością, lub w których prowadzą
Państwo działalność. W związku z licznymi wątpliwościami, które pojawiały się w trakcie wypełniania ankiet jeszcze raz informujemy, że ankieta nie jest żadnym zobowiązaniem, natomiast stanowi ważną informację na temat zużycia i produkcji energii
w Gminie. Informacje te przyczynią się do oszacowania możliwych do osiągnięcia w kolejnych latach poziomów oszczędności
energii, a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska w naszej gminie i regionie.
Tym wszystkim, którzy już przesłali do gminy wypełnienie ankiety i tym samy wsparli przygotowania PGN w Gminie Rymanów,
serdecznie dziękujemy.
Trwa proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju w LGD „Dorzecze Wisłoka”
W miesiącach sierpień - wrzesień odbyły się spotkania w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”
dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich LGD „Dorzecze Wisłoka” (Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn), pozyskanie środków finansowych
na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego obszaru i
poprawę jakości życia. Spotkania miały na celu opracowanie diagnozy obszaru, analizę SWOT oraz przygotowanie fiszek projektowych zawierających propozycje projektów do realizacji na terenie LGD „Dorzecze Wisłoka”. Uczestniczyli w nich: mieszkańcy,
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Dobiegają końca prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Rymanowie.
Poza pracami związanymi z rozbudową i modernizacją oczyszczalni oraz zakupem samochodu specjalistycznego na potrzeby
oczyszczalni, prowadzone są działania promocyjne, mające na celu przekazanie jak najszerszej grupie mieszkańców informacji o
zakresie projektu, jego celach i źródłach finansowania. W związku z tym odbywają się spotkania z mieszkańcami oraz wizyty na
oczyszczalni ścieków. Wśród grupy odbiorców działań promocyjnych znalazły się również dzieci i młodzież ze szkół należących
do gminy Rymanów, dla których to zaplanowano specjalne spotkanie prasowe, połączone z podsumowaniem ogłoszonego dla nich
konkursu pod nazwą „Woda – człowiek – środowisko”. Bliżej na temat tego spotkania w następnym numerze „Naszego Rymanowa”.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
z dnia 24 września 2015 r.
Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm. ) oraz uchwały Nr XXXIII/342/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy
Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały
Nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Rymanów na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr XII/125/15
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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Burmistrz Gminy Rymanów
podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 25 października 2015 roku.
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw
referendum

Uwagi

1.

Osiedle Nr 1 w Rymanowie
obejmujące ulice:Bartoszów,
Bieleckiego, Boczna,Boh.II Wojny
Światowej, Dworska, Garbarska,
Gospodarska,Grunwaldzka, Jasna,
Kalwaria, Kilińskiego, Konopnickiej, Krzywa, Mała, Mitkowskiego
od nr 1 do nr 11a , Ogrodowa,
Osiedle, Paderewskiego, Parkowa,
Piekarska, Piękna, Piłsudskiego,
Podgórze, Polna, Roweckiego,
Rynek, Sanocka, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Swobody,
Szkolna, Wesoła, Wola, Zielona.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
ul. Grunwaldzka 11
Tel. 535614432

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

2.

Osiedle Nr 2 w Rymanowie obejmujące ulice : Jesionowa, Kolejowa, Mickiewicza, Mitkowskiego,
od nr 15 do końca ulicy, Nadbrzeżna, Nowa Wieś.

Dom Ludowy w Rymanowie (Posada D.),
ul .Mickiewicza 46
tel.535614434

3.

Sołectwo Klimkówka

Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce
ul. Zdrojowa 49 Tel. 134355393

4.

Sołectwo Wróblik Szlachecki

Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku
Szlacheckim
Ul. Szkolna 5
Tel. 134358127

5.

Sołectwo Bzianka

Dom Ludowy w Bziance
Tel. 535614435

6.

Sołectwo Sieniawa

Hala Sportowa w Sieniawie
ul. Kwiatowa 10
Tel. 796614480

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

7.

Osiedle Rymanów Zdrój i Sołectwo
Deszno

Galeria „Zdrój” w Rymanowie Zdroju
ul. Zdrojowa 40
Tel. 796614436

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

8.

Sołectwa: Milcza, Łazy, Zmysłówka

Zespół Szkół Publicznych w Milczy
ul. Szkolna 16 Tel. 134358117

9.

Sołectwa: Głębokie, Puławy z wsią
Rudawka Rymanowska, Wisłoczek

Szkoła Podstawowa w Głębokiem Nr 68
Tel. 134359151

10.

Sołectwa: Bałucianka, Królik Polski

Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim ul. Bieszczadzka 137
Tel. 134357408

11.

Sołectwo Posada Górna

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej
ul. 3 Maja 164
Tel. 134356414

12.

Sołectwo Ladzin

Dom Ludowy w Ladzinie
Tel. 796614434

13.

Sołectwo Wróblik Królewski

Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim
Tel. 535614433

14.

Szpital Uzdrowiskowy
„Eskulap” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap”
Rymanów Zdrój ul. Parkowa 5
tel. 134357464

15.

Szpital Uzdrowiskowy
„Zimowit” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”
Rymanów Zdrój ul. Leśna 4
tel. 134357231

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

cd. tabeli na str. 22 >>
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Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw
referendum

16.

Szpital Uzdrowiskowy
„Polonia” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Polonia”
Rymanów Zdrój ul. Anny i Jana Potockich
1 tel. 134357418

Uwagi

Osoba uprawniona do udziału w wyborach może głosować korespondencyjnie. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych oraz osoba , która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do Burmistrza Gminy
Rymanów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w terminie do 16 października 2015 r. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Gminy Rymanów do dnia 10 października 2015 r.
Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 25 października 2015 roku w godz. od 7 00 do 21 00
								BURMISTRZ GMINY RYMANÓW
								
WOJCIECH FARBANIEC
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„NASZ RYMANÓW”

Przyjmowana jest telefonicznie
pod numerami:
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„Dom Sokoła”
Rymanów, ul. Grunwaldzka
lub mailem naszrymanow@op.pl
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za część strony –proporcjonalnie
mniej.
Na reklamę wielokrotną
udzielane są rabaty

Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka

Odpowiedni
Nie przestrzegał etyki –
nadawał się do polityki
Obiecanki – cacanki
Zależnie skąd wiało –
Do takiej partii należało jego ciało
Moja modlitwa
Modlę się za oszołomów,
by się opamiętali
i bez przerwy do oczu
sobie nie skakali
Kampania wyborcza
Naubliżał wokoło niemało,
Ale uważał, ze nic się nie stało
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Powiatowy Turniej
Oldbojów w Piłce
Nożnej o Puchar
Ziemi Krośnieńskiej

W

i puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Statuetki otrzymali
również indywidualni zawodnicy. Tytuł
najskuteczniejszego strzelca otrzymał
Sławomir Leśniak z Jedlicza, najlepszym
bramkarzem wybrano Piotra Knapa
reprezentującego gminę Iwonicz-Zdrój,
najstarszym uczestnikiem turnieju był
Zbigniew Urban z Krościenka Wyżnego.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak
i Burmistrz Gminy Rymanów wręczając
nagrody podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół
Publicznych w Klimkówce za dobry
pomysł i za bardzo dobre przygotowanie
turnieju. Starosta i burmistrz zaprosili
wszystkich zawodników do wzięcia
udziału w kolejnej edycji turnieju. Po
zakończeniu zawodów organizatorzy
zaprosili wszystkich uczestników na
smaczny poczęstunek ufundowany przez
Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha
Farbańca.

niedzielne popołudnie 6 września na obiektach sportowych
„Orlik - 2012” Zespołu Szkół
Publicznych w Klimkówce odbył się
Powiatowy Turniej Oldbojów w Piłce
Nożnej o Puchar Ziemi Krośnieńskiej.
Patronat nad Turniejem objęli Starosta
Krośnieński – Jan Juszczak i Burmistrz
Gminy Rymanów – Wojciech Farbaniec.
Imprezę zorganizował Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce.
Do rywalizacji sportowej przystąpiły
cztery zespoły reprezentujące gminy powiatu krośnieńskiego: gmina Krościenko
Wyżne, gmina Rymanów, gmina JedliProtokół zawodów:
cze i gmina Iwonicz-Zdrój. Mecze rozegrano systemem „każdy
Pomiędzy:
z każdym”. Zawody poprowadził
Jan Aszklar wieloletni sędzia
piłkarski. Spikerem zawodów Krościenko Wyżne - Jedlicze
był Krzysztof Buczek. W wyniku Iwonicz-Zdrój
- Rymanów
zmagań sportowych zwyciężyła Jedlicze
- Iwonicz-Zdrój
drużyna reprezentująca gminę
Krościenko Wyżne - Rymanów
Iwonicz-Zdrój.
- Krościenko Wyżne
Drużyny otrzymały nagrody Iwonicz-Zdrój
rzeczowe, pamiątkowe dyplomy Rymanów
- Jedlicze

Wynik
spotkania
1:3
3:1
1:3
3:5
2:0
2:7

Klasyfikacja końcowa:
I m.
Gmina Iwonicz - Zdrój
II m.
Gmina Jedlicze

Bieg dla Grześka

G

rzegorz Mraz z Haczowa ma 22
lata. Od sierpnia 2011 roku walczy ze złośliwym guzem mózgu.
Po operacji w Klinice Neurochirurgii w
Warszawie na ul. Banacha nie odzyskał
świadomości. Od czerwca 2012 przebywa
pod opieką Kliniki w Międzylesiu. Grzesiek przeszedł długą drogę przez agresywną chemioterapię oraz naświetlania
głowy i całą długość rdzenia. W MR po
radioterapii nastąpiła bardzo znaczna regresja choroby. Po zakończonym leczeniu
w grudniu 2013 utrzymuje się remisja.
Podczas całego pobytu Grzegorza w domu
prowadzona jest intensywna rehabilitacja,
obecnie poszerzona, prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne.
Jest podopiecznym Fundacji Otwartych
Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
W niedzielę 16 sierpnia o 4oo rano
z sanockiego rynku wystartowała grupa
14 biegaczy, którzy pobiegli dla Grześka
prze Podkarpackie Trójmiasto (Sanok

III m.
IV m.

Gmina Rymanów
Gmina Krościenko Wyżne

(K. B.)

– Krosno – Jasło). Wśród nich wystartował Jakub Józefczyk biegacz Finiszu
Rymanów, potem dołączył drugi biegacz
Finiszu –Krzysztof Wiernusz. Dłuższy
odpoczynek zaplanowano przy Jasiu
Wędrowniczku. Tu dołączyła grupa OLDBOYS z Haczowa, na czele z tatą Grześka.
Pokonując ograniczenia własnego orga-

nizmu i przeciwności pogody
około południa trójka biegaczy dotarła na jasielski rynek
(w tym Jakub Józefczyk).
Na rynku przywitali ich
rodzice Grześka i biegaczy
oraz przedstawiciele Fundacji
Otwartych Serc z Krosna. Nie
zabrakło również kibiców,
w tym wielu takich, którzy
wspierali biegaczy na ostatnich
kilometrach trasy.
Publikujemy dokument
o wydarzeniach sprzed miesiąca, aby pokazać, że jest jeszcze
wokół nas wielu ludzi dobrej
woli. Ludzi potrafiących wiele zrobić dla innych, nie dla
rozgłosu czy zysku, ale dla
własnej satysfakcji. (w)
Wpłat można dokonywać na
konto fundacji w formie darowizny
Bank Śląski O/Krosno nr. 58 1050 1458
1000 0022 8442 0169 z dopiskiem dla
Grzegorza Mraza.
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