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Obchody 70. lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie

fot. Tomasz Kasperkowicz

fot. Maria Zmarz

(20-21 czerwca 2015)

PIKNIK SPORTOWY
na stadionie KS „START” Rymanów
w dniu 15 sierpnia 2015
W ramach atrakcji towarzyszących Dniom
Rymanowa Klub Sportowy „START”
Rymanów zaprasza mieszkańców gminy
i okolic na mecz:
oldboje „RUCH” Chorzów vs. oldboje KS
„START” Rymanów
godzina 1700
Dodatkowe atrakcje imprezy to:
* mecz klasy A „Startu” Rymanów – godzina
14:00,
* loteria z nagrodami – do wygrania m.in.
koszulka z autografami piłkarzy KS „RUCH”
Chorzów,
* strzelanie karnych bramkarzowi KS
„RUCH” Chorzów,
* przejażdżki konne dla dzieci i dorosłych,
* muzyka taneczna i grill z kiełbaskami.
Zarząd KS „START” Rymanów
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Sierpniowa nostalgia
Noc na kopule nieba zawiesiła gwiazdy,
świecą jak złote jabłka w hesperyjskim sadzie.
Wczesnym rankiem pogasną, aby nie być w zwadzie,
ze słońcem co czyni powinność niebieskiego gazdy.

GOK Rymanów i GOT „Tabor” z Rymanowa
Zdroju zapraszają na

Jarmark Staroci i Rzemiosła Artystycznego
w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju
w każdą czwartą niedzielę miesiąca

Już z rana piec ognisty słońce wytoczyło,
złota ciepłym poszumem obudziło ptaki,
wystraszyło zająca, do stawu wskoczyło,
i rozpoczyna taniec od wieków jednaki.

Kolejne jarmarki:
23 sierpnia, 27 września i 25 października
w godz. 1000 - 1700

Bydło kroczy leniwie na wonne pastwisko,
za nimi stąpa powoli zaspany chłopczyna
śpi idąc. Ojciec już kosę ostrzyć rozpoczyna,
trzeba wykosić niwę, czas żniwa już blisko.

VII Dni pamięci o Żydowskiej
Społeczności Rymanowa
(12-14 sierpnia 2015)

Za chwilę ruszą wozy pełne gibkich kobiet,
i zaczną się ukłony pozłacanej niwie,
pot zrosi im czoła. Spod opuchłych powiek
łza tęsknoty za chłodem płynie połyskliwie.
Zlotem utkana niwa swym bogactwem nęci, mami,
a poruszona wiatrem faluje w błękicie.
Kłaniają się jej żeńcy, gra kosa po życie,
kłosy w snopy się ścielą, głaskane rękami.
Tak dawniej bywało, teraz po próżnicy
szukać żeńców na łanie, gdzie śpiewają kosy,
i nie widać już panien co złotymi włosy,
pieściły każde ziarno złocistej pszenicy.
Polem smętek się niesie, bo gdzie są żniwiarze,
co tyle poezji nieśli na łany pszeniczne.
Nie widać kopek zboża co dzieliły liczne
zagony pól ojcowych jak obyczaj każe.
To wszystko już się kończy, ptak czasem zaśpiewa
piosenkę co kołysał do snu. Wiatr poruszy drzewa,
co rozkołyszą wspomnienia z naszych lat młodzieńczych,
by nostalgią jak życiem światu się odwdzięczyć.
Józef Szałankiewicz

Bet chaim. Dom życia. House of life.

Dzień pierwszy, 12 sierpnia, środa
10.00 – 13.00 Cmentarz żydowski w Rymanowie - sprzątanie i warsztaty
17.00 – 18.00 Dom Małki Shacham Doron ul. Sanocka 2 –
otwarcie wystawy archiwalnych zdjęć z kolekcji Magdaleny
Zykiert i Adama Lorenca “Niemcy w Rymanowie w 1939
roku”. Opowieść o pierwszych dniach niemieckiej okupacji
w Rymanowie.
19.00 – 20.00 Galicyjska premiera filmu dokumentalnego
„Bruno Schulz” w reż. Adama Sikory, scen. Agata Tuszyńska, prod. Agnieszka Traczewska, Largo Studio Filmowe.
Dzień drugi, 13 sierpnia, czwartek
10.00 - 11.00 Cmentarz żydowski w Rymanowie - ekumeniczna modlitwa i przejście na Rynek.
11.00 – 13.00 tradycyjny Marsz Pamięci Rymanów Rynek –
Wróblik Szlachecki.
18.00 – 19.00 drewniany kościół w Bałuciance – była cerkiew greckokatolicka – opowieść Ryszarda Krukara
o odbudowie.
Dzień trzeci, 14 sierpnia, piątek
11.00 – 13.00 Rymanów w pamięci jego żydowskich mieszkańców – szlakiem żydowskiego Rymanowa. Start
z Rynku.
19.00 - 21.00 Hotel Jaś Wędrowniczek – koncert Raphaela
Roginskiego z zespołem Alte Zachen. (Bilety w Hotelu).
21.00 - 22.00 Wino i radość Szabatu
(Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów”)

Regulamin XV Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych
(wakacyjne zawody piłkarskie dla nie zrzeszonych)

Organizatorzy
1.

Turniej organizuje Miesięcznik i Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” w ramach obchodów „Dni
Rymanowa”.
2. Organizator zapewnia napoje chłodzące i drobny poczęstunek, zaś dojazd odbywa się na koszt
własny uczestników.
3. Dla uczestniczących drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody.
4. Organizator zapewnia bezpieczny plac gry
i sędziowanie, nie zapewnia ubiorów sportowych.
Sposób przeprowadzenia rozgrywek oraz
czas trwania meczu ustala organizator, w zależności od liczby drużyn zgłoszonych do turnieju. Organizator rozstrzyga też wszelkie
kwestie sporne.

1.
2.

3.
4.
5.

Uczestnicy
W turnieju biorą udział drużyny z terenu gminy Ryma
nów, składające się z zawodników nie zrzeszonych
w klubach.
Do turnieju w 2015 roku dopuszczeni są zawodnicy
z rocznika 2002 i młodsi. Aby uniknąć nieporozumień lub dyskwalifikacji drużyn, obowiązkowe są legitymacje szkolne.
Każda drużyna musi posiadać dorosłego opiekuna,
który odpowiada za bezpieczeństwo zawodników.
Drużyny występują pod obranymi przez siebie na
zwami.
Drużynę tworzy: bramkarz + 5 zawodników w polu
+ 4 rezerwowych. (Razem 10 osób).

Zawody zostaną przeprowadzone 8 sierpnia o godz
900 na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie.
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Wydarzyło się w sierpniu
14.VIII.1385 – podpisano w Krewie polsko
– litewską umowę zobowiązującą wielkiego
księcia litewskiego do chrystianizacji Litwy
w zamian za poślubienie królewny Jadwigi
i uzyskania polskiego tronu. Jagiełło zobowiązał się też do odzyskania utraconego
Pomorza.
11.VIII.1535 – Zygmunt Stary nadał szlachectwo wszystkim profesorom i doktorom
Akademii Krakowskiej, którzy prowadzili
zajęcia przez 20 lat.
10.VIII.1545 – król nadaje miastu kolejne
dwa jarmarki. Na prośbę dziedzica Rymanowa – Zbigniewa Sienieńskiego zalegalizowane zostają: jarmark w dniu odpustu na
św. Wawrzyńca i w pierwszy poniedziałek po
Wielkiej Nocy. Cztery lata później doszedł
jarmark na św. Andrzeja (30.XI) na którym
handlowano węgrzynem oraz bydłem.
28.VIII.1765 – ur. Tadeusz Czacki, działacz
gospodarczy i oświatowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Założył Liceum Krzemienieckie oraz Warszawskie Towarzystwo
Żeglugi. Zapoczątkował prace nad dokładna
mapą wód Polski i Litwy.
29.VIII.1805 – na mocy decyzji Napoleona
powstaje jego Wielka Armia. Składała się z
7 korpusów i liczyła 165 tys. ludzi, w tym 26
tys. jazdy, 7,5 tys. artylerzystów i 270 armat.
5.VIII.1815 – zm. Jakub Icchak Horowitz,
słynny cadyk z Lublina. Wierzono, że potrafi
przewidywać przyszłość czy podać liczbę liści na dowolnym drzewie. Podobno w czasie
modlitwy zaczął lewitować i wyfrunął przez
okno na ulicę, wtedy stracił ten dar i upadł.
Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
4.VIII.1875 – zm. Hans Christian Andersen,
twórca baśni przetłumaczonych na 80 języków świata. W młodości pisał sztuki teatralne
odrzucane z powodu błędów ortograficznych
i stylistycznych.
29.VIII.1885 – Niemiec Gottlieb Daimler
opatentował skonstruowany przez siebie
motocykl.
9.VIII.1945 – w wyniku zrzuconej na Nagasaki bomby atomowej zginęło 74 tys. osób
a 45 tys. później w wyniku choroby popromiennej. 5 dni później Japonia kapituluje.
25.VIII.1955 – w Chamonix oddano do
użytku najwyższą wówczas w świecie kolejkę
linową. Kabel o średnicy 5 cm. wisiał na wys.
1000 m, miał 4 km długości i ważył 4 tony. Ta
francuska miejscowość u podnóża Mt. Blanc
była miejscem pierwszej zimowej olimpiady
zorganizowanej we Francji w 1924 r.
1.VIII.1985 – na krośnieńskim lotnisku
wypróbowano nowy polski szybowiec
„Puchatek” konstrukcji tutejszych zakładów
WSK-PZL.
10.VIII.1995 – w stanie Wirginia umiera Romuald Spasowski, ambasador Polski w USA.
Po wprowadzeniu stanu wojennego poprosił
o azyl i potępił go w telewizji. W PRL
skazany na karę śmierci i pozbawienie praw,
uniewinniony został w 1990 roku.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Na ścianie zapory w Solinie
powstaje największy na świecie ekologiczny mural. Do jego malowania
używana jest jedynie woda. Pomysłodawcą muralu jest PGE Polska
Grupa Energetyczna, spółka do której należy elektrownia. Do realizacji
projektu udało się zaprosić Przemka
„Trusta” Truścińskiego, jednego
z najlepszych polskich ilustratorów
i twórców komiksowych. Bartosz
Leśniewski z firmy Good Looking
Studio, która realizuje projekt, mówi,
że mural będzie miał powierzchnię
ponad 3,6 tys. m. kw. Powstaje na
ścianie o wysokości ponad 60 m.
• Ekonomia, agronomia i językoznawstwo to trzy nowe dziedziny,
w których Uniwersytet Rzeszowski
ma nowe uprawnienia do nadawania
tytułów naukowych.
• Dwaj profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Sylwester
Czopek, archeolog, prorektor UR
oraz prof. Tadeusz Boruta z Wydziału
Sztuki UR zostali wybrani członkami
Polskiej Akademii Umiejętności.
• Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie został przez
pacjentów uznany jednym z trzech
najlepszych ośrodków walki z rakiem. Chorzy i ich rodziny oceniali
m.in., jak lekarze i personel medyczny traktują pacjentów, jaki jest czas
oczekiwania na zabiegi i badania.
• Już wiosną 2016 r. pierwsi
zwiedzający będą mogli obejrzeć
ekspozycję powstającego w Markowej Muzeum Polaków ratujących
Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny
Ulmów. Budowa dobiega końca.
• Winnice Przeworskie należące
do Elżbiety i Dariusza Rosołów są
pierwszymi winnicami w Polsce,
w których powstaje wino mszalne.
• Podkarpacka Akademia Wina
działa od lutego br. w Jaśle. Akademię prowadzi Fundacja na rzecz
Rozwoju Winiarstwa w Polsce „Galicja Vitis” wspierana przez miasto
Jasło. W tej akademii egzamin końcowy to m.in. prezentacja wyprodukowanego przez siebie wina. Każdy,
kto skończy roczny kurs, powinien
umieć założyć i prowadzić winnicę
i zrobić dobre wino.
• Muzeum Historyczne w Sanoku bogatsze o kolejną atrakcję:
w XVI-wiecznej piwnicy otwarto
stałą ekspozycję archeologiczną.
Zwiedzający po raz pierwszy mogą
zobaczyć wykopaliska, które dotąd
leżały w magazynie, m.in. bezcenne
średniowieczne wyroby ze złota i
srebra. Około tysiąca zgromadzonych
na wystawie zabytków dokumentuje
dzieje człowieka w okolicach Sanoka

od epoki kamienia po okres nowożytny.
Autorami scenariusza wystawy są Maria
Zielińska i Piotr Kotowicz, archeolodzy
z sanockiego muzeum.
• Powiat sanocki od ubiegłego roku
walczy kompleksowo z barszczem Sosnowskiego. Niestety w tym roku obszar,
na którym rośnie ta roślina zwiększył się
aż o sześć hektarów. W ekspansji pomogły
mu rzeki, barszcz pojawił się w miejscach,
w których go do tej pory nie było.
• Od 1 lipca 2015 r. Muzeum-Zamek
w Łańcucie przystępuje do ministerialnego programu Kultura Dostępna. Dzięki
tej inicjatywie uczniowie i studenci do 26.
roku życia zapłacą jedynie 1 zł za bilet
wstępu na wybraną ekspozycję.
• Zgodnie z zapowiedziami WSK Rzeszów zmieniła nazwę na Pratt & Whitney
Rzeszów. „Pierwszy człon nowej nazwy
podkreśla naszą przynależność do jednej
z najlepszych, światowych firm lotniczych
Pratt & Whitney. Drugi symbolizuje nasze przywiązanie do tradycji i do miasta,
w którym funkcjonujemy” - czytamy na
Facebooku Pratt & Whitney.
• Nowe drogi kołowania dla samolotów, drogi dojazdowe do pasa startowego
i oświetlenie nawigacyjne ma Ośrodek
Kształcenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.
• Na studia stacjonarne na kierunku
lekarskim, uruchamianym w tym roku na
Uniwersytecie Rzeszowskim, zarejestrowało 3,4 tys. chętnych na 60 miejsc. 56 osób
przypada na jedno miejsce - to ponad dwa
razy więcej niż na medycynę we Wrocławiu!
• Rzeszowski trialowiec Krystian Herba będzie bohaterem dokumentu
Discovery Channel. W jednym z odcinków serialu «Pasja - sposób na życie»
obejrzymy m.in. wspinaczkę rowerem po
schodach 18-kondygnacyjnego wieżowca
Capital Towers w wykonaniu Herby.
Emisję programu zaplanowano na jesień.
• Policjanci patrolu wodnego, pełniący służbę na wodach Zalewu Solińskiego, uratowali dwóch żeglarzy
z tonącej łodzi. Łódź, która na oczach
funkcjonariuszy przewróciła się i zaczęła
tonąć, została policyjną motorówką
bezpiecznie odholowana do przystani.
• W Lalinie (pow. sanocki) wataha
wilków sforsowała trzylinowe ogrodzenie
pastucha elektrycznego i w środku nocy
dostała się do zagrody owiec, 50 m od zabudowań. Pożarły jedną owcę i zagryzły
24 szt. Wilki w przeciwieństwie do owiec
są pod ochroną. (w)
• W roku akademickim 2015/2016
w P a ń s t w o w e j Wy ż s z e j S z k o l e
Zawodowej w Sanoku uruchomiony
zostanie nowy kierunek, 3,5-letnich studiów inżynierskich o profilu praktycznym: gospodarka zasobami na obszarach
wiejskich o specjalnościach menadżer
spółdzielczości i lider samorządu.
• Koncert, projekcja filmu, nabożeństwa oraz świadectwa wiary - to

Odeszli do wieczności
(15.06 – 15.07.2015)

20.06 – Różowicz Andrzej Jan (l. 59) – Posada Górna
28.06 – Karp Maria (l. 86) – Klimkówka
02.07 – Dworzańska Stanisława (l. 85) – Rymanów
02.07 – Wiernasz Józef (l. 73) – Królik Polski
03.07 – Bojnowski Bronisław Włodzimierz (l. 82) – Milcza
03.07 – Zięba Jacek Michał (l. 37) – Posada Górna
08.07 – Ostach Anna (l. 93) – Rymanów Zdrój
13.07 – Dereniowska Maria z d. Starowiejska (l. 86) – Królik Polski
14.07 – Hanus Maria z d. Kilar (l. 81) – Sieniawa
(wła)
główne punkty programu Wakacyjnej
Ewangelizacji Bieszczadów ,,Bieszczady
dla Jezusa 2015”, która rozpoczęła się
w poniedziałek 13 lipca w Polańczyku.
• Prawie tysiąc nowych miejsc pracy
może powstać w najbliższych latach na
nowych terenach, które włączone zostaną
do mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowe tereny - w sumie ponad
43,6 ha - znajdują się w województwach
podkarpackim i lubelskim.
• Nie dla wszystkich wakacje to okres
beztroski, prawie 460 nauczycieli Podkarpacia dostało wypowiedzenia z pracy
a ponad 2,5 tysiąca wróci do pracy na
okrojone etaty. (w)
• Amerykański gigant zbrojeniowy Lockheed Martin kupuje spółkę Sikorsky
Aircraft Corporation. To oznacza, że właściciela zmienią także Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, spółka zależna Sikorsky’ego.
• W Nadleśnictwie Kolbuszowa posadzono 300 sadzonek wawrzynka główkowego – symbolu Puszczy Sandomierskiej,
co wymagało czasu i dużej znajomości
rzeczy. Ten niewielki krzew wpisany
jest w „Polskiej Czerwonej Księdze
Roślin”, gdzie umieszcza się gatunki
zagrożone całkowitym wyginięciem. (w)
• W Łańcucie uczczono 200. rocznicę
śmierci hrabiego Jana Potockiego znanego badacza, podróżnika i pisarza, autora
„Rękopisu znalezionego w Saragossie”.
Był też pierwszym Polakiem lecącym
balonem. (w)

Z powiatu…
• Policjanci chcieli zatrzymać pirata
drogowego - motocyklistę, który jechał
z prędkością 170 km na godzinę. Pościg
ul. Podkarpacką w Krośnie zakończył się
kolizją policyjnego opla. Motocyklista
uciekł.
• O jeden dzień za późno wpłynęło do
sądu odwołanie złożone przez dziadków
osieroconej czwórki dzieci z Daliowej,
dlatego sąd odrzucił ich apelację. Miesiąc
temu sąd nie zgodził się na ustanowienie
ich rodziną zastępczą. Dziadkowie odwoływali się od tej decyzji.
• Rzeszów i Krosno znalazły się
w ścisłej czołówce w dorocznym rankingu Rzeczpospolitej. Krosno zajęło 3 miejsce w rankingu miast najle-

piej wykorzystujących fundusze unijne
w kategorii miast na prawach powiatu.
W klasyfikacji generalnej Rzeszów jest
na siódmym miejscu a Krosno na ósmym.
• Na pływalni w Turaszówce wypłycą
jeden tor - zrobią to dla najmłodszych
dzieciaków, by ułatwić im oswajanie
z wodą, naukę pływania. Wybudują też
jacuzzi. - Te inwestycje na pewno zwiększą zainteresowanie basenem - przekonują
władze Krosna.
• Zarząd spółki PGNiG Technologie
postanowił wystawić na sprzedaż Hotel
Krosno-Nafta. Do 22 lipca czeka na oferty
ze strony potencjalnych nabywców. Cena
minimalna to 7,7 mln zł.
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie gruntownie remontuje
kolejny swój obiekt. Tym razem były
internat przy ul. Żwirki i Wigury zamienia
na Dom Studenta i pomieszczenia laboratoryjno-dydaktyczne.
• Nadal nie ma kupca na KHS oraz
spółki zależne - Krossglass i Hutę Szkła
w Jaśle. Choć zainteresowanie nimi jest
coraz większe, na ostatni przetarg (14.07)
nie wpłynęła żadna oferta. - Nic złego się
nie dzieje. Spółki pracują i przynoszą zyski - uspokaja syndyk. Następny przetarg
w październiku.
• Z powodu błędnego zapięcia sprzętu, we wtorek (21.07) na jednej z tras
w parku linowym na Zawodziu ugrzązł
24-latek. Uwolnili go strażacy. Obsługa
parku jest pewna, że gdyby mężczyzna
nie spanikował, udałoby się go ściągnąć
bez pomocy straży. Spanikować zaś miał
z powodu... lęku wysokości.
• 1.07 wystartował 26. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Podczas
czterech dni zmagań kolarze mają do
pokonania ponad 700 kilometrów na
5 etapowej trasie wyścigu. Rywalizacja
rozpoczęła się w Lublinie, a zakończy w
Łodzi. Drugi etap ze Strzyżowa do Krosna
wygrał holender Johim Ariesen.
• Z sześcioma medalami wrócili
zawodnicy IKN „Górnik” Iwonicz-Zdrój z Mistrzostw Polski w biathlonie
letnim, które rozegrano w Kościelisku
(27-30.06.2015).W pierwszym dniu
zawodów w biegach indywidualnych
Kamila Cichoń zdobyła „złoto” w juniorkach młodszych, a Rafał Penar został Wicemistrzem Polski w juniorach.

W drugim dniu rywalizacji w biegach
sprinterskich bardzo dobrze zaprezentował się Dawid Stanisz, który wygrał rywalizację w młodzikach młodszych. Rafał
Penar w juniorach znowu stanął na drugim
stopniu podium i został sklasyfikowany na
6 pozycji w seniorach.
• Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę granic
powiatu polegającą na włączeniu miejscowości: Moszczaniec, Polany Surowiczne,
Surowica, Darów, Rudawka Jaśliska, Jasiel (obecnie położonych na terenie gminy
Komańcza w powiecie sanockim) do
gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim.

Z gminy …
• Na gali konkursu „Rolnik Roku 2015”
w Boguchwale ogłoszono nagrodzonych
w regionie najlepszych gospodarzy, najlepszych sołtysów i najlepsze koła gospodyń wiejskich. W kategorii Rolnik Roku
Działalność Gospodarcza zwyciężył Daniel Bruk z Puław, produkuje i sprzedaje
mleko, w przyszłości planuje produkcję
serów długo dojrzewających.(w)
• Poważnym wypadkiem zakończyła
się podróż z Anglii w rodzinne strony
czteroosobowej rodziny. Ich samochód
zjechał z jezdni i uderzył w betonowe
słupy. Do wypadku doszło w niedzielę 19
lipca ok godz. 04:00 tuż przed Klimkówką. Cała czteroosobowa rodzina została
przewieziona do szpitala. - Biorąc pod
uwagę zaistniałe zdarzenie i stan pojazdu
po uderzeniu w słupy betonowe, można
powiedzieć, że mieli szczęście i że nie
zakończyło się to tragicznie - dodaje bryg.
Mariusz Kozak.
• Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego interweniował w środę
(22.07) w Sieniawie by udzielić pomocy
mężczyźnie. W godzinach wieczornych w
Sieniawie podczas wypoczynku nad wodą
mężczyzna zaczął się topić. Na pomoc
wezwano najpierw załogę karetki pogotowia a następnie Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Śmigłowiec wylądował na
murawie stadionu Wisłoka Sieniawa. Jak
informują świadkowie, mężczyzna przebywał pod wodą ponad 2 minuty. Po
wyciągnięciu go na brzeg podjęli akcję
reanimacyjną do przyjazdu karetki.
Mężczyzna miał wyczuwalny puls ale nie
odzyskał przytomności.
• Upalna i słoneczna niedziela 19
lipca 2015 r. przywitała uczestników
zmagań o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów, które odbyły się na stadionie
w Głębokiem. W zawodach wystartowało
8 drużyn, które rozgrywały swoje mecze
w systemie pucharowym. Turniej składał
się z rundy wstępnej, półfinałów, meczu
o 3 miejsce i finału. Zawody prowadziła
trójka sędziowska OZPN Krosno: Rafał
Krężałek, Piotr Frankowicz i Jakub Kozner.. Tegorocznym zdobywcą Pucharu
Burmistrza Gminy Rymanów została
drużyna GLKS „KARPATY” Klimkówka
zebrał (deka) (wła)
NASZ RYMANÓW
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Dzwoni telefon.
- Pogotowie
słucham!
- Stłukłem sobie
palec!
- I do tego wzywa
pan karetkę?!
- To do żony….
Mogła się nie śmiać!
* * * * *
Rozbudzona żona budzi męża:
- Stefan, nie chrap!
- Wcale nie chrapałem. Tylko śniło mi się, że
jestem motocyklem…
* * * * *
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Dlaczego nazwałaś swego psa łajdak?
- Bo mnie to bawi – gdy na ulicy zawołam na
niego Łajdak, to zawsze kilku spłoszonych
mężczyzn się odwróci…
* * * * *
Dyrektor rozmawia z kandydatem na
pracownika.
- Dlaczego został pan zwolniony
z poprzedniej pracy?
- Bo uciekłem z żoną dyrektora…
- Znakomicie, od jutra pan pracuje!
* * * * *
Podczas burzy fala niebezpiecznie kołysze
statkiem płynącym do Glasgow. Wszyscy
pasażerowie cierpią na chorobę morską, tylko
Szkot zachowuje się jak gdyby nigdy nic
- Jak pan to robi? – pyta Anglik z trudem
powstrzymując odruch wymiotny
- Jak? – sepleni Szkot – włożyłem sobie funta
do ust.
* * * * *
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla
Kasi?
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie..
* * * * *
Rozmawiają kumple:
- Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę grać
w pokera?
- Tak, i to był świetny pomysł, wczoraj
wygrałem od niej prawie połowę swojej
pensji!
* * * * *
Szczera rozmowa kolegów:
- Spytałem mojego trenera na siłowni,
z którego urządzenia mam najczęściej
korzystać, żeby dziewczyny na mnie leciały.
- I co odpowiedział ?
- z bankomatu!

hum
o
na r
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zat
,ek

Humor z zeszytów szkolnych:
- Marynarzy o jednym oku nazywamy
piratami.
- Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, więc nie
odważył się zabić swojej żony.
- Dawniej wszystkie prace na roli
wykonywano ręcznie za pomocą wołów.
- Pod broń powołano całą młodzież od 16 do
60 lat.
- W lutym 1828 roku Konrad Wallenrod
uzyskawszy zezwolenie cenzury przyszedł na
świat.
Wybrał (wła)
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Życie ludzkie
jest jak statek...
Życie ludzkie jest jak statek,
Co po falach morza płynie.
Czasem spotka sztorm i burzę,
Czasem w ciszy podróż minie.
Wpierw jest młody, więc nieśmiało,
Moczy burty w słonej wodzie.
Słucha wiatru, wzdyma żagle,
Ku nowej rusza przygodzie.
Jeszcze trochę przestraszony,
Mknie w nieznane drżący cały,
Czy dopłynie cały, zdrowy?  
Czy rozbije się o skały?
Później starszy już, dojrzały,
Śmiało podnosi kotwicę,
Bo niestraszne mu są sztormy,
Szkwały, burze, nawałnice.
Płynie piękny, jasny, czysty,
Żagiel dumnie drży na wietrze,
Bo już poznał wszystkie lądy,
Wodę, ogień i powietrze.
Czas ucieka, lata płyną,
Coraz częściej pokład skrzypi,
Żagle szare poszarpane,
Już sternika koło chrypi.
Trzeba łatać dziury w burtach,
I sztukować liny słabe,
Coraz więcej szczurów mieszka,
W tych kajutach pod pokładem.
A gdy w końcu kres nadchodzi,
Wtedy też się nic nie zmienia,
Statek bowiem idzie na dno,
Człowiek w otchłań zapomnienia.
Lidia Kasperkowicz

Masz zbędne rzeczy?
- stare meble,
- sprzęt AGD,
- sprzęt audiowizualny,
- wszelkie inne rzeczy w stanie
użytkowym
- myślisz o ich wyrzuceniu ?
Daj lepiej ogłoszenie do „Naszego
Rymanowa” do rubryki „Za darmo”
Zgłoś! – podając swoje
azwisko i numer telefonu, wiele
osób czeka na taką okazję!
Dzwoń na telefony:
609 026 061, 603 441 362,
602 855 458
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Posłuchaj ciszy
Dzwonka głośny dźwięk wyrywa cię ze snu.
Porannej kawy łyk, na rzęsy jeszcze tusz.
Zamka tępy zgrzyt, rzucone krótkie: Cześć!
Komórka, laptop, klucz… Po schodach zbiegasz już.
WIDZISZ ?
		
liść jesienny spadł
		
ptak przy oknie siadł
		
dziecko stoi w drzwiach
WIDZISZ ? NIE, NIE WIDZISZ.
Stukot szpilek twych w ulicy wpada rytm.
Gdzieś obok ciebie jest tłum, jazgot, gwizd,
Erki mocny jęk i opon groźny pisk.
Ścigaczy ostry ryk nie drażni uszu twych.
SŁYSZYSZ ?
		
deszcz melodie gra
		
wiatr w konarach drga
		
dziecko prośbę ma
SŁYSZYSZ ? NIE, NIE SŁYSZYSZ.
Na głowie tyle spraw a to już koniec dnia.
Czy masz tej wrzawy dość ?... Tabletka… Ależ skąd !!
Frustracja, nerwy, gniew narasta, burzy krew
I jeszcze jak na złość ktoś śmiał wyłączyć prąd!
CZUJESZ?
		
chleba w ustach smak
		
radość z tego dnia
		
dotyk małych rąk
CZUJESZ? NIE, NIE CZUJESZ ?
W ciemności dusza twa… i ciemność wokół masz…
Głusza w duszy twej… ta cisza przeraża cię…
Wtem Anioł skrzydłami wraz muska twoją twarz
I pęka napięta nić. Sumienie szepcze ci:
WYŁĄCZ RUTYNĘ! WŁĄCZ MYŚLENIE!
Z wolna otula cię ciszy kojący ton.
I przed oczami masz ciepły, rodzinny dom,
Babci przyjazny wzrok, cudowny kościoła mrok,
Groty ubogiej Dar w gwieździstą, mroźną noc.
TERAZ
		
Widzisz – choć ciemno
		
Słyszysz – choć cisza
		
Czujesz - naprawdę czujesz
		…W CISZY USŁYSZYSZ WIĘCEJ…
				
		Zofia Kandefer

Odloty
Czy chciałabyś ze mną odlecieć?
Na krótko, do Juraty albo nawet do Paryża,
o którym wciąż opowiadasz, ale nigdy nie byłaś.
Chcesz, zabukuję bilety na samolot z Pyrzowic.
Ale jeśli się boisz, to niech będzie autokar,
Dalekosiężny, z klimą, albo przejażdżka
rowerem do lasu nad staw, rdzawobrązowy,
tam gdzie lilia złotogłów i żółtawe grążele.
Wiesz, nie musimy wyjeżdżać, dobrze jest
zostać w domu
na ławeczce pod brzozą, zagramy w warcaby
albo w inteligencję, rzuć jakiś krótki rzeczownik.
Lecz jeśli nie masz ochoty,
będziemy patrzeć na drzewa. Grab urósł taki wysoki,
jarzębina się kłania i wiotki tamaryszek,
psy psioczą, baraszkują, możemy się położyć
na kocu i słuchać, jak sobie bzyczy
igła z nitką na niebie,
ten bez nas do Paryża ekspres.
		

Jerzy Kronhold

IX Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie
W dniu 10 lipca 2015r. odbyła się kolejna sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Jak zwykle po przeprowadzeniu wszystkich procedur
poprzedzających rozpoczęcie sesji jednogłośnie zatwierdzono
porządek obrad. Jednym z interesujących punktów obrad była
obszerna informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za rok 2014. Oprócz głównej biblioteki
w Rymanowie działają biblioteki filialne w Klimkówce, Posadzie
Górnej, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim. Księgozbiór GBP
wraz z filialnymi na dzień 31 grudzień 2014r. posiada 59.883
woluminów. Zarejestrowanych było 1394 czytelników, którzy
wypożyczyli 23.362 książki. GBP posiada 10 zestawów komputerowych, czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z internetu.
Następną informacją było przedstawienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za rok 2014 połączona
z omówieniem planowanych imprez w sezonie letnim na 2015
rok. W sprawozdaniach uwidocznione zostały wszystkie imprezy
i konkursy organizowane w trakcie roku sprawozdawczego przez
GOK – Biuro Informacji Turystycznej – Hali sportowej w Sieniawie
i Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju.
Kilka punktów porządku obrad poświęcone było udzieleniu
zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż lub dzierżawę gruntów
stanowiącą własność Gminy Rymanów, jak też przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów. Przyjęto również program
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rymanów
na lata 2015 – 2020.
Kolejnym punktem obrad było przystąpienie do sporządzania
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla miejscowości – Rymanów, Rymanów Zdrój, Puławy, Sieniawa Farma Fotowoltaiczna. Sesja zakończyła się odpowiedziami
Burmistrza na wcześniej zgłaszane interpelacje i wnioski przez
radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Kapliczki przydrożne
świadectwem wiary
i historii naszych
przodków
Kapliczki przydrożne są nierozerwalnie związane z polskim krajobrazem.
Nadają one, szczególnie polskim wsiom,
specyficzny klimat i są pomnikami historycznymi przekazującymi informacje
z przeszłości a zarazem są pamiątkami minionych dziejów. Stawiano je najczęściej
na skrzyżowaniach dróg, na skraju wsi,
przy cmentarzach, w miejscach objawień
religijnych lub z okazji ważnych wydarzeń
lokalnych. Był też zwyczaj wznoszenia
kapliczek w miejscu, w którym panowało
„złe”, gdzie straszyło, wyrządzało szkody,
dokuczało przechodzącym, mamiło. Wierzono, ze kapliczka odstraszy złe duchy.
Przez szereg stuleci wytworzyły się ciekawe formy kapliczek charakterystyczne
dla różnych regionów Polski. Największe
bogactwo ich form znajduje się jednak na
Podkarpaciu. Przechodząc obok podkarpackich kapliczek, najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile one zawierają
informacji o odległych czasach, ludziach
i różnych zdarzeniach. Każda z nich ma
swoją historię i metrykę. To właśnie na
Podkarpaciu często wznoszono je w miejscach dokonania wyjątkowej zbrodni lub
na zbiorowych mogiłach, zwłaszcza ofiar
zarazy, na pobojowiskach i na grobach
poległych w walce.
Kapliczki stawiano też na granicy
wsi, by powstrzymać nadchodzącą zarazę
i zagrodzić jej drogę do ludzkich domów.
Wznoszono też kapliczki pokutne jako
zadośćuczynienie za popełnione zbrodnie,
krzywoprzysięstwo lub zło wyrządzone rodzinie i sąsiadom. Budowano też
kapliczki ku czci orędowników klęsk
żywiołowych, np. wizerunek św. Jana
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Nepomucena wspomożyciela w czasie
powodzi, umieszczano w kapliczkach
stawianych nad rzekami i stawami. Często też budowano kapliczki z figurą św.
Floriana, który bronił ludzkiego dobytku
przed pożarem. Zaś pożar w dawnej wsi
podkarpackiej często pochłaniał drewniane domy kryte strzechą i zabudowania
gospodarcze ze strychami wypełnionymi
sianem i słomą.
Na przydrożne kapliczki, jako ważny element kultury mieszkańców wsi,
zwrócili uwagę tacy badacze folkloru jak
Oskar Kolberg (1814 -1890) i Zygmunt
Gloger (1845 -1910). Oskar Kolberg zauważył, że te małe obiekty „postawione
na rozstajnych drogach, już za wsią wśród
niej przez ludzi pobożnych na intencję czy
to odzyskania zdrowia, czy pomyślności,
czy na pamiątkę zgasłych krewnych lub
zdarzenia jakiego, czy wreszcie na chwałę
Bożą, spełniają ważną rolę w życiu wiejskiej społeczności”.
Zaś Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej” napisał:
„Pobożna szlachta, mieszczanie i kmiecie
budowali wszędzie takie kapliczki i figury.
Przy każdym miasteczku, dworze, wsi
i drogach rozstajnych znajdowało się
ich po kilka”. Najwięcej kapliczek przydrożnych powstało w XVII w. w okresie
kontrreformacji, gdyż miały one dawać
świadectwo wiary. W XVII i XVIII w.
często fundowała je szlachta i klasztory.
W drugiej połowie XIX w. kapliczki
wznosili chłopi, dziękując Bogu za uzyskaną wolność.
Różnorodność form kapliczek przydrożnych jest ogromna. Drewniane są
często miniaturą wiejskich chat, zaś

murowane wielokondygnacyjne mają
kształt słupów i są najczęściej bielone.
W przydrożnych kapliczkach odbiera
cześć Chrystus, Matka Boża i święci
patronowie.
W maju pobożny lud polski gromadził
się wokół przydrożnych kapliczek, by
w mroku majowego wieczoru śpiewać
litanię loretańską i rzewne pieśni maryjne.
Nad polami, łąkami i ciemnymi borami
płynęły słowa: „Chwalcie łąki umajone”.
Echo wieczornego wioskowego śpiewania różniło się wśród głuchej ciszy majowych pół i łąk pokrytych srebrzystymi
kroplami bujnej rosy.
W Klimkówce nowoczesność wyparła
z wioskowego pejzażu stare chałupy, a ich
miejsce zajęły nowe domy o powszechnie znanej architekturze. Zachowało się
jednak kilka przydrożnych kapliczek,
świadectw wiary dawnych mieszkańców
wsi. Pochodzą one z XIX stulecia i mają
przeważnie kształt kondygnacyjnych
słupów z wnękami. Przechodzimy często
obok nich. Czasem ktoś pobożny zdejmie
czapkę lub przeżegna się , ale nie zastanawiamy się nad tym, od kiedy one stoją
tutaj, kto je wzniósł i w jakiej intencji.
Z kapliczek przydrożnych święci
spoglądają na nas oczyma wypłukanymi
przez deszcz, oczyma, które widziały
najważniejsze wydarzenia w historii
naszej Ojczyzny. Stoją oni dostojnie
w wypłowiałych zniszczonych przez
stulecia szatach i proszą o przypomnienie
i odnowienie, by mogli czuć się dobrze
w towarzystwie dzisiejszych zadbanych,
nowoczesnych domów.
Zofia Gierlach

Spotkanie z kulturą Beskidu
W parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju zebrali się widzowie by
uczestniczyć w projekcie „Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego”. Bogaty program
spotkania obejmował koncerty orkiestry dętej i zespołów folklorystycznych. Prezentowały się też zespoły kabaretowe i młodzieżowe. Spotkanie wykorzystano do
zaprezentowania potraw regionalnych i oferty turystycznej regionu. Nie zapomniano
o konkursach. Największym zainteresowaniem widzów cieszył się „Konkurs robienia
masła o chochlę Prezesa Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisłoka”.
fot. Rafał Głód

W

Nepomuki

naszej gminie zostało ich jedynie siedem, ale przed wieloma laty było ich zdecydowanie więcej. Ustawiane były zazwyczaj na rozstajach dróg, przy mostach,
rzekach, brodach i polach uprawnych.
Budowano je także przy kościołach
i centralnych placach. Mowa o figurach św. Jana Npomucena.
Skąd taka popularność, żyjącego
w XIV w. w Czechach księdza? Czym
wsławił się ten święty Kościoła Katolickiego, że wierny lud od wieków budował
poświęcone mu miejsca kultu?
Jan Welfin urodził się w 1350 r.
w mieście Pomuk w południowo – zachodnich Czechach, był doktorem prawa
i wikarym przy arcybiskupie praskim,
pełnił również godność kanonika w Kolegiacie św. Idziego w Pradze. Około
1392 r. popadł w konflikt z ówczesnym
królem czeskim Wacławem IV i rok póź-

Klimkówka

niej został przez niego uwięziony. Jedna,
z otaczających jego życie legend, mówi,
że król próbował zmusić Jana, aby ten
złamał tajemnice spowiedzi i wyznał mu
to, co w konfesjonale miała powiedzieć
jego żona Zofia Bawarska. Jan zdecydowanie sprzeciwił się tym żądaniom. Był
torturowany. Przypalano go żywcem,
podtapiano, bito, kaleczono i ciągnięto
kleszczami za język. Nieustępliwość Nepomucena doprowadziła króla do szału,
w efekcie którego rozkazał zrzucić Jana
z mostu do Wełtawy. Jak dalej podaje
legenda, w momencie jego śmierci na
niebie miało rozbłysnąć pięć gwiazd,
symbolizujących pięć cnót męczennika.
Według innego podania, ciało Jana miało zostać wydobyte z Wełtawy, kiedy ta
w jakiś czas później w cudowny sposób
wyschła.
Kult męczennika bardzo szybko rozszerzył się po całej europie, docierając

również do Polski. Początkowo wielbiony przez prosty lud, oficjalnie wyniesiony na ołtarze został w 1721 r. przez
papieża Benedykta XIII. Od początku,
tradycja czci Jan Nepomucen związana
była z wodą, stąd został on uznany jako
patron osób cudownie ocalonych od utopienia się. Jego wstawiennictwo miało
uchronić miasta i wsie przed powodzią,
pola uprawne przed zalaniem ale także
przed … suszą. Dużą rolę w tradycji
jego kultu odgrywała także przyczyna
śmierci, mianowicie zachowanie tajemnicy spowiedzi, stąd Jan Nepomucen
jest patronem spowiedników i sakramentu pokuty. Poza osobami duchownymi, Jana Nepomucena jako swego orędownika obrali sobie młynarze, flisacy
i budowniczowie mostów. W tradycji ludowej Jan Nepomucen uznawany jest za
świętego, od którego zależało codzienne
przetrwanie, wylewy rzek, plony, bezpieczeństwo nad wodą a także długa podróż, stąd tak ogromna popularność tej
postaci.
W naszej gminie pozostało siedem
figur
przedstawiających postać Jana
Nepomucena. Dwie
z nich znajdują się
w Klimkówce, dwie
w Ladzinie, w Rymanowie, Posadzie
Górnej i Zmysłówce. Wszystkie z nich
prezentują
postać
Jana w charakterystycznej dla niego
kompozycji. Postawny mężczyzna z brodą w stroju kapłana
odziany w rokietę
z biretem na głowie. W ręku zawsze
trzyma krzyż, a jego
wyobrażeniom
towarzyszą także inne
atrybuty. Na najstarszej z zachowanych
figur, pochodzącej z 1790 r., znajdującej
się w Rymanowie,
przedstawiony jest
z palcem na ustach,
jako symbolem dochowania tajemnicy. Przy ul. Zdrojowej w Klimkówce
w ręku trzyma krzyż
i gałązkę palmową,
jako symbol męczeństwa.
Druga
ze znajdujących się
w Klimkówce figur,
ustawiona nad starym, wyschniętym
źródełkiem niedaleko filialnego kościółka, zdaje się
oprócz krzyża mieć
w ręku klucz, jako
symbol
niewoli.
Milcza

Ladzin

Bardzo ciekawa jest również figura znajdująca się w Milczy, otóż ta pochodząca
z początku XIX w. rzeźba ludowa przedstawia Jana Nepomucena bez brody, co
stanowi niezwykłą rzadkość.
Niezależnie od wykonania i symboliki przedstawianych atrybutów Jan Nepomucen stanowił dla naszych przodków
swego rodzaju polisę ubezpieczeniową,
mającą za zadanie uchronić ich przed
nieszczęściem. Jego wizerunek, dziś już
zapominany, dodawał im pewności siebie
i otuchy. Witał ich idących rano do pracy i żegnał kładących się spać. Z każdą
z tych ośmiu pozostałych figur łączą się
piękne przeżycia pełne nadziei, ufności
a także i bólu. Zachęcam wszystkich
czytelników do samodzielnego zgłębiania historii zaklętych w przydrożnych
kapliczkach. Pamiętajmy, że te przydrożne świątki są symbolami minionych
epok, świadectwem duchowości naszych
przodków, ich obaw i nadziei. Są świadectwem ich zycia.
Krzysztof Buczek
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Moje wspomnienia
turystyczne (3)
(pobyt w Rymanowie
w latach 1895-1904)

W poprzednim fragmencie wspomnień Mieczysława
Orłowskiego przeczytaliśmy
jaka była ranga Rymanowa 120
lat temu oraz jak dobierały się
elity rymanowskie i kto mógł do
nich pretendować. Wspomina
też o składzie narodowościowym tych elit, ich wewnętrznych sprzecznościach i sposobach spędzania wolnego czasu.

W

Rymanowie-Zdroju nie pielęgnowano modnego obecnie
systemu pensjonatowego,
tzn. opłacanie całego pobytu w zarządzie
willi. Tutaj w willach należących do Potockiego, były tylko mieszkania. Nie było
tam nawet kuchni, gzie można by było
gotować obiady. Potocki bał się bowiem
spowodowania pożaru w drewnianych
willach. Dlatego na obiady trzeba było
chodzić do restauracji zakładowej, która
była wprawdzie także ogromną willą, ale
w której już należycie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Pobyt w uzdrowisku
był więc dość kosztowny, ale to nie wzruszało Potockiego, twierdził on bowiem, że
nie chce mieć w uzdrowisku, podobnie jak
to było w Iwoniczu, publiki zbyt biednej
i zbyt brudnej. Szczególnie obawy te
wyrażał pod adresem proletariatu żydowskiego, chałatowego. W Rymanowie
było ich też niemało, ale w Iwoniczu tym
więcej. Właściciele Iwonicza, hr. Załuscy,
nie żywili widocznie obaw podobnych
Potockiemu w Rymanowie.
Dopóki nie znałem uzdrowiska
i jego okolic, te moje wędrówki ranne
i popołudniowe z Rymanowa-Miasta i Rymanowa-Zdroju poświęcone były zwiedzaniu całego uzdrowiska z wszystkimi
malowniczymi willami, rozrzuconymi
po wzgórzach i dolinach, oraz zwiedzaniu okolicznych lasów, przeważnie
jodłowych, starych i pięknych na górze
Zamczysko i na Łysej Górze (590-602
m), które otaczały Zakład Kąpielowy
z obydwu stron, chroniąc go jako tako
od rymanowskiego wiatru, a w zimie od
zawiei śnieżnych.
W tym czasie były tu trzy źródła
z wodami jodowo-bromowymi o nazwach: Tytus (źródło najpopularniejsze),
Celestyna i Anna (wszystkie te nazwy
pochodzą od imion członków rodziny
Potockich). Niedaleko źródeł, nakrytych
altaną, aby goście nie mokli w czasie
deszczu, stały łazienki mineralne z kilkudziesięciu wannami do kąpieli oraz rozciągał się tak zwany deptak, gdzie grała
rano i wieczorem orkiestra zakładowa.
W dni powszednie koncertu tej orkiestry
słuchali wyłącznie miejscowi goście. Na
niedzielę i święta przyjeżdżali tu goście z
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M. Orłowicz
na turystycznej
wyprawie
w Karpatach
Wschodnich,
o których napisze
później pierwszy
przewodnik
turystyczny

dalekiej okolicy, przeważnie właściciele
dóbr ziemskich, popisując się pięknymi
zaprzęgami i końmi. Często przyjeżdżali
kolarze, i to aż z Sanoka i Krosna. Najbardziej zabawne popisy sportowe, jakie
widziałem w owych latach, odbywały się
na tzw. bicyklach, w czasach kiedy nie
było jeszcze rowerów. Były to niezgrabne
wysokie wehikuły o jednym kole ogromnym, drugim zaś małym. Kolarze siedzieli
wysoko, z trudem utrzymując równowagę
na wyboistych szosach czy równie wyboistych łąkach, na których w sezonie
letnim urządzano wyścigi, organizowane
prze istniejące już wówczas Towarzystwa
Kolarskie z siedzibą w najbliższym wojewódzkim mieście. Nie było to widowisko
ani zbyt sportowe, ani zbyt interesujące
z powodu braku odpowiednich torów
wyścigowych. Na łąkach wyboistych
i porosłych trawą żaden mistrz nie mógł
popisać się swoją sztuką, a zwycięstwa
nie były przekonywujące i nie budziły entuzjazmu. Publiczność była raczej skłonna
traktować całe widowisko na wesoło jako
z góry umówioną farsę.
Zresztą taki wyścig kolarski nie odbywał się nigdy w Rymanowie-Zdroju, ale
raczej na tzw. „torze wyścigowym” koło
dworu w Rymanowie-Mieście i goście
z Zakładu Kąpielowego, chcąc je widzieć,
musieli odbywać dość dalekie wędrówki
do miasta, po zakurzonej szosie.
Naturalnie, zwiedziwszy sam zakład
Kąpielowy, zwiedziłem również i okoliczne wzgórza, a wśród nich najwyższą
– Wołtuszowską Górę (640 m), nazwaną
tak od łemkowskiej wsi Wołtuszowa,
leżącej u jej stóp, o 1 km od Zakładu
Kąpielowego. Stąd rozciągał się piękny
widok na okoliczne góry.
Jak wspomniałem, w niedzielę,
w porze wieczornej odbywały się w Rymanowie – Zakładzie Kąpielowym zabawy
z tańcami. Ceremoniał był tam mniej surowy niż w mieście. Można było iść na taką
zabawę nawet w marynarce, ale w każdym
razie nie w kolorowej koszuli ani z miękkimi kołnierzykami, lecz w koszuli sztywnej
białej, nakrochmalonej, w rękawiczkach
i lakierkach na nogach. Obowiązywały też
bukiety dla danserek kotyliona.

Znajomość z damami zawierało się
szybko, ale powiem szczerze, że nie było
w czym wybierać, bo wszystkich dam,
mogących tańczyć i chcących tańczyć,
było w najlepszym razie kilkanaście,
mężczyzn, w tym także uczniów gimnazjalnych, zawsze było mniej i deficyt
dawał się odczuwać bardzo dotkliwie,
gdyż, jak to wówczas mówiono, panie
„sprzedawały pietruszkę”, tj. siedziały
na miejscu bez dansera. Nie byłoby to
tak bardzo rzucające się w oczy, gdyby, jak np. obecnie, uznawano same
tańce wirowe, ale wówczas były one
raczej rzadkością, a przeważały figurowe
z zaangażowanymi do danego tańca na
cały czas danserkami. Figury jednych
tańców, jak np. lansjera, były z góry
przewidziane regułami tańca, których
można było nauczyć się z podręcznika
albo u prowadzącego kursy zbiorowe nauczyciela. Przewidywały jednakże tańce
figurowe i takie figury, które zależały od
fantazji aranżera, którym najczęściej był
jakiś student (i ja nim często bywałem w
okresie studiów akademickich), oficer,
jeżeli mówił po polsku, bardzo rzadko
jakiś człowiek „już ukończony”, jak to
wówczas mówiono „człowiek na stanowisku”. Takimi tańcami z figurami był
mianowicie mazur, kadryl, kotylion, tj.
walc z figurami i z przypinaniem danserkom przez danserów orderów z papieru.
Poza tym zaś jeden lub dwa walce bez
figur, ale trwające przez całą godzinę ze
zmienianymi w czasie tańca danserkami,
które odprowadzało się na miejsce.
Trzeba w dodatku wiedzieć, że
w owym czasie aż do wybuchu wojny
światowej w 1914 roku nie wypadało
nigdzie w Galicji, a tym samym w Rymanowie-Zdroju, aby danserki na bale
przychodziły bez odpowiedniej opieki
i taką opieką był dla żony mąż, dla panny
matka, ciotka albo starsza zamężna siostra, a dla narzeczonej narzeczony (ale
po oficjalnych zaręczynach). Która z pań
nie miała takiej opieki, wynikającej z pokrewieństwa czy powinowactwa, prosiła
o opiekę teoretyczną kogoś z idących na
zabawę, naturalnie spośród pań.
*

*

*

Gdy sobie obecnie przypominam
czasy przed wojną europejską, zbiera
mnie śmiech pusty na widok ówczesnych matkujących mam. Był to okres,
kiedy panie w zamożniejszych domach
nie pracowały fizycznie, wyręczając
się służbą domową, sportów też nie
uprawiały, na wycieczki piesze nie
wypadało chodzić, jazda powozem nie
była najczęściej połączona z jakimś
ruchem i w konsekwencji, pędząc ży-

wot haremowy i pozbawiony ruchu, tyły
w sposób nieznany dzisiejszemu społeczeństwu. Taka galeria mam, przeważnie
w wieku 50 – 60 lat, drzemiących, o
tuszy okazałej i obwisłych podbródkach,
była nieodzowna na każdej zabawie. Bez
nich ani rusz! Młodzi ludzie znajdowali
jednak na nie sposób. Jeden lub dwóch
zabawiało mamy, a inni tymczasem flirtowali z pannami. Takie zabawianie mam
nazywało się w ówczesnym żargonie stu-

denckim „odwalać słonia”. Niestety, mnie
w Rymanowie na początku mojej kariery
wieczorkowej rola „słonia” dostawała się
częściej niż dansera, ku mojemu szczeremu niezadowoleniu. No, ale wszędzie
trzeba przechodzić okres terminowania.
„Słoń” w ówczesnym pojęciu galicyjskim
z końca XIX wieku to był właśnie terminator na lowelasa. Cdn.

cisnęło się na usta pytanie, które z nich
jest ładniejsze: nasz Zdrój czy ich Kupele? Odpowiedź mogła być tylko jedna…
Przepełnieni zdrowym klimatem
ruszamy dalej, do Bardejowa. To przepiękne miasto położone jest jedynie 80
km od naszego Rymanowa, a pierwsze
wzmianki o nim pochodzą z 1241r. Miasto usytuowane na szlaku prowadzącym
z Półwyspu Bałkańskiego do Polski i na
Ruś, szczyt swojego rozwoju osiągnęło
na przełomie XVI i XVII w. Z tego też
okresu pochodzi najwięcej zabytków
Bardejowa. Poza starym miastem, które
w całości zostało w 2000 r. wpisane na
listę światowego dziedzictwa UNESCO,
znajdują się tam także: najlepiej zachowane na Słowacji mury obronne z bramami, basztami i barbakanem, zachowany
w oryginalnym stanie późnogotycki ratusz, w którym obecnie mieści się Muzeum Szaryskie, Dom Kata, kompleks
zabudowań gminy żydowskiej z XVII w.
a także najważniejszy zabytek, Bazylika
Mniejsza pod wezwaniem św. Idziego.
Ta unikatowa, na skalę europejską świątynia wybudowana została w połowie
XV w. i po dzień dzisiejszy utrzymała
swój pierwotny wygląd i charakter. Dużo
można by pisać o atrakcjach Bardejowa,
tam każda kamienica, każdy plac czy
zaułek ma swoją bogatą historię. My tę
historię poznawaliśmy spacerując starymi, brukowanymi uliczkami, wsłuchując
się w głos pani przewodnik Małgorzaty Kowalik, która dzięki dużej wiedzy
i ogromnej pasji odkrywała przed nami

fot. Leszek Niemczyk
coraz to nowe tajemnice tego pięknego
miejsca. Czas mijał nieubłaganie szybko, urokliwe kawiarenki nie chciały nas
wypuścić ze swych objęć kusząc regionalnym potrawami i przepysznym cappuccino. Po kilku godzinach relaksu musimy opuścić Bardejów i ruszyć w dalszą
drogę, do domu, do Polski. Żegnamy się
z miastem obiecując sobie, że jeszcze tu
nie raz wrócimy.
Opuszczając Słowację nie kończymy jednak naszej wycieczki. Cóż by to
była za podróż, gdyby na jej końcu nie
było biesiady? W związku z tym, ostatnim punktem naszego wyjazdu było
wspólne ognisko. Zatrzymaliśmy się na
placu w poddukielskiej Stasianie i tam
urządziliśmy sobie wielkie pieczenie
kiełbasy przy wspólnym śpiewie i ogólnej, panującej przez cały wyjazd, ogromnej wesołości. Wspólnym życzliwościom nie było końca. Nawet nieuchronny koniec naszej podróży nie wywoływał smutku. Postanowiliśmy sobie, że
koniec tej wycieczki będzie początkiem
naszej dłuższej przygody z podróżami.
Gdzie pojedziemy następnym razem?
Może Sandomierz? Roztocze? A może
wrócimy jeszcze na Słowację, pozwiedzać jej inne urokliwe rejony? Wszak,
jak zwykł mawiać św. Augustyn : „Świat
jest otwartą księgą, a kto nie podróżuje,
czyta tylko jedną stronę”

Rymanowianie
w Bardejowie

S

łońce nieśmiało wygląda zza chmur,
a przyjemny wietrzyk
delikatnie muska twarze
kilkudziesięciu osób zebranych na rymanowskim rynku. Ta piękna sceneria jest
początkiem, pierwszej zagranicznej wycieczki „Naszego Rymanowa”. Nasz
cel to dwie perły historycznego Słowackiego regionu:
Szarysz - uzdrowisko Bardejowskie Kupele i leżące
nieopodal miasto Bardejów.
Wyruszamy o czasie, niemal
punktualnie o godz. 8.00.
Odległość w sumie nieduża, więc i śpieszyć się nie musimy, w końcu wycieczka, to relaks i przyjemność. 51 osób, bo
tyle nas było, z uśmiechem i radością
wyrusza w stronę przygody!
Najpierw przepiękną, malowniczą
trasą przez Magurski Park Narodowy
do przejścia granicznego w Ożennej,
następnie, na południe, ku Bardejowskim Kupelom. Bardzo stare to uzdrowisko, gdyż pierwsze wzmianki o nim
pochodzą już z XIII w., a systematyczna
działalność lecznicza prowadzona jest
od 1505r., kiedy to wybudowano tam
pierwszą kabinę do kąpania chorych.
Wielu znakomitych gości odwiedzało to urokliwe miejsce: Król Węgierski
Bela IV, żona Jana III Sobieskiego Marysieńka, Cesarz Austro – Węgier Józef
II, Maria Luiza żona Napoleona, Car
Aleksander I, słynna cesarzowa Sisi,
a w sobotę 27 lipca 2015 r. byliśmy
z wizytą także my, przedstawiciele gminy Rymanów. Zwiedzanie rozpoczynamy od słynnego pomnika Elżbiety
Bawarskiej – Sisi. Jak głosi legenda, cesarzowa dzięki używaniu bardejowskich
wód, odmłodniała o 30 lat. Na szczęście
naszym Paniom taki zabieg nie był potrzebny, gdyż wszystkie piękne i młode
promieniały na tle słowackich krajobrazów. Następnie skansen, pijalnia wód
mineralnych, park uzdrowiskowy i słodka przerwa na pyszne, cieniutkie oblatki. Im dłużej spacerowaliśmy ścieżkami
słowackiego uzdrowiska, tym częściej
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„Odpowiednie dać
rzeczy słowo”

O sukcesach literackich
uczniów z Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej
„Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad
wymową każdego słowa”.
Paulo Coelho

C

złowiek zdobywa wiedzę przede
wszystkim poprzez język. Nauczanie języka ojczystego tworzy
fundament ogólnego rozwoju ucznia,
stanowi główny punkt odniesienia całej
edukacji szkolnej – wychowania i kształcenia. Za rozwój języka w mowie i piśmie
(w tym za zasób pojęć, ortografię i estetykę zapisu) odpowiedzialni są wszyscy
nauczyciele niezależnie od posiadanej
specjalności. Jednakże to głównie na
lekcjach polonistycznych kształcona jest
sprawność mówienia, słuchania, czytania
i pisania w zróżnicowanych sytuacjach
komunikacyjnych prywatnych i publicznych. Podczas zajęć z nauczycielem
– polonistą wychowanek ujawnia swe
potrzeby i zainteresowania czytelnicze,
zostaje wprowadzony w tradycję kultury
narodowej i europejskiej. Rozwijaniu powyższych kompetencji oraz pasji poznawczych sprzyjają niewątpliwie konkursy
literackie, w których uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej od
lat odnoszą spektakularne sukcesy. Nadszedł czas, by przybliżyć ich osiągnięcia
z ostatniego roku szkolnego.
Niewątpliwie za największy sukces
wypada uznać tytuły laureata Konkursu Języka Polskiego, organizowanego
przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie. W gronie wyróżnionych
znaleźli się: Jan Jurasz i jego brat
Karol Jurasz, którzy pracowali pod kierunkiem Alicji Kabiesz. Po raz kolejny
udowodnili, że drzemie w nich ogromny potencjał, że posiadają bardzo duże
umiejętności w zakresie odczytywania
sensów dosłownych i metaforycznych,
że potrafią świetnie redagować rozmaity
teksty wypowiedzi. Ich talent pięknie się
rozwija, co dobrze wróży na przyszłość.
Podkarpackie Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie było także w mijającym roku
szkolnym organizatorem Konkursu Polonistycznego, adresowanego do uczniów
gimnazjum. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim: Aleksandra Śliwka i Kamila Sokołowska, przygotowywane przez
Waldemara Kilara, oraz Michał Macnar,
którego opiekunem merytorycznym była
Maria Szczepaniak. Odnieśli oni wielki
sukces, ponieważ zdobyli tytuły finalisty.
Była to zasługa ich ciężkiej pracy oraz
zaangażowania nauczycieli. Wspomnieć
w tym miejscu wypada, że dzięki suk-

12

NASZ RYMANÓW

cesom polonistycznym ZSP w Posadzie Górnej zawsze wysoko plasuje się
w rankingu szkół na Podkarpaciu, a zdobyte tytuły laureata przyczyniły się do
nadania naszej placówce prestiżowego
tytułu: „Szkoła przyjazna utalentowanym
uczniom” za dbanie w szczególny sposób
o rozwój wybitnych wychowanków.
Niezwykłą wrażliwością literacką obdarzona jest Katarzyna Hanus, która wygrała XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Obraz a słowo”, organizowany przez
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli
za zadanie dokonać formalnej analizy
i interpretacji akwareli Jerzego Hulewicza
„Kompozycja”. Obowiązywała dowolna
forma literacka: opowiadanie, esej lub
rozprawa krytyczna. Uczennica zdobyła
1. miejsce w kraju, a laureatce przyznano
wykonaną z brązu statuetkę „Gęsie Pióro”
przez artystę rzeźbiarza Waldemara Żyłę.
Jej wypowiedź zatytułowana „Człowieczy los” zaciekawiła jurorów badawczym
podejściem do tematu oraz indywidualnym spojrzeniem na obraz, popartym
jednakże obiektywnymi dowodami. Do
etapu finałowego zakwalifikowano także
opis dzieła sztuki Lidii Kasperkowicz,
której przyznano wyróżnienie honorowe.
Jej tekst „Lustro pokazuje prawdę. Pejzaż
duszy w „Kompozycji” Jerzego Hulewicza” zachwycił formą literacką i niemałą
urodą języka. Uczennice pracowały pod
kierunkiem Waldemara Kilara. Dodajmy,
że na konkurs napłynęło aż 127 prac
z całej Polski, a oceniali je wybitni specjaliści: Iwona Mohl – przewodnicząca jury,
wicedyrektor Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, dr hab. Anna Gomóła –
z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Anna Rak – kierownik
Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu i Magdalena Wiącek – dyrektor Szkoły Języków Obcych Goldenlingua
w Bytomiu.
Spektakularnym sukcesem, nigdy dotychczas w takiej skali nieodnotowanym,
zakończył się udział uczniów w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Barwy
morza”, organizowanym przez Szkoły
Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku. Jury, powołane
przez organizatora, 1. miejsce w kraju
w kategorii poetyckiej przyznało Emilii
Chmiel za wiersz „Kraina Midasa”, który
w oryginalnej formie opowiada o kreacji
świata. Z kolei 2. lokatę zdobyła Karolina
Rajnik. Autorka stworzyła biografię Josepha Conrada, zapisaną rymowanym dystychem. Równie wyśmienicie zakończył
się turniej dla twórców uprawiających
prozę. Aleksandra Śliwka napisała bardzo ciekawą pracę w formie pamiętnika
pt. „Bez celu i sensu podróżować nie
warto”, poświęconą wyjątkowemu sukcesowi polskich żeglarzy pod dowództwem
kapitana Piotra Kuźniara, który wraz ze
swoją załogą 12 lutego 2015 roku ustano-

wił rekord świata w żegludze na południe
(dotarł aż do Zatoki Wielorybów na Morzu Rossa). Doceniono jej kunszt literacki
oraz pomysł na tekst, co zaowocowało 1.
lokatą w kraju. Miejsce 2. zdobyła Lidia
Kasperkowicz. Jej opowiadanie pt. „Syn
Neptuna”, osnute wokół historii żeglarza
– ratownika, zaciekawiło niebanalną konstrukcją fabularną i niemałą urodą języka.
Jubileuszowy X Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Barwy morza” zgromadził
rekordową liczbę uczestników z całego
kraju, dlatego sukcesy gimnazjalistek
z Posady Górnej tym bardziej budzą
uzasadniony podziw. Docenione w Polsce
młode literatki pracowały pod kierunkiem
Waldemara Kilara.
Wspaniałym wynikiem zakończył się
udział w IV Ogólnopolskim Konkursie
Literackim „Morskie opowieści”. Do
Pałacu Młodzieży w Gdańsku, organizatora turnieju, napłynęły aż 292 prace,
a w gronie laureatów znalazła się Emilia Chmiel, która zdobyła 3. miejsce.
Jury w składzie: Barbara Piórkowska
– pisarka, poetka, performerka, Marzena
Wojciechowska – polonistka, teatrolog,
Tomisław Ryczko – aktor postanowiło
nagrodzić uczennicę ze szkoły w Posadzie
Górnej. Jej utwór „Baśń o powracającym
bursztynie” zachwycił ciekawą formą
oraz śmiałą stylizacją na gwarę. Autorka
bowiem pokusiła się o wprowadzenie w
tok narracji wyrażeń i zwrotów z języka
kaszubskiego. Dialektyzując wypowiedź,
uzyskała znakomity efekt. Opowieść,
osadzona w realiach nadmorskiej Jastrzębiej Góry, traktująca o miłości, wierności
i cierpieniu, zwróciła uwagę ważnym
przesłaniem, co zaowocowało wysoką
lokatą w kraju. Uczennica pracowała pod
kierunkiem Waldemara Kilara.
Nie był to ostatni wielki sukces Emilii
Chmiel, którą wielokrotnie wyróżniano w
prestiżowych turniejach literackich. Jednym z nich był IX Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Las – moja miłość”, objęty
honorowym patronatem przez Marszałka
Województwa Podlaskiego. W gronie
nagrodzonych prac znalazł się tryptyk
poetycki „Dzień w lesie”: „Poranek”,
„Południe” i „Wieczór”. Jurorzy: Waldemar Smaszcz, Anna Gierasimiuk, Jan
Zalewski docenili nie tylko urodę języka
teksów Emilii Chmiel, ale także wrażliwość poznawczą autorki, której wiersze
weszły w skład tomiku pokonkursowego.
Uczennica przygotowywała się do konkursu pod okiem Waldemara Kilara.
Wysoką lokatę zdobył Karol Jurasz,
któremu przyznano tytuł laureata VI
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Moje spotkania z przyrodą”. Podczas
finałowej gali w Szkole Podstawowej nr
2 w Jaśle podkreślono, że praca autora
miała niebanalną konstrukcję fabularną,
a utwór okrzyknięto godnym przykładem
dzieła sztuki literackiej ze względu na
indywidualne spojrzenie na problem, oryginalne ujęcie tematu i nieszablonową for-

mę, zgodną z wymogami gatunkowymi.
Rozbudzona aktywność twórcza ucznia
to zasługa jego opiekunki merytorycznej
– Alicji Kabiesz.
Wspomnieć wypada o wysokich
lokatach w IX Wojewódzkim Konkursie
Literackim „Nam Henryk Sienkiewicz
patronuje”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce. Celem
turnieju było propagowanie twórczości
Henryka Sienkiewicza, pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury,
oraz zachęcanie do inwencji twórczej.
W znakomitym gronie zwycięzców znalazły się aż trzy uczennice ze szkoły w
Posadzie Górnej. Emila Chmiel otrzymała tytuł laureata, a Katarzyna Hanus
i Lidia Kasperkowicz – wyróżnienie.
Młode literatki odniosły kolejny sukces
pod opieką naukową Waldemara Kilara.
W turniejach mniejszej rangi nasi
wychowankowie także zajmowali czołowe lokaty. W Konkursie Literackim
o Janie Pawle II, nad którym pieczę sprawowało Starostwo Powiatowe w Krośnie,
Lidia Kasperkowicz za wzruszające
opowiadanie „Niezwykła opowieść”
zdobyła 3. miejsce. Wyróżniono również
Emilię Chmiel, której refleksyjny liryk
„Modlitwa” zyskał uznanie jurorów.
Opiekunem merytorycznym nagrodzonych prac był Waldemar Kilar. Dla pełni
obrazu dodajmy, że w XII Konkursie
Literackim „Śladami polskich pisarzy
i poetów”, dorocznie organizowanym
przez Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Rymanów, 1. miejsce
zajęła Katarzyna Hanus, a 3. lokatę
Lidia Kasperkowicz. Zawody literackie
przebiegały pod hasłem: „W kręgu twórczości Stanisława Lema”. Uczestniczki
zaprezentowały wysoki poziom wiedzy
z zakresu znajomości biografii autora
„Dzienników gwiazdowych” i jego dzieł,
wśród których obowiązkową lekturą były
m.in. „Solaris” czy „Powrót z gwiazd”.
Z kolei w Konkursie „Ortograficzna
Corrida”, rozegranym w ZSP w Sieniawie, świetną znajomością zasad polskiej
ortografii wykazał się wychowanek Alicji
Kabiesz – Karol Jurasz, który zajął 2.
miejsce w gminie.
Zwieńczeniem spisu sukcesów
w konkursach polonistycznych niech
będą wysokie lokaty uczniów na szczeblu
województwa i kraju w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym
„Alfik”, zorganizowanym przez Łowców
Talentów Jersz w Wilczynie pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Białymstoku
i Szczecinie. Doskonale zaprezentowała
się Kamila Sokołowska, która uzyskała
97% poprawnych odpowiedzi za test. Zajęła 1. miejsce w województwie i 2. miejsce
w kraju. W nagrodę otrzymała tygodniowy obóz naukowy w Serpelicach nad
Bugiem. Świetny wynik w innej kategorii
wiekowej (1. miejsce w województwie

i 4. miejsce w kraju) zanotowała również
Emilia Chmiel (95%). Obie są wychowankami Waldemara Kilara. Natomiast
w XVI Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Omnibus”, w którym
wystartowało blisko 6 tys. uczestników,
tytuły laureata zdobyły: Anna Dąbrowska (1. miejsce w województwie i 8.
miejsce w kraju), przygotowywana przez
Agnieszkę Szul, Aleksandra Hanus
(1. miejsce w województwie i 29. miejsce
w kraju) – wychowanka Marii Niemczyk,
oraz Aleksandra Śliwka (1. miejsce
w województwie i 7. miejsce w kraju) –
uczennica Waldemara Kilara.
Powyższe zestawienie jest ledwie
ułamkiem wielu osiągnięć uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej z ostatniego roku. Udało się nauczycielom zaszczepić u uczestników
umiejętność czerpania radości z poszerzania swych horyzontów myślowych,
czytania pasjonujących książek, interpretowania faktów i zjawisk, konkurowania
z najlepszymi o laur pierwszeństwa.
Wszyscy znamy powszechnie przywoływaną myśl, iż literatura ma wielką moc
oddziaływania na odbiorcę jako ta dziedzina sztuki, która pokazuje wzorce moralne i jest drogowskazem, nakreślającym
kierunek własnych poszukiwań. Uczestnicy konkursów literackich rozwijają nie
tylko kompetencje z zakresu redagowania
form literackich, publicystycznych czy
użytkowych, ale także dzięki startom

w turniejach uczą się świadomie i refleksyjnie postrzegać świat, poznawać
specyfikę literackich sposobów wypowiedzi artystycznej. Nie bez znaczenia
jest również to, iż laureaci wspomnianych
konkursów poprzez kontakt z dziełami
kultury budują hierarchię wartości, kształtują swoją wrażliwość, gust estetyczny
i poczucie własnej tożsamości. To wzbogaca wewnętrznie, inspiruje do pracy,
rozwija wyobraźnię.
Sukcesy w konkursach literackich
stanowią efekt odwagi, uporu i ambicji
uczestników, zaangażowania nauczycieli
– opiekunów oraz wiary w sukces rodziców, wspierających szkołę w procesie
kształcenia i wychowania. Słowa podzięki
skierować należy także w stronę dyrekcji
szkoły za umiejętne motywowanie kadry
pedagogicznej do ustawicznego rozwoju,
gdyż tylko ustawiczna i zaplanowana
praca daje wspaniały plon. Śmiało można
stawiać tezę, iż w kolejnym roku szkolnym wychowankowie ZSP w Posadzie
Górnej swymi osiągnięciami znowu będą
przynosić chlubę szkole i rozsławiać jej
imię w całej Polsce.

Polonusi w Zdroju

z USA (4), Białorusi i Ukrainy (po 2) i po
jednym z Czech, Litwy, Łotwy i Rosji.
Gościnnie wystąpiły nad Czarnym
Potokiem dwa kanadyjskie zespoły:
Dziecięcy Zespół Tańca Polskiego „Kujawiak” z Edmonton” i Polski Zespół
Ludowy „Sokół” z Winnipeg.

W

niedzielę, 19 lipca gościliśmy
w Rymanowie Zdroju dziecięce zespoły polonijne biorące
udział w IX Polonijnym Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
w Iwoniczu Zdroju.
Na festiwal przyjechało 19 grup
z ośmiu krajów, najwięcej z Kanady – 7,

W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

fot. Rafał Głód

NASZ RYMANÓW

13

I

Duże dzieci

ponownie świat obiega nowy problem, nowy syndrom zbliżony do
tego z Piotrusia Pana, bo to niby
dorośli -tak we wszelakich metrykach
zapisane- a pielęgnują tę swoją beztroskę w wieku 30-40 paru lat. Chłopcy
to dziś niekoniecznie 13-latki, a raczej
40-lub 50-latki.
Niejednokrotnie miałam okazję
oglądać profile „chłopców”, którzy jako
kawalerowie w wieku 50 lat szukają
w Internecie Wielkiej Miłości. Badacze
zadają sobie pytanie: co się dzieje, że
„niby” dorośli mężczyźni chcą za wszelką cenę zapomnieć o swojej dorosłości i zaczynają pielęgnować tak mocno
„dziecko” w sobie, że nabywają rzeczy-zabawki zarezerwowane dotychczas
dla 12-latków. Dziwiłam się gdy mama
przynosiła nieraz jakieś papcie w kształcie miśka lub myszek w rozmiarze 41 (!)
To samo dotyczyło podkoszulków czy
piżam kolorowych, z nadrukami postaci
z disnejowskich bajek o rozmiarach jak
na słonia.
Oczywiście dziwaczne zachowania
występujące w przyrodzie są natychmiast wyłapywane i prześwietlane na
wszelakie sposoby. A szukanie wątpliwych rozwiązań, przyczyn takiego stanu
rzeczy, co poniektórzy postawili sobie
za cel prac badawczych dwojąc się i trojąc nad faktem - czemu to „stary chłop”
w wieku lat 50-ciu śpi w cieplutkiej piżamce w pajacyki? Teorii rzecz jasna
jest multum ale póki co za duże dzieci
zabrały się agencje marketingowe i interes dolarowy kwitnie jak nigdy dotąd.
Zamiast bowiem małych chłopców pojawili się duzi i też chcą zabawek!!!. Wytwórcy skierowali więc swoje produkty
do hmm. ..panów? i różniste gadżety,
przedmioty dnia codziennego wystylizowali na kultowe zabawki kupowane
przez dorosłych.
Dotychczasowy Piotruś Pan unikający jak ognia obowiązków i odpowiedzialności ma sprzymierzeńca w postaci 40-parolatka pielęgnującego swoje
dziecinne upodobania i zamiłowanie do
beztroskiej zabawy. Raczej nikt nie zastanawia się poważnie co się porobiło,
i jak z taką sytuacją walczyć, za to handlowcy już ostrzą sobie pazurki na spore
konta tych nie obarczonych rodzinami
a więc finansowo dyspozycyjnych dużych chłopców. Wszechogarnia nas hedonizm, chęć wiecznej i beztroskiej zabawy a jak donoszą z Disneylandu coraz
większa ilość osób to dorośli bez dzieci
i to właśnie dzięki nim Królestwo Bajki
stało się numerem pierwszym jako miejsce na urlopy i wakacje! Konkretne pieniądze tychże powodują, że coraz większe agencje handlowe, stacje telewizyjne
czy twórcy komputerowi głowią się jak
uszczuplić, z jak największym skutkiem
rzecz jasna, konta beztroskich 50-lat-
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ków. Komputery, telefony komórkowe
łatwo pomylić z zabawkami bo koncern
Apple już chwilę temu, komputerowi
nadał kształt żelowo-cukierkowy w kolorze truskawki lub mandarynki. Czy to
jest jeszcze w granicach normy? takiego
pytania nikt przy zdrowych zmysłach
sobie nie zadaje, najważniejsza jest bowiem „kasa”.
Dorośli oczywiście z dojrzałością za
wiele wspólnego nie mają, trwonią swój
czas, energię i pieniądze na przywoływanie dzieciństwa. Jako dorośli, nie mając
nic ciekawego do zaoferowania, świadomie kultywują niedojrzałość a dla wielu
z nich rozrywka stała się głównym celem i wartością samą w sobie. Nikt nie
zaprzeczy, że przyszło nam żyć w czasach hołubiących młodość, szczupłość
i wieczną radość z uśmiechem od rana
do zmroku. Nie ma tu miejsca na powagę, odpowiedzialność i niestety w bardzo
dużym stopniu ci starsi wiekowo chcąc
za wszelką cenę zatrzymać czas kupują
i „bawią się” gadżetami przeznaczonymi
dla autentycznie młodych ludzi.
Dorosłych z widmem starzenia się
ogarnia dziecinnienie i lekki infantylizm. Niechęć do przyjmowania na siebie odpowiedzialności, podejmowania
działań w celu usamodzielnienia się a
i brak umiaru w nabywaniu różnorakich
dóbr ogólnie dostępnych, najnowszych
modeli drogich samochodów, komputerów, aparatów komórkowych i wszelakich iPhonów, iPodów, iBooków itd.
Niesamowicie zaawansowana elektronika na skalę niespotykaną dotychczas stała się oczywistością dla współczesnych dzieci i ma ogromny wpływ
na ich codzienność. Po wielu badaniach
okazało się, że prawie cała dzienna aktywność dzieci i młodzieży sprowadza
się do korzystania z mediów i różnych
technologii czyli surfowanie po sieci,
słuchanie muzyki, granie w gry wideo,
pisanie na GG, rozmowy na Skype, wysyłanie i odbieranie maili. Jest tego przytłaczający ogrom.
W tak „szacownym” gronie, ludzie starsi urodzeni w latach 1946-1964
to pokolenie powojenne, które rosło
w czasach optymistycznego rozwoju
ekonomicznego, po skończonych działaniach wojennych, i należy obecnie do
najzamożniejszych. Z racji powyższego
nazwani „baby boom” czyli boomersami
pragną brać życie garściami, żyć jak niegdyś bez zbędnych obowiązków i ograniczeń a najbardziej pomogą im w tym
bohaterowie z przeszłości, bohaterowie
bajek. Powtórnie chcą przeżywać swoją młodość maskując w ten nieco dziwaczny sposób aktualne lęki, frustracje
i niepokoje związane z wszelkimi rozczarowaniami - a to z karierą zawodową, zadłużeniami kredytowymi czy nieudanymi związkami.
Dziwny świat dziwnych dzieci-dorosłych broniących się przed światem
„przeżywania” życia, przed zwyczaj-

nym wychodzeniem z wieku dziecka
w wiek dojrzałości psycho-fizycznej i dorosłości. Taka kolej życiowej drogi ułatwiała wybory, kierowała na odpowiednie ścieżki, pozwalała dostrzegać sens
istnienia i odnajdować cele a i dawała
siłę na pokonywanie trudności bez których żadna egzystencja nie funkcjonuje.
Czasy stały się wyjątkowo nie stabilne
a przepaść między pokoleniem urodzonym we wspomnianych latach 1946-64
a tym z lat 1987-2007 jest ogromna i
stale się powiększa. To nie różnica pokolenia ale raczej dwóch lub trzech.
Świat potwornie się śpieszy, goni, jest w
ciągłym pędzie i nieustannie się miota.
Zapewne nikt nie ma pojęcia co z tego
wyniknie, a i też nawiasem mówiąc nikt
nie ma czasu aby się zastanawiać nad
konsekwencjami „pędzącego superekspresu konsumpcji”. Bo nie rzecz w ratowaniu pogubionych istnień ludzkich (bowiem powyższe tak należałoby nazwać)
a rzecz zdecydowanie w pomnażaniu
bankowych kont i już niejednokrotnie
przekonaliśmy się, że częstokroć odbywa się owe pomnażanie z pominięciem
etyki i moralnej strony życia. Owszem
był czas na rodzime chociażby Bajki
Dla Dorosłych w wykonaniu wybitnych
polskich artystów z prowadzącym, rewelacyjnym Janem Kobuszewskim, takoż wszystkie Shreki przeznaczone raczej dla „dużego widza” z wyrobionym
gustem i znawstwem spraw dorosłych,
nikt jednak z tychże dorosłych do kina
nie przychodził w trampkach w kolorowe paski i nie przyjeżdżał samochodem
futrzakiem żeby było smiesznie….bo raczej w pamiętnym „Głupim i głupszym”
bardziej chciało się płakać aniżeli śmiać.
Nikt z dorosłych (metrykalnie) nie kultywował ani nie pielęgnował w sobie
niedojrzałości oglądając dla przykładu
„Teletubisie”, o czym przekonali się badacze z Uniwersytetu of Kent w Canterbury. Co poniektórzy uważają, że doszło
jakby do zwrotu aż o 180 stopni w rozumieniu pojęcia zabawy. Do tej pory
była ona związana z rekreacją i przygotowaniem dzieci 3-4-latkow do wejścia
w życie dorosłych. Jak wspominałam dla
wielu dorosłych stała się aktualnie celem
samym w sobie. To na razie zauważenie
problemu, nowości, czegoś co jeszcze
dotychczas „w przyrodzie nie występowało”, to temat do badań, rozpatrywań
i analiz mądrych głów, to wreszcie zaskoczenie co z tym fantem zrobić? Bo
jasnym staje się fakt, że zwiększanie się
liczby boomersów to z czasem deficyt
na rynku „dojrzałości”, powagi niezbędnej do tworzenia życia publicznego, odpowiedzialności za nie i jakiegokolwiek
rozwoju społecznego. Oby w tej materii
badacze jednak się mylili a boomersi
byli śladowymi uczestnikami wszelkich
społeczności.
Lucja Urbanik

Usuwanie skutków
burzy

W

dniu 8 lipca 2015 roku po burzy jaka przeszła przez nasz
region rymanowscy strażacy
mieli ręce pełne roboty. Tuż po godzinie 16:00 nasza jednostka ze Stanowska
Kierowania PSP w Krośnie otrzymała
informacje o kilku zdarzeniach na terenie Rymanowa m.in o podtopionych budynkach oraz połamanych drzewach. Do
zdarzeń wyjechały dwa zastępy GCBA
5/24 Jelcz oraz samochód ratownictwa
drogowego GLBM-Rt Renault Master.
Działania strażaków ratowników polegały na usunięciu przy pomocy pilarek spalinowych połamanych konarów
drzew z jezdni, kierowaniu ruchem oraz
uprzątnięciu jezdni.
Działania prowadzono m.in:
- Rymanów ul. Gospodarska - zalany
garaż
- Rymanów ul. Mitkowskiego - powalone drzewo

Usuwanie gałęzi, konarów z drogi Krajowej nr 28 Rymanów ul. Sanocka

- Rymanów ul. Bartoszów - powalone
drzewo na jezdnie
- Rymanów ul. Sanocka DK nr 28 od
Rymanowa do Beska - połamane drzewa oraz gałęzie
- Rymanów - Łazy - powalone drzewo
na jezdnie

Na terenie Gminy Rymanów działania
również prowadziły jednostki. OSP Posada Dolna, OSP Posada Górna, OSP
Sieniawa, OSP Klimkówka, OSP Rymanów Zdrój.
(osp)

Śmigłowiec LPR i OSP
Rymanów w akcji

W
Strażak OSP KSRG Rymanów
sprowadza na ziemie śmigłowiec
otniczego Pogotowia Ratunkowego

dniu 11 lipca 2015 roku kilka
minut po godzinie 14:00 jednostka OSP KSRG Rymanów
została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania PSP w Krośnie do potrącenia kobiety przez samochód osobowy
w miejscowości Posada Jaśliska (gmina
Jaśliska). Do akcji wyjechała obsada
samochodu ratownictwa drogowego
GLMB-Rt Renault Master. Po przyjeździe na miejsca zdarzenia osoba poszkodowana była juz zapatrywana przez zespół pogotowia ratunkowego. Działania
straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, skontaktowaniu się drogą radiową ze śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zabezpieczeniem lądowiska dla LPR
oraz przyjęcie śmigłowca LPR. Strażacy
OSP Rymanów udzielili również wsparcia psychologicznego rodzinie poszkodowanej na miejscu zdarzenia. Przyczynę wypadku bada Policja.
W działaniach udział brali: JRG
Krosno, OSP KSRG Rymanów, OSP Jaśliska, Pogotowie Ratunkowe (Podstacja Rymanów), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Ratownik10”, Policja WRD.
(osp)

Miejsce wypadku w Posadzie Jaśliskiej
NASZ RYMANÓW
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Piłkarskie zmiany

3

lipca Walne Zebranie KS „Start” w Rymanowie powołało nowy zarząd
klubu. Prezesem wybrano Sebastiana Kondraka, na wiceprezesów Mateusza Wilka i Mateusza Szepieńca, sekretarzem został Leszek Niemczyk
a skarbnikiem Marcin Maślany. Członkami zarządu zostali ponadto: Wiesław
Gryzowski, Grzegorz Kamiński, Damian Nikody, Włodzimierz Pelczar,
Grzegorz Sołtysik, Łukasz Zięba.
Przed nowym zarządem trudne zadania, trzeba przeorganizować drużynę
tak, aby miała szansę na powrót do klasy okręgowej, polepszyć aktywność
klubu oraz pozyskanie aktywnych działaczy i kibiców. Nie jest to możliwe
do uzyskania w krótkim okresie czasu, wymaga to wytrwałej i dobrze zorganizowanej pracy.
Pierwszym przejawem nowej aktywności klubu była decyzja zorganizowania 12 lipca piłkarskiego Turnieju Firm.
Kibicujemy nowemu zarządowi w realizacji trudnych wyzwań, deklarując udostępnienie łamów „NR” na poruszanie każdych problemów klubowych.
LN

Nasz
www.facebook.com/naszrymanow
Rymanów
na Facebooku

Pierwszy turniej
piłki nożnej
firm i instytucji
w Rymanowie

W

niedzielę 12 lipca na stadionie Klubu Sportowego „Start”
Rymanów odbył się amatorski
turniej piłki nożnej lokalnych firm i instytucji. W turnieju udział wzięło jedenaście drużyn, które grały w składach
siedmioosobowych na trzech mini boiskach. Do sportowych zmagań zgłosiły
się drużyny: Urząd Gminy Rymanów,
Stacja Paliw BP Rymanów, Rymatex,
AktivPro Rymanów, Arni Krosno, Eurocash Krosno, Bar Piwniczna Rymanów,
Art-Termo, Mieszkańcy z ulicy Bieleckiego, Straż Pożarna Posada Górna,
Bog-Mar i Pol-Panel.
Po czterogodzinnych rozgrywkach
zostały wyłonione zwycięskie składy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
AktivPro Rymanów, drugie miejsce Straż
Pożarna Posada Górna, a trzecie miejsce
Stacja Paliw BP Rymanów. Pierwsze
trzy miejsca zostały wyróżnione pucharami ufundowanymi przez Burmistrza
Gminy Rymanów, Wojciecha Farbańca.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy
za uczestnictwo.
Dobra pogoda oraz ciekawa formuła imprezy przyciągnęły liczne grono mieszkańców gminy. Prezes Klubu
Sportowego „Start” Rymanów, Sebastian Konderak zapowiada, że turniej
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Aforyzmy
Jana Niemczyka
Zdrowy kucharz
nigdy nie jest chudy.
*
Nie trzeba długo czekać
by stać się starym.
*
Kalendarz to bardzo poważna
lektura.
*
Tylko wulkan wie
co się w jego wnętrzu dzieje.

Zwycięska drużyna
będzie miał cykliczny charakter. Miejmy
nadzieję, że w przyszłym roku, przy peł-

nych trybunach, do sportowej rywalizacji przystąpią kolejne drużyny.
L.N.

Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu – kiedyś rozmawialiśmy już o braku konkretnych
wiadomości dotyczących spraw
naszego kraju, czy to w radio czy w
telewizji. Słyszymy wiadomości mało
ważne, często ciekawostki, które mają
na celu odwrócenie uwagi od spraw
ważnych, życia codziennego czy prawdziwej sytuacji w kraju. Ktoś powiedział
„ jesteśmy karmieni popłuczynami byle
jakimi wiadomościami z całego świata”.
A ostatnio głównym tematem wszystkich dzienników to „dopalacze”, z którymi to już pięć lat wcześniej obiecał Tusk
zrobić porządek. Jak zwykle wszystkie
obietnice kończą się na obietnicach, taka
polityka jest prowadzona przez obecną
władzę, bo najłatwiej jest zawsze obiecać
a może ludzie i tak zapomną. Problemów
do rozwiązania jest mnóstwo, tematów
do rozmów jest jeszcze więcej, ale są one
niewygodne to lepiej je pominąć wychodząc z założenia, że milczenie jest złotem.
Stachu – chociaż młodym ludziom
często wydaje się, że wszystko lepiej wiedzą, to jednak z naszego doświadczenia
wychodzi na to, że ludzie starsi posiadają
tzw. mądrość życiową zdobytą przez doświadczenia życiowe i należy posłuchać
ich rad. Takim doświadczonym przez
życie człowiekiem jest już nam znany
pan Michał. Kiedy dowiedzieliśmy się z
nowych podsłuchów o aferze w wojsku,
dotyczącej przetargów na uzbrojenie
naszego wojska, to pan Michał nie może
zrozumieć, że taka afera mogła mieć
miejsce w wojsku. Jak mogli takiego
przestępstwa na szkodę Polski dopuścić
się wysocy oficerowie Wojska Polskiego,
którzy przysięgali wierność Ojczyźnie
a ma się rozumieć, że w razie potrzeby
nawet poświęcić życie – czy można takim

oficerom wierzyć? Setki tysięcy żołnierzy
oddało życie za ojczyznę w czasie wojny
i po wojnie, wieloletnie tułaczki, spełniając swój obowiązek wobec ojczyzny
jako prawdziwi patrioci, a ci zaś, którzy
powinni być przykładem stać na straży i
pilnować naszego bezpieczeństwa czynią
sabotaż i okradają cały kraj. Kim oni
są w porównaniu z żołnierzami, którzy
oddali życie na wszystkich frontach
II wojny światowej, którzy zginęli w
obozach, powstaniach, zsyłkach. Jak
mogą spojrzeć w oczy ludziom starym,
byłym żołnierzom, którzy często zostali
kalekami, stracili zdrowie a teraz brakuje
im na wykupienie lekarstwa, a ci obecni
„aferzyści” wysocy politycy bezczelnie
i bezkarnie okradają ojczyznę, bo dali
sobie takie przyzwolenie. Zdaniem pana
Michała wszyscy powinni być osądzeni
przez sąd wojskowy a wyrok powinien
być - jeden – taki jak w czasie wojny, bo
wymagania od takiej grupy ludzi zawsze
są większe. Pan Michał mówi także, że
ci, którzy walczą z naszymi „świętościami”- Bóg – Honor – Ojczyzna, częściowo
dopięli swego, bo gdzie w tym przypadku
jest Honor i Ojczyzna u tych, którzy mają
obowiązek dbać o ich zachowanie? Swoim
postępowaniem pokazali gdzie mają głęboko Ojczyznę , a gdyby mieli odrobinę
honoru to już dziś powinni strzelić sobie
w łeb, bo dla takich ludzi to jest jedyne
rozwiązanie, ale oni tego nie zrobią, bo
brak im honoru a odwagi też nie mają.
Franio – wspomnijmy tu też wypowiedź drugiej starszej osoby, która
dotyczy Boga i naszej wiary. Dzisiaj cały
świat boi się zagrożenia jakie niesie nam
„Islam” i dlaczego tak jest? Ten starszy
człowiek tłumaczy nam, że Islam wcale
nie jest aż tak silny i nie zagrażał by
nam gdyby nasza Wiara była silniejsza.
I tu daje przykłady, jak u nas a także na
całym zachodzie zwalczano i zwalcza się
Chrześcijaństwo, robi się wszystko aby

wiarę naszą osłabić i to też im się udało.
Symbole naszej wiary są profanowane,
ośmieszane daje się na to przyzwolenie
a nawet zachęca. Islam za takie czyny
stosuje najsurowsze kary. Zachodzi
pytanie czy wiara nasza może być silniejsza, kiedy już zrobiono wszystko aby
naród podzielić a tym samym podzielony
naród jest słaby, najwidoczniej komuś
oto chodzi, bo słabym narodem łatwiej
jest rządzić. Jest grupa ludzi, która
na naszych oczach robi złą robotę dla
naszego kraju, albo za pieniądze, albo
przez nieudolność, dlatego tych ludzi
należy jak najszybciej się pozbyć. Na
szczęście, ludzi mądrzejszych jest coraz
więcej, zaczynają widzieć zagrożenie
jakie niesie polityka obecnej władzy,
straszenie nas Jarosławem Kaczyńskim
czy drugą Grecją przestaje już działać,
ludzie otwierają oczy.
Powstawanie nowych partii to także
odwracanie uwagi, aby tylko ludziom
zamącić w głowach. Politycy, którzy
swoim chamstwem już wcześniej się
wyróżniali jak Miller i Palikot, nawzajem obrzucali się błotem i zmyślnymi
wyzwiskami, dzisiaj łączą się razem aby
dalej utrzymać się przy obfitym korycie,
czy to są ludzie honoru- a podobnych
polityków mamy więcej, i tacy ludzie
mają nami dalej rządzić? Sam prezydent
Komorowski, odchodząc robi wszystko
aby utrudnić rządzenie przyszłej władzy,
brak jego zgody na dodatkowe – istotne –
pytania w referendum są najlepszym tego
dowodem jak też wcześniejsze awanse
generałów, można rozumieć, że jest to
gest wdzięczności za ?
Franio – co to będzie z tym Kukizem?- bo ja obawiam się, że on sam nie
wie do końca czego chce a i też nie widać
jak do tej pory wokół niego odpowiednich
ludzi, którzy mogli by coś ciekawego społeczeństwu zaoferować. Wszyscy, którzy
go poparli powiedzieli głośno na prawo
i lewo NIE, ale co dalej? Jak do tej pory
nie wiadomo w którą stronę chcą iść, bo
stanie pośrodku to żadne rozwiązanie,
wydaje mi się, że bliżej im do PIS-u,
bo gdyby popierali obecny rząd – tego
sprzeciwu by nie było. Następna zagadka to ten Petru, który słysząc wyborcze
zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy,
mocno się przestraszył i staje na czele
„finansowych magnatów” aby bronić
ich interesów, temu oczywiście sprzyjają
rządy Platformy i PSL-u. Ja jestem dobrej
myśli, - bo na świecie zawsze jest więcej
biedaków jak bogaczy a oddany głos w
wyborach biedaka jest równym głosem
bogatego i tu mamy przewagę, a prezydent A. Duda i przyszła premier B. Szydło
stają po naszej stronie. Kolego – jedno
jest pocieszające – gorszego rządu już nie
będzie, więc może być tylko lepszy, który
będzie godnie i uczciwie służył Polsce i
wszystkim jej mieszkańcom.
Stacho i Franio
W tekście zachowano oryginalną składnię
zdania. (Red.)
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Rusz się człowieku,
czyli kolejne starty
Finisz Rymanów
Pucharu Polski Nordic Walking
w Kolbuszowej

W sobotę 09.06. w Kolbuszowej na
Podkarpaciu zainaugurowano tegoroczny
cykl Pucharu Polski Nordic Walking. Jednocześnie zawody zaliczano do Pucharu
Europy w tej dyscyplinie. Był to drugi
odcinek europejskich zmagań, po słoweńskim Radenci i przed przyszłotygodniowym Roding w Niemczech. Padło wiele
rekordów, choć najbardziej zauważalny
był rekord frekwencji oraz… temperatury.
Na szczęście organizatorzy świetnie dali
sobie radę i z jednym i z drugim.
Do zmagań stanęło ponad 600 osób.
W przeważającej większości byli to Polacy, mimo międzynarodowej rangi imprezy.
Rywalizowano, jak zwykle w ramach Pucharu Polski, na trzech dystansach: 5 km,
10 km oraz półmaratonu, ale to najkrótszy
z nich był najbardziej oblegany.
Zawody odbywały się na pętli
o długości 5 km (półmaraton „dokręcał” kilometr na stadionie, na którym
ulokowano start i metę). Niestety, nie
była to wymarzona trasa dla nordic
walkerów – pełna odcinków żwirowych
i asfaltowych, w dodatku w większości
odkryta i wystawiona na działanie słońca.
Na szczęście organizatorzy pomyśleli
o zapewnieniu dwóch punktów z wodą
oraz kurtyny wodnej. Nie zawiedli też
mieszkańcy Kolbuszowej, którzy nie tylko
w upale wyszli kibicować zmęczonym
zawodnikom, ale podawali też napoje.
Finisz Rymanów zaprezentował się bardzo
dobrze zajmując 10 miejsce w klasyfikacji
generalnej na 41 drużyn. Sekcja nordic
walking była reprezentowana przez:
Aleksandra Królicka- III miejsce w kategorii, Urszula Niemczyk- XV m, Izabela
Cetnarska-Czyż –V m, Iwona KrólickaV m, Mateusz Królicki- II m, Dariusz
Królicki- IV m, Jerzy Skwirut- IV m.

wbiegnięcie na Babią Górę to blisko
8 km przewyższenia! Więcej nie ma
żadna inna impreza w Polsce, a i w
Europie zawodów o podobnej skali
trudności nie znajdziemy za wiele.
Nieco łatwiejsza jest 3xBabia. Ale
nie ma co się oszukiwać. To również
nie jest propozycja dla zwykłych
maratończyków, dopiero stawiających
pierwsze kroki na trasach ultra. Dlatego
dwóch reprezentantów Finisz Rymanów
Bronisław Dobrowolski i Dariusz
Królicki wybrali dystans ½ Babia, czyli
24 km i prawie 1500 m przewyższenia.
Dla początkujących biegaczy i tak było
to duże wyzwanie, a słoneczna pogoda
tylko utrudniała bieg. Na tym dystansie
wystartowało łącznie 111 osób,
Bronisław Dobrowolski zaprezentował
się bardzo dobrze zajmując II miejsce
w kategorii i 87 open uzyskując czas
04:22:02. Dariusz Królicki zajął 7 m
w kategorii i 60 open z czasem 03:53:04.
Pozostały do wyrównania rachunki
z Babią w przyszłym roku.

XII Bieg Rzeźnika

W dniu 5 czerwca 2015r. o godzinie
3:00 z Komańczy w XII Biegu Rzeźnika
- InterRisk dla Aktywnych wystartowało
blisko 1400 biegaczek i biegaczy, którzy
postanowili zmierzyć się z trudną i wymagającą trasą, gdzie przewyższenia wyniosły: +3235m podbiegów oraz -3055m
zbiegów. Mająca blisko osiemdziesiąt

„Trasa-morderca” i organizatorzy „sadyści” czyli bieg ultra na
Babią Górę.

Mammut - Ultra Sky Marathon to cykl
sześciu morderczych biegów na różnych
dystansach, rozgrywanych przy wyciągu
Mosorny Groń (biegaczy gościły PKL).
Wszystkie łączy Babia Góra - Królowa
Beskidów. Trasa zawodów prowadzi
po ekstremalnie trudnych terenach,
często poza szlakami, a nawet zupełnie
poza ścieżkami. Kilkusetmetrowy bieg
strumieniem, skały, łańcuchy, klamry,
elementy wspinaczki, ekstremalne zbiegi
czy wiatrołomy – to jest esencja tych
zawodów.
Największym
wyzwaniem
dla
ultrasów jest ponad stukilometrowa trasa
6xBabia. Nic dziwnego, sześciokrotne
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i Zdzisław Dębicki na miejscu 84 open
i 74 w kategorii z czasem 11 godzin 35
minut 8 sekund, Karina Dębiec w parze
z Piotrem Fydą z czasem 14 godzin
1 minuta 18 sekund na 377 miejscu open
i 61 w kategorii oraz Arkadiusz Ślączka
i Robert Zagdański z czasem 14 godzin 14
minut i 50 sekund plasując się na miejscu
408 open i 334 w kategorii. Zwycięzcami
XII Biegu Rzeźnika została para mieszana Łączak Magdalena i Paweł Dybek
z teamu Salomon Suunto Team z czasem
8 godzin 22 minuty 56 sekund. Łącznie
Bieg Rzeźnika w regulaminowym czasie
ukończyło 634 zespoły.

,,I Bieg na Brzankę’’

W dniu 21 czerwca 2015r. na terenie
gminy Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Szerzyny i Ryglice graniczących
z pasmem Brzanki odbył się I Bieg na
Brzankę. Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku
Strzyżewskim, Wójt Gminy Rzepiennik
Strzyżewski, Wójtowie i Burmistrzowie gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny
i Gromnik, Stowarzyszenie Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej Mieszkańców,
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Start biegu na dystansie 10km (suma
podbiegów 580m i zbiegów 320) miał
miejsce o godzinie 15:00 obok stadionu
sportowego w Olszynach. Trasa wznosiła
się asfaltową dróżką, gdzie można było
podziwiać wspaniałe widoki na Pasmo

Karina Dębiec na mecie Biegu Rzeźnika

kilometrów trasa wiodła bieszczadzkim
czerwonym szlakiem z Komańczy przez
Cisną, góry Jasło i Fereczata, Smerek
oraz połoniny do Ustrzyk Górnych. Limit
czasu wynosił 16 godzin.
Wśród zawodników XII Biegu Rzeźnika udział wzięli m. in. reprezentanci
Finisz Rymanów: Waldemar Czado,
Zdzisław Dębicki, Krzysztof Wiernusz,
Arkadiusz Ślączka i Karina Dębiec.
Doskonale zaprezentował się Krzysztof
Wiernusz w parze z Tomaszem Komisarzem zajmując 11 miejsce open i 10
w kategorii z czasem 9 godzin 26 minut
34 sekundy, kolejno Wlademar Czado

Brzanki, Pogórze Ciężkowickie następnie
prowadziła drogami gruntowymi przez las
w okolice góry Pasia (Ostry Kamień) po
szóstym kilometrze i stamtąd do przysiółka Ratówki skąd już tylko kilometr dzielił
zawodników do mety.
W zawodach wzięło udział 60 zawodników i zawodniczek. Finisz Rymanów
reprezentowali: Karina Dębiec, Piotr
Cisek, Krzysztof Wiernusz, Waldemar
Czado. Zwycięzcami zostali: w kategorii
kobiet Karina Dębiec-Finisz Rymanówz czasem 55:25, a w kategorii mężczyzn
Jarosław Makowiec-LKS Burzyn-z czasem 42:22.

Drużyna „finiszu” Rymanów – Piotr Cisek, Waldemar Czado,Krzysztof Wiernusz i Karina Dębiec

K. Dębiec na podium zwycięzcy

zele i Gepardy z czasem 37:59.25 oraz
w kategorii mężczyzn Marcin Niezgoda
KKB Mosir Krosno z bardzo dobrym
czasem 31:16.90. Nasz klub na zawodach reprezentowała Karina Dębiec,
która po raz kolejny pokazała klasę zaj-

mując drugie miejsce w kategorii kobiet
z czasem 40:19.dtuluje

Ponownie nie zawiódł Krzysztof
Wiernusz, który zajął drugie miejsce
w kategorii open tracąc zaledwie 8 sekund
(42:30) do zwycięzcy biegu. Kolejno
z bardzo dobrym czasem w kategorii
open -52:13- 9 miejsce zajął Waldemar
Czado a Piotr Cisek z czasem 57:19 na
24 miejscu.

,,Zemsta-Podkarpackie Biegi
Górskie- II Edycja- Rejent„
W dniu 01.07.2015r o godzinie 18:00 na zamku Kamieniec
w Odrzykoniu odbyła się II edycja biegu z serii ,,Zemsta” pod nazwą ,,Rejent”
na dystansie 6,5 km (przewyższenie to
ok +350/-350) o charakterze górskim
anglosaskim. Organizatorem biegu był
Krzysztof Gajdziński KAYF. Udział
wzięło 76 zawodników i zawodniczek.

Kolejne wyniki
Mistrzostw Polski
Cross Country

6
Start biegu usytuowany był 150m od
zamku, natomiast meta na terenie zamku. Trasa choć nie zbyt długa, za to
z licznymi podbiegami i mimo późnego południa w upale, dała się zawodnikom odczuć. Zwycięzcami zawodów
w kategorii kobiet została Magdalena
Musialik z Rzeszowskiego klubu Ga-

i 7 czerwca w Lidzbarku Warmińskim a 20 i 21 czerwca
w Biedrusku przeprowadzono
kolejne cztery rundy Mistrzostw Polski.
Z sukcesami startowali tam zawodnicy
ETER Rymanów, choć kilkakrotnie dotknął ich pech.
W klasie Junior w czołówce znalazło się trzech naszych zawodników.
Na trzecim miejscu podium dwukrotnie
stanął w Lidzbarku Jakub Haftek (KTM),
pecha miał w Biedrusku zajmując siódme
miejsce. Czwarte miejsce zajął Kuba
Madej by stanąć na III m. podium w Biedrusku. Piąty i ósmy był Patryk Rokita
(Yamaha).
W klasie Senior 1 jeszcze wyżej,
bo na drugim miejscu, uplasował się

my wszystkich suk Karina Dębiec
Dariusz Królicki

w Lidzbarku Maciej Zaniewicz (KTM),
by w Biedrusku być piąty.. Drugi zawodnik ETER Rymanów Grzegorz Antoniak
(Honda) był odpowiednio szósty i czwarty.
W klasie Senior 2 piąte i drugie
miejsce (w Biedrusku) zajął Jakub Maślany a Sławomir Strycharz (Suzuki) był
w Lidzbarku siódmy.
Podkreślić trzeba, że w klasyfikacji
drużynowej, mimo że drużyna ETER-u
startowała w osłabionym składzie, utrzymała prowadzenie w generalnej klasyfikacji klubowej.
Po dwunastu rundach w klasyfikacji generalnej zawodnicy ETER-u
zajmują;
W klasie Junior:
3. Jakub Haftek
4. Kuba Madej
5. Patryk Rokita
6. Szymon Turek
W klasie Senior 1:
4. Maciej Zaniewicz
5. Grzegorz Antoniak
11. Adam Serwaczak
12. Jacek Psiuk
W klasie Senior 2:
4. Jakub Maślany
10. Sławomir Strycharz
Drużynowo:
1. ETER Rymanów 1 452 pkt
2. KKM Kwidzyń
1 449
3. KM Cross Lubin
360
Teraz, do sierpnia trwa przerwa zawodach. Zawodnicy mają czas na przygotowanie sprzętu do dalszej części sezonu.
Wg. sprawozdania Karola Strycharza
(wła).
NASZ RYMANÓW
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Sierpień 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

DNI RYMANOWA 2015
Tegoroczne Dni Rymanowa odbędą się w dniach 8-9 sierpnia, 1516 sierpnia oraz 23 sierpnia. W ramach programu przygotowano
wiele atrakcji dla mieszkańców i kuracjuszy, dla małych i dużych.
8 sierpnia
W Rymanowie- „Orlik” przy Zespole Szkół Publicznych
• 9.00 – Turniej Drużyn Podwórkowych – (organizator:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”)
W Rymanowie Zdroju
• 10.00 – V Festiwal Sportu – X zawody w kolarstwie górskim w Rymanowie Zdroju (Biuro Zawodów Amfiteatr nad
Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju)
W parku rymanowskim
• 17.00- zabawy i konkursy dla dzieci
• 17.30 – zawody w armwrestlingu (siłowaniu na rękę)
• 18.30 – THE FRIENDS – koncert (covery i utwory własne)
• 20.00 – Redlin – koncert (zespół folkowy)
• 23.00 – 2.00 – dyskoteka plenerowa
9 sierpnia:
W Rymanowie Zdroju:
• 14.00 – wyścig kolarski – przejazd przez Rymanów Zdrój

• 16.00 – meta wyścigu kolarskiego
W parku rymanowskim:
• 14.30 – zespół „TULINKI” – program dla dzieci
• 16.00- „Bardzo dobra kapela” – zespół z Brzozowa
• 17.00 – „Schötz Kapelle” – zespół węgierski
• 19.00 - Rudi Schuberth i „Wały Jagiellońskie”
• 22.00 – 24.00 – dyskoteka – prowadzi DJ Dusiek
15 sierpnia:
W Rymanowie Zdroju:
• 14.30 – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert
na Dwa Świerszcze i Kapele”
W Rymanowie – stadion KS Rymanów
• 17.00 – mecz oldbojów START RYMANÓW – RUCH
CHORZÓW (organizator: KS Rymanów)
16 sierpnia:
• 20.00 – Wieczór Opery i Operetki – „Statek Casablanca” –
Rymanów Zdrój Park nad Czarnym Potokiem
23 sierpnia – Gminne Dożynki w Bziance
Mamy nadzieję, że każdy w tych dniach znajdzie coś dla
siebie. Więcej informacji na http://www.info.rymanow.pl/gok/
oraz na www.rymanow.pl
Zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

Nowy fortepian w szkole muzycznej w Rymanowie
solistów i kameralistów. Pierwszy raz fortepian został wykorzystany podczas koncertu z okazji Festiwalu im. Hanki Ordonówny w Rymanowie Zdroju. Na zakup
fortepianu Gmina Rymanów pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W czerwcu br zakupiono nowy fortepian dla szkoły muzycznej pierwszego
stopnia w Rymanowie. Na chwilę obecną
szkoła nie posiadała fortepianu. Szkoła w
roku szkolnym 2014/2015 zatrudniała 5
nauczycieli fortepianu, do klasy fortepianu uczęszczało 37 uczniów. Zakupiony
fortepian to typ instrumentu gabinetowego (długość – do 200 cm). Zakupiony
instrument będzie wykorzystywany do
lekcji gry, ćwiczeń indywidualnych, podczas egzaminów, zajęć zespołów kameralnych, na warsztatach metodycznych,
konsultacjach, popisach uczniowskich
czy koncertach solowych i kameralnych
z udziałem uczniów i zaproszonych
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki –
małe i standardowe granty dla organizacji pozarządowych
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki
wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przypomina, że można ubiegać się o środki
finansowe znajdujące się w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim na ramach tzw. małych i standardowych grantów.
PROJEKT - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
(International Visegrad Fund – IVF; http://visegradfund.org/
home/), jako międzynarodowa organizacja, powstał na podstawie
wspólnej decyzji premierów rządów Czech, Polski, Słowacji i
Węgier w czerwcu 2000 r. i zaakceptowanego przez nich Statutu,
który ma rangę umowy międzynarodowej. Fundusz ma swoją
siedzibę w Bratysławie (Republika Słowacka).
Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do
bliższej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej /
GW, V4/ poprzez wspieranie finansowe wspólnych projektów
kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży,
współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystycznej. Oficjalnym językiem Funduszu jest język angielski.
Można ubiegać się o dofinansowanie projektów przede wszystkim w ramach 2 programów grantowych Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego (IVF):
- małych grantów (Small grants);
- standardowych grantów (Standard grants).
Małe granty (Small grants; http://visegradfund.org/grants/
small-grants ):
Małe granty służą wspieraniu niewielkich projektów
(maksymalne dofinansowanie IVF dla jednego projektu wynosi
do 6 tys. euro), których czas realizacji nie przekracza okresu
6 miesięcy. Dofinansowanie ze strony IVF nie może przekroczyć
80% całkowitego kosztu projektu. Ze środków programu małych
grantów mogą korzystać organizacje non-profit, organizacje
pozarządowe, publiczne instytucje edukacyjne, kulturalne i
badawcze, a także lokalne i miejskie instytucje samorządowe.
Projekt złożony w ramach programu małych grantów musi
zakładać współpracę podmiotów z co najmniej 3 państw Grupy
Wyszehradzkiej (w praktyce, z uwagi na dużą konkurencję
preferowane są projekty uwzględniające udział podmiotów z
wszystkich 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej). Wyjątkiem od tej
zasady są projekty transgraniczne, które dopuszczają realizację
projektu z udziałem podmiotów z co najmniej 2 państw Grupy
Wyszehradzkiej.
Obszary współpracy: kultura, nauka i edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna oraz promocja turystyczna.
W ramach programu małych grantów IVF organizuje dorocznie
4 konkursy, a wnioski można składać w następujących terminach
do: 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.
Wnioski (projektowe) o dofinansowanie składane są w
języku angielskim w systemie informatycznym Funduszu oraz
w wersji drukowanej (przekazywane korespondencyjnie na
adres Funduszu). W ciągu 50 dni od daty zamknięcia konkursu
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dokonuje oceny przedłożonych wniosków projektowych.

Szczegółowe zasady dot. programu małych grantów IVF
opisane zostały w udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Funduszu w dokumencie „Rules for the Preparation,
Approval and Implementation of Small Grants Financed by the
International Visegrad Fund”. http://visegradfund.org/documents/ [Small grants]. Dodatkowe informacje istotne z punktu
widzenia składających wnioski projektowe do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego umieszczono pod adresem:
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/.
Standardowe granty (Standard grants; http://visegradfund.org/grants/standard-grants ):
Standardowe granty służą wspieraniu średniej wielkości projektów (minimalne dofinansowanie IVF dla jednego projektu wynosi
od 6001 euro; górna granica w praktyce mieście się w przedziale
8-18 tys. euro.), których czas realizacji nie przekracza okresu 12
miesięcy. Dofinansowanie ze strony IVF nie może przekroczyć
80% całkowitego kosztu projektu.
Ze środków programu grantów standardowych mogą korzystać
organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, publiczne
instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, a także lokalne
i miejskie instytucje samorządowe.
Projekt złożony w ramach programu grantów standardowych
musi zakładać współpracę podmiotów z co najmniej 3 państw
Grupy Wyszehradzkiej (w praktyce, z uwagi na dużą konkurencję preferowane są projekty uwzględniające udział podmiotów
z wszystkich 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej). Wyjątkiem od tej
zasady są projekty transgraniczne, które dopuszczają realizację
projektu z udziałem podmiotów z co najmniej 2 państw Grupy
Wyszehradzkiej.
Obszary współpracy: kulturalna, nauka i edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna oraz promocja turystyczna.
W ramach programu grantów standardowych IVF organizuje
dorocznie 2 konkursy, a wnioski można składać w następujących
terminach do: 15 marca oraz 15 września.
Wnioski (projektowe) o dofinansowanie składane są w języku angielskim w systemie informatycznym Funduszu oraz
w wersji drukowanej (przekazywane korespondencyjnie na
adres Funduszu).
W ciągu 60 dni od daty zamknięcia konkursu Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki dokonuje oceny przedłożonych wniosków projektowych.
Szczegółowe zasady dot. programu standardowych grantów
IVF opisane zostały w udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej Funduszu w dokumencie „Rules for the Preparation,
Approval and Implementation of Standard Grants Financed
by the International Visegrad Fund”. http://visegradfund.org/
documents/ [Standard grants].
Dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia składających
wnioski projektowe do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego umieszczono pod adresem: http://visegradfund.org/
grants/grant-guidelines/.

Już wkrótce powstanie nowe boisko sportowe
w Posadzie Górnej
Jeszcze w tym roku powstanie nowe boisko sportowe w Posadzie
Górnej. Będzie ono zlokalizowane na działkach 58/12 i 58/14
(teren stadionu). Boisko przeznaczone będzie do gry w piłkę
nożną, siatkówkę i koszykówkę. Powierzchnia całego boiska

to ok. 990 m/2. Pole do gry zostanie wykonane z trawy syntetycznej. Obok boiska powstanie także plac zabaw dla dzieci
o wymiarach 27 m x 22 m.
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Muzyka
w Rymanowie Zdroju

W

sobotnie popołudnie 4 lipca
w parku nad Czarnym Potokiem, rozpoczęła się druga
edycja Festiwalu im. Hanki Ordonówny.

Koncert zatytułowany „Barwy muzyki XX wieku” wypełnił program przygotowany przez nauczycieli i uczniów
szkoły muzycznej I stopnia oraz innych
uczniów Zespołu Szkół Publicznych w
Rymanowie. Licznie zgromadzeni widzowie mieli możność posłuchać m.in.
słynnych tang Jerzego Petersburskiego
i Astora Piazzoli.

XV Spotkanie Orkiestr Dętych

P

od patronatem Starostwa Powiatowego w Krośnie Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie zorganizował w Parku nad
Czarnym Potokiem coroczne spotkanie orkiestr dętych.
W XV Rymanowskim Spotkaniu Orkiestr Dętych wystąpiły
orkiestry z Beska, Jaćmierza, Miejsca Piastowego, Odrzykonia
i Rymanowa.
Wystąpiła też grupa marżoretek z Beska oraz wokalistek
z Sieniawy.
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fot. Sławomir Szybka
Następnego dnia, w niedzielę, odbył się „Letni koncert promenadowy”
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii
Podkarpackiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. Wystąpili też soliści
Ewelina Szybilska i Łukasz Gaj z utworami G. Bizeta, G. Verdiego, J. Straussa,
I. Kalmana.
(w)

Wypadek w Rudawce Rymanowskiej

W

dniu 16 lipca o godzinie
14.40
Dyżurny Stanowiska
Kierowania PSP w
Krośnie zadysponował jednostkę OSP
KSRG Rymanów do
miejscowości Rudawka Rymanowska, ze
zgłoszenia wynikało
że młody mężczyzna
przebywając nad rzeTransport poszkodowanego do
ką uległ wypadkowi.
śmigłowca Lotniczego Pogotowia
Strażacy za zadanie
Ratunkowego
mieli dotrzeć do poszkodowanego, udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR „ratownik 10” z powietrza namierzył miejsce gdzie znajduje się osoba poszkodowana, jeden z ratowników LPR za pomocą technik linowych
z powietrza dotarł do poszkodowanego, na miejscu zdarzenia cały czas była znajoma rannego która wezwała pomoc.
Natomiast strażacy ok 700m w trudnym górskim terenie ze
sprzętem medycznym udali się pieszo wzdłuż rzeki, gdzie
wysokość wody miejscami była do kolan.
Po dotarciu na miejsce i udzieleniu pomocy poszkodowanemu przez ratownika LPR oraz strażaków, został on
najpierw przetransportowany do miejsca gdzie zaparkowały
wozy straży pożarnej a następnie do śmigłowca LPR. Przyczyną wypadku prawdopodobnie było poślizgnięcie się na
mokrych kamieniach i niefortunne uderzenie głową, co przyczyniło się do utraty przytomności. Prawidłowe współdziałanie Ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz
ratowników GOPR ze strażą pożarną jest bardzo ważnym
elementem w ratownictwie, co potwierdza dzisiejsza akcja.
W działaniach udział brali: OSP KSRG Rymanów, JRG
Krosno, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „ratownik10, Policja.
(osp)

i 5, podczas gdy pozostałe drużyny miały
w swoich składach prawie wyłącznie
dziewczęta z najstarszej klasy (szóstej).
Dodać trzeba, że piłka ręczna to wizytówka sportu szkolnego ZSP w Posadzie
Górnej, bo chłopcy ze szkoły podstawowej zajęli 4 miejsce w województwie, a drużyna dziewcząt z gimnazjum
6 miejsce.

Fraszki o kobietach
Jana Niemczyka

Piłka ręczna
wizytówką szkoły
w Posadzie Górnej

S

tosownie do zapowiedzi w poprzednim numerze „NR” przedstawiamy
poszerzoną wiadomość o sukcesach
reprezentacji piłki ręcznej z Szkoły w
Posadzie Górnej. W finałach Mistrzostw
Polski w Głuchołazach, województwo
podkarpackie reprezentował zespół

dziewcząt z Posady Górnej. Oto skład
drużyny: Urszula Rogula, Adrianna Rodzinka, Katarzyna Kluska, Julia Szul,
Julia Niemczyk, Maria Przybyła, Sara
Pitrus, Oliwia Staroń, Marcelina Hanus,
Julia Bolanowska, Nikola Zięba, Kamila
Frącek .
Zdobyte 12 miejsce w Polsce to
niewątpliwy sukces drużyny z tak małej
szkoły. To wynik ciężkiej i systematycznej
pracy dziewcząt na treningach (4 razy w
tygodniu) i pracy ich trenera – nauczyciela
wychowania fizycznego Grzegorza Argasińskiego. Podkreślić trzeba, że większość
drużyny stanowiły dziewczęta z klas 4

Cnota
Z cnoty nie wyżyła,
więc się wypuściła
Prawda historyczna
Kobieta jest jak historia,
ma jasne i ciemne strony.
Co?
Coś w sobie miała,
bo rzesza panów się w niej kochała.
Ideał
Kobieta ze snów –
Przedmiot pożądania, miłości,
Powinno tak być
Od chwili poznania do starości.

Gminne zawody strażaków
W lipcową niedzielę na stadionie „Startu” przeprowadzono sprawnościowe zawody strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Rymanów.
Rywalizowano w dwóch kategoriach: sztafety i ćwiczenia bojowe,
z podziałem na drużyny seniorów kobiet i mężczyzn oraz młodzieżowe
drużyny dziewcząt i chłopców.
Zmagało się 21 drużyn – 13 seniorów, 2 seniorek, 2 dziewcząt i 4
chłopców. W kategorii seniorów pierwsze miejsce zajęła Posada Dolna
przed Sieniawą i Wróblikiem Królewskim. W kategorii pań też tryumfowała Posada Dolna. W kategorii młodzieżowej (dziewcząt i chłopców)
bez konkurencji były drużyny z Rymanowa Zdroju.
Dużym powodzeniem cieszyło się znakowanie rowerów wykonywane bezpłatnie przez pracowników Komendy Miejskiej w Krośnie.
(wła)
fot. Rafał Głód
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