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Rymanowska musztra

najlepsza w województwie
20 kwietnia 2016 roku odbył się II
Przegląd Musztry Klas Mundurowych
organizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta
Rzeszowa.
Celem organizowanego po raz drugi Przeglądu jest popularyzacja klas
mundurowych, jako oferty edukacyjnej
szkół, integracja młodzieży, prezentacja
poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Jest on kierowany do uczniów
i uczennic klas mundurowych podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Jest
formą rywalizacji zespołów w zakresie
musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego reprezentują
Województwo Podkarpackie na Przeglądzie Ogólnopolskim.

Indeksy
dla licealistów
z Rymanowa
Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 w Rzeszowie, od siedmiu lat
organizują Podkarpacki Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej
„Non scholae, sed vitae discimus”. Przeznaczony jest on dla wszystkich uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całego

Drużyna z rymanowskiego LO
w składzie: Boczar Mateusz, Caputo Jessica, Chrząszcz Maciej, Dziwisz Kamil,
Futyma Michał, Hanus Teresa, Hanus
Weronika, Milan Karol, Niepokój Paulina, Pągowska Paulina, Penar Jakub, Piszko Agnieszka, Śliwiak Paweł, Wiernasz
Kamil, Wilczak Robert, Wojtasik Artur,
Wojtasik Rafał, Wołtosz Konrad i Zie-

miański Kacper pod opieką nauczyciela
Kazimierza Cetnarskiego po raz drugi
okazała się najlepsza w województwie.
Uczniowie wrócili z dyplomem, zwycięskim Pucharem i kwalifikacją do Przeglądu Ogólnopolskiego. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy powodzenia na
etapie centralnym.
E. Nadziakiewicz
Podkarpacia wykazujących szczególne
zainteresowanie kulturą antyczną.
Jest to konkurs drużynowy, który
składa się z trzech etapów. W pierwszym
etapie – szkolnym uczniowie piszą test
składający się z 40 pytań. Drużyny, które
zdobędą największą ilość punktów awansują do etapu okręgowego pisemnego,
w którym piszą esej na wylosowany
temat. W trzecim etapie - ustnym uczniowie prezentują scenkę rodzajową z epoki
i odpowiadają na pytania komisji.
Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie od czterech lat jest jednym z uczestników tego konkursu.
Z całego województwa podkarpackiego
do etapu okręgowego zakwalifikowano
28 zespołów, a z uwagi na wyrównany
poziom merytoryczny prac napisanych
przez drużyny do ścisłego finału zakwalifikowano 9 drużyn.
LO Rymanów w etapie okręgowym
było reprezentowane przez dwa zespoły,
przygotowane pod opieką nauczycieli
Beaty Suwały – Szczechowskiej i Stanisława Penara. Do ścisłej czołówki zakwalifikował się jeden w składzie: Elżbieta Mezglewska, Ewelina Dankiewicz i Szymon Gromada. Po zaprezentowaniu scenki
rodzajowej oraz odpowiedzi na wylosowany
zestaw pytań, uczniowie zajęli drugie miejsce w województwie. Jest to równoznaczne
z przyznaniem uczniom indeksów na Uniwersytet Rzeszowski. Serdecznie gratulujemy naszym historykom i życzymy dalszych,
równie spektakularnych sukcesów.
Uczniowie LO w Rymanowie
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Maj – miesiąc Maryjny
i matczyny

M

aj – najpiękniejszy miesiąc w naszym kalendarzu. Miesiąc wspaniałej bujnej zieleni, najpiękniejszego śpiewu ptaków i urzekającego
zapachu pierwszych wiosennych kwiatów.
Nic więc dziwnego, że w naszej polskiej
kulturze nazwany został maryjnym. Maryję czcimy jako Królową Polski (3 maja
przypada Jej święto) od szeregu stuleci.
Niedawno obchodziliśmy 360 rocznicę
Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza,
który obwołał Maryję Królową Korony
Polskiej. Ten akt zmobilizował naród
polski do zmagań z najeźdźcą szwedzkim
i miał wielkie znaczenie w dalszej historii
naszego narodu.
A więc Maryja – Królowa Polski – odbiera szczególną cześć w tym najpiękniejszym miesiącu roku, kiedy to cała, wiosenna przyroda ofiarowuje Jej majestat swego
piękna. Każdy cicho szemrzący strumyk,
każdy budzący się do życia kwiatek i ten
rozbrzmiewający wokół ptasi koncert.
A wszystko to na cześć Królowej Polski.
Z pełnią rozkwieconej wiosny kojarzą
się nabożeństwa maryjne. Wśród nich
wieczorne śpiewy litanii loretańskiej pobożnego ludu polskiego gromadzącego się
w maju przy kapliczkach przydrożnych.
To stąd płynęły rzewne, często błagalne, melodia pieśni maryjnych unoszone hen daleko po kroplistej wieczornej
rosie rozkwieconych łąk i zielonych
pól. „Chwalcie łąki umajone” – śpiewał
polski lud na cześć Maryi, naszej Matki
i Królowej. Stoimy przed nią patrzącą na
nas łaskawymi oczyma z przydrożnych
kapliczek. Składamy Jej kwiaty – gałązki białego bzu, tak białego jak śnieg
i modlimy się do niej słowami Juliusza
Słowackiego:
„O wstaw się za mną, o Najświętsza
Panno!
Ty jesteś taka na obrazach śliczna –
Widziałem Ciebie dziś pod tęczą ranną…”
Idziemy do Niej ciągle, bez przerwy.
Niesiemy jej kwiaty, które są symbolem
nas samych, naszych serc, naszych codziennych spraw i symbolem wszystkich
ludzi i tych kochanych i tych nieznanych,
by ich przedstawić Matce. I tak jest dzisiaj,
i tak będzie jutro, i tak już będzie zawsze,
gdyż każdy wierzący odczuwa Jej opiekę.
Maj jest miesiącem szczególnie
maryjnym i szczególnie matczynym.
Matka – to słowo, które wzrusza. 26
maj – Dzień Matki, to święto wszystkich
matek, którym winniśmy szacunek, miłość
i podziękowanie.
Święty Jan Paweł II tak wspomina
swoją matkę, którą utracił mając 9 lat:
„…Tajemnicy Boga uczyły mnie ręce
Matki, która składając moje małe dziecięce dłonie do pacierza, pokazywała jak
kreśli się krzyż – znak Chrystusa, który
jest synem Boga żywego (…) dzisiaj po
tylu latach, jakże wdzięczny Ci jestem
moja Matko…”

A oto kilka strof wiersza, które
poświęcił 19-letni Karol Wojtyła swej
ukochanej Matce:
„Nad Twoja białą mogiłą
Białe kwitną życia kwiaty –
O, ileż lat to już było
Bez Ciebie – duchu skrzydlaty.

w rowie nieopodal naszego domu. Ale Ty
w lutym poszłaś do nieba. Te niezapominajki jeszcze rosną. One są teraz po to,
żebym nie zapomniał nigdy tego, że chciałaś być mi Matką. Mamo, przecież Ty też
mnie nie zapomnisz, prawda? Twój syn.”
Takie są te nasze Matki…

Nad Twoją białą mogiłą,
Od lat tylu już zamkniętą,
Spokój krąży z dziwną siłą,
Z siłą jak śmierć – niepojętą.
Nad twoją białą mogiłą
O Matko – zgasłe kochanie,
Me usta szeptały bezsiłą:
-Daj wieczne odpoczywanie”.
A jaka była matka Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, utalentowanego poety,
którego nazywano dziedzicem lutni
Słowackiego. Baczyński, zaangażowany
w konspirację, zginął w czwartym dniu
powstania warszawskiego w 1944 roku,
mając zaledwie 23 lata. Wśród wielu
wierszy, które dedykował swojej matce
jest poemat „Serce jak obłok” – „Najdroższej Matce poświęcam”. Do poematu
dołączył komentarz następującej treści:
„Poemat napisany dla Matki, zawsze wiersze poświęcone Matce zdają się niczym
w porównaniu z potęgą Jej uczucia”.
Ostatni list do matki napisał w dniu
swoich imienin 25 lipca 1944 r. „Mamuśko najdroższa… nie martw się niczym.
Wiesz, że nam się nic nie stanie. Zawsze wyleziemy obronną ręką”. Zginął
4 sierpnia.
A oto fragment wstrząsającego listu
matki Krzysztofa: „Nie ma niezastąpionych ludzi na świecie. Tylu wielkich
przeminęło, odeszło. Tylko dziecka matce
nikt i nic nie zastąpi, to jest jedyna miłość
i jedyna wartość”.
I na zakończenie fragment listu dorosłego już syna do matki:
„Zanim zacznę pisać całą resztę, najpierw wypowiem najważniejsze: Kocham
Cię Mamo.. gdyśmy widzieli się ostatnio,
nie zdążyłem Ci tego wyznać. Przyznaję,
rzadko zdążałem, wypowiedzieć Ci swoją
miłość. Tak jakbyś była dla mnie kimś
zwyczajnym. A przecież jesteś nadzwyczajna. Mamo, dopiero teraz przypomniałem sobie Twoja nadzwyczajność. Cała
dla mnie, czy to nie nadzwyczajne? Gdy
przyjeżdżałem do domu, wszystko było
przygotowane. – Może sobie teraz trochę
odpoczniesz? Może kawy, może obiorę ci
jabłko? Przywiozłeś pranie?
Tylko dla Ciebie ciągle pozostałem
dzieckiem. Przy Tobie opadała ze mnie
cała pompa, cały blichtr i znów stawałem
się tym samym synem, który biegał po
polach, czekając na Twoje wołanie, które
szło przez całą wieś – wracaj już obiad!
Z Tobą Mamo znikało moje zakłopotanie
sobą, ze nie potrafię, że inni są lepsi. Ty
każdym gestem i spojrzeniem mówiłaś
–jesteś najlepszy, dla mnie jesteś najwspanialszy.
Zawsze myślałem, że zdążę Ci jeszcze
nazbierać niezapominajek, które rosły

Zofia Gierlach

Mama
Zza jej kasztanowej grzywki
Spoglądają na mnie
duże niebieskie oczy
Na jej twarzy rysuje się
smutek i radość
Trosko o lepsze jutro
To ona po części dała mi życie
To ona mnie wykarmiła
To ona trwała i trwa zawsze przy mnie
To jej mogę zaufać
To ją zawsze będę kochać
bo jest mi blisko
Bo to moja mama
i dziękuję, że jesteś.
(6 X 2009)

Nina Wołczańska

Być dobrą mamą…
Być dobrą mamą jest sztuka
w tym świecie tak pustym, zepsutym
recepty nie daje nauka
nie można jej kupić jak buty.
Tę rolę wyznacza ci serce
co wielką miłością bije
i każe mądrze spoglądać
na swoją kochaną dziecinę.
Tak trwajmy w mądrości serca,
ciesząc się wspólną bliskością.
Wpajajmy naszym dzieciom
same szlachetne wartości,
a kiedyś plony zbierzemy
zmierzając się z ich dorosłością.
i wtedy zgodnie powiemy:
dzieci są naszą przyszłością.
Beata Litwin
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Wydarzyło się w maju
20.V 1498 – W czasie podróży do Azji portugalski żeglarz Vasco da Gama dotarł do wybrzeża
Indii. Oznaczało to odkrycie drogi morskiej do
Indii.
24.V 1626 – Holender Peter Minuit kupił wyspę
Manhattan za 60 guldenów. Wg. niepotwierdzonej historycznie legendy, Europejczyk miał zapłacić za grunt paciorkami i innymi błyskotkami.
2.V 1826 – zm. Antoni Malczewski, jeden z
pierwszych polskich alpinistów, który w 1818 r.
zdobył szczyt Aiquille du Midi w masywie Mont
Blanc. Był też poetą, autorem pierwszej powieści
poetyckiej „Maria”.
13.V 1846 – Kongres USA zaaprobował decyzję
o wypowiedzeniu wojny Meksykowi. Oficjalną
przyczyną była wrogość jaką Meksykanie mieli
okazywać Amerykanom na terenie przygranicznym. W rzeczywistości chodziło o to, że odmówili
sprzedaży Kalifornii i Nowego Meksyku.
8.V 1886 – aptekarz John Smith Pemberton wynalazł przypadkowo coca-colę. Zmieszał ekstrakt
liści koki i orzeszków cola, zabarwił skarmelizowanym cukrem i sprzedawał w aptece – szklankę
za 5 centów. Zaczął od sprzedaży 9 szklanek
dziennie, dziś świat kupuje miliardy butelek.
18.V 1906 – rymanowski komitet parafialny
postanawia rozpisać i ogłosić w „Gazecie Lwowskiej” konkurs na budowę domu parafialnego
i restaurację kościoła. Przetarg wygrał zakład
budowlany inż. Wiktora Sikorskiego z Krosna.
Koszt budowy domu to koszt 33 800 koron, a
remontu kościoła i sygnaturki – 14 416 koron.
9.V 1926 – amerykański pilot Richard Byrd
ogłasza, że dokonał pierwszego przelotu nad
biegunem pn. Osiągnięcie to jest dziś kwestionowane, co oznacza, że pierwszym który zdobył oba
bieguny jest Amundsen, który 12 maja przelatuje
nad biegunem pn. na sterowcu „Norge”.
1.V 1956 – do szpitala w Minamata przywieziono dziewczynkę z ciężkimi oznakami nieznanej
choroby. Wkrótce chorowało już 700 osób, z
czego 330 zmarło w męczarniach. Do 2001 r.
odnotowano w Japonii 2,2 tys. przypadków choroby (zmarło 1 700). Przyczyną było spuszczenie
do zatoki związków rtęci z fabryki produkującej
płytki PCV.
9.V 1956 – 50 lat temu, Stanisław Królak zostaje
zwycięzcą Wyścigu Pokoju po morderczej walce
z kolarzami radzieckimi.
16.V 1956 – w Fremantle (Australia) rybacy
złapali rybitwę popielatą. Na podstawie obrączki
stwierdzono, że 5.VII 1955 została zaobrączkowana na wybrzeżu M. Białego w Rosji. Pokonała
zatem dystans 22 500 km.
29.V 1986 – ustalono wygląd nowej flagi zjednoczonej Europy – dwanaście złotych gwiazd na
błękitnym tle.
9.V 2006 – zm. Jerzy Ficowski, polski poeta,
prozaik, krytyk literacki i tłumacz. Inspiruje się
twórczością J. Tuwima oraz cygańskim folklorem, który zgłębiał wędrując z taborem cygańskim. Uhonorowany został za to tytułem „Człowieka Pogranicza”. Pisał także teksty piosenek
i wiersze dla dzieci.
Wacław Łabuda
(w.labuda.nr@wp.pl)
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Wieści z regionu…
• Paralotniarz, mieszkaniec
powiatu krośnieńskiego spadł na
ziemię w Bezmiechowej Górnej
w gm. lesko. Został przewieziony
do szpitala.
• We d ł u g b i l a n s u p o l i c j i
w pierwszym kwartale roku na
drogach Podkarpacia doszło do 491
wypadków. Na drogach zginęło
28 osób. Bilans obejmuje czas od
początku stycznia do końca marca.
• W rezerwacie przyrody w Krównikach, pojawiła się szachownica
kostkowata - gatunek roślin należący do rodziny liliowatych. W Polsce
jest bardzo rzadki. Występuje na
Pomorzu, w Wielkopolsce i właśnie
w okolicach Przemyśla. Szachownica kostkowata objęta jest całkowitą
ochroną.
• Policjanci zabezpieczyli 161
krzewów konopi oraz ponad 260
gramów marihuany. Plantację ujawniono na ul. Warneńczyka w Rzeszowie.
• Miasto Rzeszów wspólnie
z WSIiZ wprowadza od września
darmowe godziny języka chińskiego w liceach i zespołach szkół
ponadgimnazjalnych.
• Tysiące Żydów z całego świata
odwiedziło grób cadyka Elimelecha w Leżajsku z okazji 230.
rocznicy jego śmierci. W tym roku,
ze względu na rok przestępny
w kalendarzu żydowskim, chasydzi
świętowali tę rocznicę dwukrotnie:
1 i 31 marca.
• We wtorek(05.04) odwołany
został ze stanowiska podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga, który funkcję tę pełnił od 2011
roku. Nowym komendantem od środy będzie st. bryg. Andrzej Babiec.
• 10 tirów przywiozło do Millenium Hall kilka milionów klocków
LEGO. Zbudowano z nich blisko
100 makiet, które zajmują aż tysiąc
m kw. ekspozycji. Znajduje się na
niej m.in. największy na świecie
samolot z klocków i figura Roberta
Lewandowskiego.
• Połączenie Rzeszów - Paryż
zostanie uruchomione 4 czerwca.
Samoloty słoweńskich linii Adria
Airways będą odlatywać z lotniska
w Jasionce dwa razy w tygodniu.
• Brak zimy, wilgoć spowodowały wysyp kleszczy, które roznoszą
groźną boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. W pierwszym kwartale
br. sanepid odnotował na Podkarpaciu 89 przypadków boreliozy.

• W bieżącym roku akademickim na
Podkarpaciu uczy się 56,1 tys. studentów (stan na 30 listopada 2015 r.). Jest
to liczba bez słuchaczy studiów podyplomowych (3,6 tys. osób). Największą
uczelnią jest Uniwersytet Rzeszowski, na
którym studiuje 17,2 tys. osób. Jak informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
na podkarpackich uczelniach więcej jest
studentek (31,2 tys.) niż studentów (24,9
tys.). Uczy się tutaj 2,9 tys. studentów
cudzoziemców. W porównaniu z rokiem
wcześniejszym ogólna liczba podkarpackich studentów (bez słuchaczy studiów
podyplomowych) zmniejszyła się o 3,2
tys. osób. Natomiast liczba studentów
z zagranicy wzrosła o 308 osób.
• Na lotnisku w Turbi koło Stalowej
Woli szybowiec runął na ziemię z wysokości 150 m. Pilot poniósł śmierć na
miejscu.
• Bez medalu kończą turniej finałowy
Ligi Mistrzów siatkarze Asseco Resovii.
W meczu o 3. miejsce krakowskiego
turnieju mistrzowie Polski przegrali z Cucine Lube Civitanovą 2:3, po niezwykle
zaciętym spotkaniu.
• W sobotę(23.04) na Politechnice
Rzeszowskiej odbyły się IV Międzynarodowe Zawody Robotów ROBO~motion.
Do rywalizacji stanęło 140 zawodników
i ponad 200 maszyn.
• Do 2023 ma być gotowa droga
ekspresowa S19 między węzłami Rzeszów - Południe – Barwinek. Budowa
będzie trudna i droga ze względu na
konieczność wykonania tuneli w górzystym terenie. W rządowym programie
budowy dróg krajowych inwestycja
jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy
zakłada powstanie drogi między Węzłem w Kielanówce, a Babicą. Drugi
poprowadzi aż do granicy ze Słowacją.

Z powiatu…
• Przez trzy godziny sobotniej (2.04)
akcji Czysty Wisłok zebrano ponad 60
worów śmieci. - Przyszliśmy, bo czujemy
potrzebę dbania o środowisko - mówili
uczestnicy wiosennego sprzątania rzeki.
• Spełni się marzenie wielu kinomanów: w Krośnie będzie kino Helios. Taką
informację potwierdza przedstawiciel
sieci kin. Otwarcie zaplanowano na
drugi kwartał 2017 roku. Kino powstanie w Galerii Vivo! Krosno, która wybudowana zostanie przy ul. Bieszczadzkiej,
w pobliżu marketu Leroy Merlin. Według
nieoficjalnych informacji inwestycja jest
na etapie wyłaniania wykonawcy obiektu.
• Produkowane przez Grupę Nowy
Styl meble biurowe Play&Work zdobyły
nagrodę Red Dot Design Award – jedną
z najważniejszych na świecie nagród w
dziedzinie wzornictwa.
• W środę (13.04) na krośnieńskim
lotnisku wylądował wojskowy śmigłowiec z generałem broni Mirosławem

Koleżance Elżbiecie Maślany
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci męża składają
członkowie Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”

Różańskim. Dowódca polskiej armii
przyleciał sprawdzić jednostki wojskowe
na Podkarpaciu.
• Na krośnieńskim lotnisku odkryto
szczątki legendarnych samolotów. Znaleziska dokonali robotnicy wykonujący
prace budowlane przy nowym pasie startowym lotniska. Szczątki zabezpieczyli
archeolodzy, a teren lotniska jest obecnie
badany georadarem. Okazuje się, że
fragmentów samolotów może być więcej.
• Powiat krośnieński otrzymał 250
tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesę z rąk
wojewody podkarpackiego Ewy Leniart
odebrał starosta krośnieński Jan Juszczak
podczas uroczystej gali, która odbyła się
12 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie.
• Rozpoczęła się inwestycja na terenie
starej bursy szkolnej w Turaszówce.
Dawny internat zostanie przerobiony na
budynki mieszkalne. W sumie ma powstać 91 mieszkań.
• Podinsp. Leszek Buryła został
oficjalnie mianowany komendantem
miejskim Policji w Krośnie. W uroczystej zbiórce (31 marca) wzięli udział
policjanci, pracownicy cywilni komendy,
samorządowcy i inni zaproszeni goście.
• W Muzeum Podkarpackim otwarto
wystawę „Z wilkiem na plastronie. 60
lat krośnieńskiego sportu żużlowego”.
W organizacji ekspozycji prezentującej
historię speedwaya w mieście pomogli
zawodnicy, działacze i fani żużla.
• Podczas targów lotniczych na Florydzie produkowany w Krośnie KR-030
Topaz został uznany za najbardziej wyróż-

niający się samolot ultralekki. To kolejna
nagroda dla tej maszyny.
• Decyzje o kierunku przyszłych
podróży zapadają przed ekranami komputerów, tabletów czy smartfonów. Dlatego Krosno postanowiło stworzyć stronę
internetową dedykowaną wyłącznie
turystom - visitkrosno.pl.
• Duże utrudnienia czekały na kierowców w piątkowy wieczór (22.04),
którzy poruszali się krajową 28-mką
w rejonie Iwonicza. Około godziny 19:30
doszło do zderzenia dwóch pojazdów
marki BMW oraz Peugeot. Do pomocy
rannym osobom skierowano w sumie
3 zastępy straży pożarnej z JRG Krosno
i OSP Iwonicz. Na miejsce przybyły również Zespoły Ratownictwa Medycznego
z Miejsca Piastowego i Krosna. Do szpitala trafiło czworo pasażerów Peugeota
w tym dwójka dzieci w wieku około 10
lat, 17-letnia dziewczyna oraz 38-letnia
kobieta. Do szpitala zabrano również kierującego BMW. Kierującemu Peugeotem
nic się nie stało.
• W sobotę (23.04) na obiekcie Leroy Merlin w Krośnie przeprowadzono ćwiczenia Grupy Ratownictwa
Wysokościowego „KROSNO” wraz
z prezentacją sprzętu wozu ratowniczo-gaśniczego dla chętnych osób.

Z gminy …
• W Głowience rozegrano półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce ręcznej
dziewcząt. Drużyna z gimnazjum w
Posadzie Górnej trenowana przez
Grzegorza Argasińskiego wygrała
zawody pokonując kolejno Olszanicę,
Besko i Wiśniową awansując do finału
wojewódzkiego.
• W samo południe (15.04) strażacy
zostali wezwani do rannego kota, który
spadł z zapory wodnej w Sieniawie. Do
pomocy wyjechała Grupa Ratownictwa
Wysokościowego z JRG Krosno. Około
godziny trwała akcja uwalniania kota, który spadł z zapory w Sieniawie i zatrzymał
się na betonowym wypuście.

Odeszli do wieczności
(15.III – 15.IV 2016)
17.III – Wołczańska Katarzyna z d. Trygar (l. 82) – Rymanów
19.III - Materniak Stanisław (l. 68) – Posada Górna
19.III – Łochańska Helena z d. Grzegocka (l. 86) –Wróblik Szlachecki
21.III – Flaszczyńska Teresa z d. Śliwka (l. 63) – Rymanów Zdrój
29.III – Kielar Kazimiera Maria (l. 77) – Klimkówka
29.III – Buczek Stanisława z d. Wielobób (l. 86) – Wróblik Szlachecki
29.III -- Chudziński Janusz (l. 62) – Klimkówka
02.IV – Folwarczna Aniela Marta z d. Gabryś (l. 59) – Puławy
03.IV – Prajzner Stanisław (l. 76) – Milcza
13.IV – Pitrus Helena (l. 77) – Królik Polski

• 27-letni mieszkaniec powiatu sanockiego nękał byłą żonę i groził jej. Został
tymczasowo aresztowany, a rymanowscy
policjanci postawili mu zarzuty. Mężczyzna został zatrzymany. Prokurator
po przesłuchaniu 27-latka zdecydował
o wystąpieniu z wnioskiem do Sądu
Rejonowego w Krośnie o zastosowanie
środka zapobiegawczego. Sąd przychylił
się do wniosku i tymczasowo aresztował
mężczyznę na 3 miesiące.
• W niedzielę 3.04.2016 r. w Kościele
Parafialnym w Rymanowie odbył się
Koncert Wielkanocny, którego organizatorami byli Burmistrz Gminy Rymanów
oraz Parafia św. Wawrzyńca i Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie. W trakcie spotkania licznie zgromadzona
publiczność miała okazję wysłuchać
pieśni wielkopostnych i wielkanocnych
w wykonaniu zespołów chóralnych.
W rymanowskiej świątyni wystąpiły:
Schola Kapucyńska z Krosna, Jaśliski
Chór Kameralny oraz Chór „Koloryt”
z Rymanowa.
• 9 kwietnia 2016 r. w Hali Sportowej
w Sieniawie odbył się Turniej Młodych
Talentów w Podnoszeniu Ciężarów
o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.
Organizatorami zawodów byli Burmistrz
Gminy Rymanów, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie. W zawodach,
obok ekip gospodarzy, udział wzięły
kluby: MLKS „Lechia” Sędziszów Młp.
i MSS „Gryf” Sanok. Wśród Pań bezkonkurencyjna okazała się Marlena Kopeć
z Rymanowa, natomiast na III miejscu
swój start zakończyła także nasza zawodniczka – Paulina Moskal.
• W piątek (22.04) po godzinie 1.
w nocy doszło do wypadku busa w
miejscowości Królik Polski na drodze
wojewódzkiej nr 887 w którym śmierć
na miejscu poniosła obywatelka Ukrainy. Trzy inne osoby trafiło do szpitala
w Krośnie.
• W rozegranym w Cmolasie finałowym turnieju ligi wojewódzkiej piłkarek
ręcznych w kategorii juniorek młodszych,
doskonale spisał się drużyna dziewcząt
UKS Hanball Posada Górna, która będzie reprezentować nasze województwo
w mistrzostwach Polski. Skład drużyny:
Anna Stapińska, Roksana Franków,
Anita Ziajka, Aneta Sokołowska, Julia
Potasiewicz, Natalia Dworzańska, Julia
Wolińska, Eliza Berdel, Alicja Staroń,
Milena Hanus Michalina Śliwka, Justyna
Wojciechowska, Dominika Szul.

zebrał deka

(wła)
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Na pogotowie
dzwoni kobieta:
hum
Mój mąż
or -połknął
igłę.
na
Już
wysyłamy
d
karetkę.
poc obry
Po kilku
zat
ek minutach znowu
dzwoni kobieta:
- Już nie trzeba
przyjeżdżać, znalazłam drugą.
* * * * *
Pielęgniarka odbiera telefon i mówi do
lekarza:
- Dzwoni żona Nowaka, którego dziś
wypisaliśmy do domu. Zdjęła mu z głowy
bandaże i stwierdziła, że to nie jest jej
mąż.
- Jest bardzo wściekła ? – pyta lekarz.
- Przeciwnie, bardzo nam dziękuje.
* * * * *
Żona do męża:
- Kochanie, jak ci smakował obiad, który
ugotowałam?
- Dlaczego ty ciągle dążysz do kłótni?
* * * * *
- Moja żona zażyczyła sobie, bym na
imieniny kupił jej coś pasującego do futra
z norek.
- I co jej podarowałeś?
- Naftalinę!
* * * * *
Dwóch pijaczków siedzi w knajpie, jeden
czyta gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca życie
o połowę… ile ty masz lat Czesiek?
- 30
- No widzisz, jak byś nie pił miałbyś teraz
60 lat…
* * * * *
Barman krzyczy na kelnera:
- Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać
pijanych klientów z lokalu?
- Przecież pijanych się wyrzuca!?
- Tak, ale nie w WARSIE !
* * * * *

,
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Trzecia w nocy. Otwierają
się drzwi i wchodzi pijany
mąż. - Co to jest, o której
wraca się do domu - krzyczy
żona.
- Jakie tam wracasz, po
gitarę wpadłem - bełkoce
mąż.
* * * * *
Małżeństwo ogląda w tv
jazdę figurową na lodzie.
Mąż z wypiekami na twarzy
obserwuje młodą, piękną
łyżwiarkę:
- Patrz jak ślicznie wykonała
swój program dowolny…
- A ja jestem ciekawa jak
ty wykonasz dzisiaj swój
program obowiązkowy.
Humor z zeszytów
szkolnych
- Na łące leżała Zosia,
a przez jej środek płynął
strumień.
- Jednym z nałogów
szlacheckich w XVIII wieku
było pijaństwo, któremu
Krasicki poświęcił wiele
czasu i wysiłku.
- Makbet, zabijając
Duncana, nadużył trochę
jego zaufania.
- Wiersze, które pisała
Konopnicka, przedstawiały
obraz nędzy i rozpaczy.
- Kochanowski stara się
uderzyć w najczulsze
miejsca szlachcica.
Wybrał (wła)
(w.labuda.nr@wp.pl)

Czarny Potok
Czarny Potok już rozłożył swe ramiona,
jedno ramię to Zamkowa, smukłym bukiem zdobiona,
drugie ramię, to Żabia, ocieka jedliną.
Czyś ty górą, czy piękną dziewczyną?
Patrzę na was i się w sercu dziwuję,
tak wtulony w te ramiona się czuję.
Tak mi cicho, tak mi błogo na duszy,
zakochany jestem w tobie po uszy.
Ej, Potoku Czarny, coś ty ze mną uczynił?
Jak kochanek, tyś mnie całkiem odmienił,
bo przy tobie jestem taki szczęśliwy.
Jam zwyczajny, a tyś urodziwy,
ale tulisz mnie i całujesz co dnia.
Rosą myjesz, wiatrem suszysz, a ja –
cóż ja mogę ci oddać za te cuda?
Chcę spróbować, ale czy się uda?
Przyjm zatem krótki spacer codzienny,
Czasem tylko ten sobotnio – niedzielny.
Przyjm moją samotność i codzienne stroskanie,
mój upadek i cudowne powstanie,
mą sympatię i to, co do niej czuję,
mą powagę i to, że wariuję,
mą rodzinkę i moje cudowne dzieci,
dziadka, babcię i wszystko jak leci.
Bo, choć każdy z nas ciągle spieszy się, goni
nad potokiem łezkę szczęścia uroni.
Znajdzie czas na miłości wyznanie,
I bez słowa to codzienne kochanie.
Ej, Potoku Czarny, z czystą wodą,
płyń daleko i nieś w światy z sobą
wieść radosną, wieść z źródła swojego.
O krainie powietrza czystego,
o lesie pięknym, o cudownej wodzie,
i o miejscu tego wspanialej urodzie.
Kim ja jestem, że szczęścia doznaję?
W twe ramiona się w ciszy oddaję.
Jestem dzisiaj i znowu przyjdę rankiem,
Bo tyś moim, a ja twoim kochankiem.
Adam Śliwka

Współpracowali przy numerze:
Grzegorz Argasiński, Anna Bałuka, Piotr Cisek,
Tomasz Dyląg, Zofia Gierlach, Tadeusz Góra,
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Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów
oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie
listy oraz materiały składać można również w kiosku w rynku do 20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte w listach czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji.
Anonimów nie publikujemy. Nie prowadzimy
prenumeraty. Egzemplarze archiwalne kupić można w redakcji i Biurze Informacji Turystycznej
w Rymanowie Zdroju.
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redakcji.

Sprzątaj Ziemię, świeć
przykładem

K

ształtowanie świadomości ekologicznej i dbanie o środowisko to
ważny aspekt z punktu widzenia
wychowania dziecka i młodego człowieka. Rodzina i szkoła to dwa podstawowe podmioty uwrażliwiające na piękno przyrody od najmłodszych lat. Jak
przysłowie stare mówi „przykład płynie
z góry”, a więc to my - dorośli stajemy
się wzorem dla młodych w podejściu do
natury i dbaniu o najbliższe otoczenie.
Próżno byłoby wdrażać programy proekologiczne w teorii, gdyby nie czynne angażowanie się w akcje sprzątania
świata itp. W związku z tym 15 kwietnia
kadra oraz podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie postanowili dać dobry przykład
i aktywnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata, zorganizowaną w tym roku
przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Zajazd ,,Jaś Wędrowniczek”.
W sprzątaniu wzięli udział wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno
–Edukacyjnego
-Wychowawczego,
podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Otrzymaliśmy odblaskowe
kamizelki, rękawice ochronne, worki na
śmieci i z zapałem oraz siłami do pracy
wyruszyliśmy porządkować ,,naszą planetę”. Oczyszczaliśmy z odpadów teren
wzdłuż rzeki Tabor. Nasi wychowankowie z dokładnością i zaangażowaniem
zbierali śmieci, których było naprawdę
dużo. Akcja sprzątania naszej okolicy przebiegła sprawnie i bez zakłóceń,

a w punktach zbiórki śmieci pojawiły
się wielkie sterty worków z zebranymi
odpadami. Po ciężkiej pracy na naszych
podopiecznych czekał słodki poczęstu-

nek, o który zadbali organizatorzy akcji:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie i Zajazd ,,Jaś Wędrowniczek”.
Tegoroczne działania uświadomiły
naszym wy-chowankom, że wyrzucane do wody lub porzucone
plastikowe i szklane butelki, foliowe torby, opakowania po produktach spożywczych stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego
środowiska Przeprowadzona akcja jest atrakcyjną formą edukacji ekologicznej
i rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej
przyjaznego stosunku do
naszej planety.
Mariola Sokołowska
Katarzyna Szepieniec
Oligofrenopedagodzy
OREW
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Historia Rymanowa
w kilku odsłonach (2)

Z

1570 r. pochodzi mapa Polski,
sporządzona dla króla Zygmunta
Augusta przez Venselao Grodecio,
na której po raz pierwszy zaznaczono
Rymanów.
W 1594 r. Eryk Lassota von Steblau,
habsburski poseł podróżujący z Węgier
na Zaporoże przez Rymanów, w swoim
dzienniku podróży zanotował: Rymanów
– duży otwarty plac targowy i dom należący do pana Andrzeja Stadnickiego...
Także „domem” nazwał von Steblau
zamek w Lesku, który w owym czasie
był budowlą piętrową o wymiarach
około 37 na 17,5 metra, co daje prawie
650 m² powierzchni jednej kondygnacji.
W tymże domu rymanowskim były nie
tylko lochy służące jako więzienie, ale
także izba tortur, bo w 1597 r. przesłuchiwano tu Janusza z Szyki, który zeznał
będąc na męce, że puszczał w obieg fałszywe pieniądze. Kat z Biecza za tortury,
a może nawet powieszenie złoczyńcy
w Rymanowie w 1540 r. wziął, licząc na
dzisiejsze pieniądze około 250 złotych.
Marcin Stadnicki, kolejny właściciel
Rymanowa, na początku XVII w. zapewne w niewielkim stopniu przebudował
kasztel, ale bez wątpienia znacznie
wzmocnił jego obronność, bowiem
z wieloma sąsiadami miał bardzo napięte
stosunki i musiał się liczyć z zajazdem,
co sam wielokrotnie czynił. Szymon Starowolski w 1632 r. pisząc: ...Rymanów,
Dynów y Lesko swoie maią zamki...,
zaświadcza ponad wszelką wątpliwość,
że taka budowla w Rymanowie była.
Dziedzice rymanowscy przemieszkiwali nie tylko w „zamku”, bo sporo
czasu spędzali w innych swoich dobrach,
na dworze królewskim bądź na posługach wojennych. Nie sądzę, by kolejni
właściciele: Zebrzydowski, Opaliński,
Czartoryski i kolejni Stadniccy mieszkali
w Rymanowie.
Wiek XVII wyjątkowo nie sprzyjał
rozwojowi miasta. Potop szwedzki spowodował spustoszenie kraju i ogromny
regres gospodarczy. Trzykrotnie nakładano na mieszkańców Rymanowa
kontrybucje1. Zubożenie i spustoszenie
miasta osiągnęło w jego dziejach najwyższy pułap. W roku 1648 liczyło 834
mieszkańców, zaś w roku 1673 zaledwie
370. Pozostało w nim tylko 9 rzemieślników, podczas gdy kilkanaście lat wcześniej działało tu pięć cechów: rzeźnicki,
szewski, tkacki, kowalski i bednarski.
Zanotowano także spadek liczby
domów. W 1648 r. było ich w Rymanowie 116, zaś w 1673 zaledwie 41, w tym
11 żydowskich. Miasto na przestrzeni
ostatniego wieku nie tylko nie powiększyło się, lecz wręcz straciło około 60%
mieszkańców, przede wszystkim rodzimych mieszczan.
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Jan Opaliński cześnik koronny właściciel miasta wystawiając dokument
w 1674 r. w sprawie popostwa w Wołtuszowej, napisał: dano na zamku moim
rymanowskim. Także kolejny dokument,
sygnowano określeniem: na zamku Rymanowskim.
W latach 1701-1710 w czasie tzw.
wojny północnej, na miasto nałożono
szereg kontrybucji. Jednocześnie w 1710
r. dotknięte zostało klęską pożaru.
Na początku II połowy XVIII stulecia Rymanów miał 197 domów, z czego
14 było w rękach Izraelitów. Tak więc
w ciągu stulecia przybyło tylko trzy domy
żydowskie i aż 153 chrześcijańskie. Dowodzi to znacznego napływu do miasta
ludności z zewnątrz, zapewne zdeklasowanej szlachty oraz urzędników. W tym
czasie miasto miało 1357 osób, z czego
563 było Izraelitami, co stanowiło ponad
41% ogółu mieszkańców. Rymanów wyszedł z zastoju czasów saskich i stał się
dominującym ośrodkiem miejsko - handlowym między Krosnem a Sanokiem.
Bez wątpienia znaczny wkład w jego
rozwój wniosła społeczność izraelicka.
Żydzi zdominowali lokalny handel
i operacje kredytowe, mieli też znaczący
udział w produkcji rzemieślniczej, chociaż nie byli przyjmowani do cechów.
Skupowali płody rolne, arendowali
karczmy, browary i gorzelnie. W mieście
rzemiosło reprezentowane było przez 23
specjalności zawodowe. Dla porównania,
w Brzozowie było ich 22, zaś w Sanoku
28. Rymanów w latach 1768-1780 był
centralnym ośrodkiem rozległych dóbr
Józefa Ossolińskiego.
Józef Ossoliński, wojewoda wołyński, który przejął je jako wiano żony,
ale zamieszkał tu na stałe dopiero po jej
śmierci w 1776 r., ostatecznie fundował
kościół, w którego krypcie spoczął po
śmierci. Mając do wyboru pałac w Dukli
i zamek w Lesku, wybrał zamek rymanowski. Świadczyć to może o jego przestronności. Śmierć Józefa Ossolińskiego
spowodowała upadek znaczenia miasta,
które utraciło swój rezydencjonalny
charakter i zeszło do roli prowincjonalnej mieściny na krańcach monarchii
habsburskiej.
Na mapie von Miega z 1778 r. na
cyplu zamkowym widać cały ówczesny
układ zabudowy. Jest znacznych rozmiarów budowla na rzucie prostokąta
z dobudowanym zachodnim skrzydłem
i basztą alkierzową po wschodniej stronie.
Z tej mapy można także odczytać układ
miejskiej zabudowy Rymanowa i przebieg ówczesnych dróg.
Zamek ten po śmierci Ossolińskiego, będąc już zapewne wcześniej w nie
najlepszej kondycji, popadał w ruinę
i został częściowo rozebrany, ostatecznie
nie pozostał po nim żaden ślad, podobnie
jak i po ratuszu.
Józef Ossoliński rozpoczął budowę
rymanowskiego kościoła w 1779 r.,
a dokończyła go jego córka Teresa Potocka, przejmując w roku 1786 dobra

rymanowskie. W „Geografii Galicji i Lodomerii” Kuropatnickiego z tego samego
roku czytamy, że kościół był wymurowany, ale wieże niedokończone. To właśnie
Potocka pozwoliła część zamku rozebrać,
a uzyskany materiał użyć do dokończenia
budowy kościoła.
Teresa, córka Ossolińskiego, w wieku
14 lat została wydana za mąż za Józefa
Potockiego herbu srebrna Pilawa, krajczego koronnego, właściciela m.in.
Jazłowca, Stanisławowa i Tarnopola.
Rok później urodziła syna Jana2, tego od
„Rękopisu znalezionego w Saragossie”
i roku następnym jego brata Seweryna,
założyciela Uniwersytetu w Charkowie
na Ukrainie. Jej córka Anna poślubiła
Jana Krasickiego, któremu wniosła
w posagu Baranów Sandomierski, kupiony za sprzedane przez nią dobra
rymanowskie, a nabyte w 1794 r. przez
Franciszka Skórskiego.
W moim posiadaniu jest dokument
z 1797 r., czyli sprzed 219 lat, z czteropolową pieczęcią, z ówczesnym herbem
Galicji i Lodomerii, wystawionym 15
lipca przez sąd dominialny w Rymanowie. Herb Galicji przedstawiał trzy złote
korony w błękitnym polu, natomiast w
herbie Lodomerii dwie srebrno-czerwono
sześciokrotnie szachowane belki, także
w polu błękitnym. W dolnych polach
orły: księstwa oświęcimskiego na polu
niebieskim i księstwa zatorskiego na polu
białym. Nad tarczą korona królewska
Habsburgów.
W pamiętniku Macieja Stęczyńskiego znaleźć można informację o wielkim
pożarze Rymanowa w 1839 roku. Ogień
wszczął się od gumien księżych na wzgórzu będących. Noc była ciemna, płomienie
buchały, a iskry wiatrem niesione, zapaliły domek ks. Wikarego tak mocno, że od
niego zajął się wysoki dach na kościele,
a wiater zmieniwszy się w burzę, odrywał palące się gonty na kościele, niósł je
w powietrzu i niemi całe miasto zapalił.
Z miasta znowu, pomimo zwinnego ratowania, owe gonty palące się płomieniami
w powietrzu, zażegły bliską wieś Posadę,
a potem i inne osady wiejskie. Pomimo,
że pożar miasta wśród ciemnej nocy był
tak okropny, że zrywał oczy patrzących,
na ziemi szpilkę widzieć można był.
Pożar miasta miał miejsce przy południowym wietrze. Gumna kościelne znajdowały się na tzw. „Spalenisku”. To tam
najpierw pojawił się ogień. Wystarczy
spojrzeć na mapę von Miega z 1779 r., by
stwierdzić, że przed pożarem była tam gęsta zabudowa, a po pożarze – co ilustruje
kataster z 1852 r. – zupełna pustka. Wiatr
niósł zatem palące się poszycie dachów
w stronę kościoła i rynku, a potem Posady
Dolnej. Zabudowa Rymanowa była wtedy
drewniana, dachy pod słomianą strzechą
lub gontem. Po tym pożarze wokół rynku
rymanowskiego zbudowano już domy
murowane. Na katastrze z 1852 r. murowane domy oznaczono na czerwono.
Na Podkarpaciu głównym ośrodkiem
chasydyzmu w XIX w. był Rymanów.

Szczególnie charyzmatycznym cadykiem
był Menachem Mendel, uczeń Elimelecha
z Leżajska. Zasłynął z ascetycznego trybu życia, wspomagania biednych, daru
jasnowidzenia i mocy leczenia wszelkich
chorób. Rządy Menachema Mendla wśród
społeczności chasydzkiej w Rymanowie
były surowe. Ostatniego dnia każdego
miesiąca sprawdzał w żydowskich sklepach prawidłowość miar i wag. Bardzo
często spacerował na Beską Górę3, skąd
miał wspaniały widok na całe miasto.
Miejsce, gdzie tam siadał dla odpoczynku,
chasydzi nazwali „stołem Menachema
Mendla”.
Żydowski cmentarz w Rymanowie
został założony w II połowie XVI wieku.
Miejsce jego lokalizacji zwane było w
tamtym czasie Żydowską Górą. Najstarsza
z odczytanych macew pochodzi z 1616
roku. Starsze nagrobki żydowskie in
situ są w Polsce tylko w Lublinie,
Szczebrzeszynie, Lesku i Krakowie.
Najważniejszą postacią związaną
z Rymanowem jest Izaak Izydor Rabi,
laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
w 1944 r., współtwórca bomby atomowej.
Widziałem archiwalny materiał filmowy
z odpalania pierwszej próby bomby atomowej, na którym spośród naukowców
najważniejszymi postaciami są Robert
Oppenheimer i Izaak Rabi.
Ostatnimi właścicielami dóbr rymanowskich byli Potoccy. Anna Działyńska
poślubiła Stanisława Potockiego herbu
złota Pilawa, którego babką była Róża
Potocka, córka Szczęsnego Potockiego.
Ciotką Anny Działyńskiej była Klaudyna
Potocka, żona Bernarda Potockiego, najmłodszego syna Jana Potockiego, autora
„Rękopisu znalezionego w Saragossie”,
którego dziadkiem był wspomniany
już Józef Ossoliński. Otóż Anna jako
posag otrzymała dobra oleszyckie. Po
ich sprzedaży kupiła w 1872 roku dobra
rymanowskie. Ale o tej historii będziemy
mogli sobie porozmawiać 16 sierpnia przy
okazji jubileuszu 140-lecia Rymanowa
Zdroju.
Moje wystąpienie było zaledwie niewielką cząstką tego co wiemy o historii
Rymanowa z monografii „Rymanów
– dzieje miasta i Zdroju” pod redakcją
Feliksa Kiryka i nieustannie uzupełnianej publikacjami w miesięczniku „Nasz
Rymanów”, w czym i ja mam swój udział.
Andrzej Potocki

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
24 kwietnia w Warszawie w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ministra
Obrony Narodowej odbyła się uroczystość pogrzebowa jednego z największych
obrońców polskiej niepodległości , majora Zygmunta Szendzielarza - ,,Łupaszki’’.
Ten dzielny kawalerzysta doczekał godnej ceremonii pogrzebowej po 65 latach od
swojej śmierci , kiedy 8 lutego 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie,
strzałem ,,katyńskim››, zostało przerwane jego życie.
Kim był Łupaszka? Dlaczego dla tak wielu jest postacią anonimową lub co gorsza
symbolem bandytyzmu rodem z propagandowych kronik? Jeżeli można pokusić się
o ocenę poszczególnych bohaterów podziemia antykomunistycznego to Zygmunt
Szendzielarz będzie dla wielu postacią najbardziej bezkompromisową i bohaterską.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych , uczestnik wojny
obronnej 1939 roku , następnie dowódca V i VI Brygady Wileńskiej.
Żołnierze pod jego rozkazami stoczyli wiele zwycięskich bitew z Niemcami, ich
litewskimi sojusznikami oraz partyzantką sowiecką. Dla ludności polskiej był symbolem wolności oraz obrońcą przed brutalnymi metodami pacyfikowania niepodległości.
Jako urodzony na kresach doskonale orientował się w realiach jakie narzucali sowieccy
‹› wyzwoliciele››, dlatego był przez nich znienawidzony .
Kiedy Wileńszczyzna , naturalny obszar działania V Brygady Wileńskiej została zajęta
przez Armię Czerwoną , Łupaszka decyduje się sformować oddział na terenie Okręgu
Bielsk Podlaski. Od tego czasu oddziały jemu podległe będą do końca walczyć z Armią
Czerwoną, NKWD, KBW oraz z UB i MO.
Głównym zamierzeniem majora Zygmunta Szendzielarza było przeciwstawienie się
wszelkim próbom zainstalowania na terenie Polski organów władzy komunistycznej.
Dlatego jego szwadrony i patrole kładły nacisk na likwidację konfidentów i członków PPR. Rozbrajano posterunki Milicji Obywatelskiej oraz urządzano zasadzki na
oddziały sił bezpieczeństwa. Jego żołnierze bronili ludność cywilną przed pospolitym
bandytyzmem i samowolą lokalnych sekretarzy. Łupaszka był solą w oku władzy komunistycznej. Jego działalność przyczyniła się do sparaliżowania lokalnych organów
władzy komunistycznej. Od końca 1947 roku major Łupaszka usuwa się w cień i oddaje komendę nad brygadą. Próbuje wrócić do normalnego życia , zmieniając jednak
w calach bezpieczeństwa swoje miejsca pobytu.
Cały czas jest w kontakcie z brygadą, wydaje wskazówki i ogólne zarysy sytuacji.
30 czerwca 1948 roku zostaje aresztowany w miejscowości Osielec koło Jordanowa
i przewieziony do Warszawy. Podczas procesu nie prosi o łaskę. Zostaje skazany na
karę śmierci. 8 lutego 1951 roku zostaje zamordowany w wiezieniu mokotowskim ,
a ciało zostaje pochowane w nieznanym miejscu. VI Brygada Wileńska kontynuuje
walkę z organami władzy komunistycznej do 1952 roku. Po wielu latach poszukiwań
dzięki pracy szeregu badaczy z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono szczątki
majora Łupaszki na Cmentarzu Powązkowskim. Należy przy tej okazji dodać że
każdy kto zna miejsce lub historię związaną z okresem konspiracji 1944-1963 może
o tym opowiedzieć w IPN lub w Fundacjach do tego powołanych. Miejsca pochówku ,
bitew, potyczek będą należycie sprawdzone i zbadane. Potomkowie ofiar mogą oddać
swoje DNA do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów lub skontaktować
się z Fundacją Niezłomni.
Tomasz Wilczyński

1. w latach: 1650, 1677 i 1685
2. Jego drugą żona była Konstancja Potocka córka Szczęsnego Potockiego.
3. Obecnie stoi tam maszt telefonii komórkowej.

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

fot. T. Gutrz, www.solidarnosc.gda.pl
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Wspomnienia Ignacego
Potockiego
z Rymanowa (4)

A

(1906-1994)

utor pamiętnika Ignacy Potocki
to syn Jana Potockiego, właściciela Rymanowa Zdroju, który
w 1982 roku, znalazł w swoim aktywnym życiu czas, aby spisać wspomnienia ze swojego dzieciństwa.
4. Wybuch I Wojny Światowej
i ucieczka z Rymanowa do Kuźnic
(1914).
W lecie 1914 r. wybuchła I wojna
światowa. Zrobiła ona na nas wielkie
wrażenie. A poza tym, w czasie rewizji,
którą żandarmi austriaccy zrobili we wsi
Deszno, na części której leżało uzdrowisko Rymanów Zdrój, w cerkwi znaleziono
dokument, który był spisem zakładników,
którzy mieli być wywiezieni w głąb Rosji
w przypadku gdy wejdzie armia rosyjska
na te tereny. Na tej liście, w tym spisie
widniał mój ojciec, zresztą trzykrotnie
będący członkiem parlamentu we Wiedniu, poza tym dr Ignacy Bielecki - lekarz
i przyjaciel naszej rodziny, który dożył
100 lat ordynując jeszcze w miasteczku
Rymanowie, który był chrzestnym ojcem
mojej siostry Zosi, wielkim przyjacielem
mojego ojca i wspólnie z nim działaczem
społecznym na tym terenie. I trzeci, Fidler
gospodarz z pobliskiej Kryńkówki. Dwaj
pierwsi, mój ojciec i dr Bielecki, wyjechali przed wkroczeniem armii rosyjskiej,
Fidler pozostał. Rzeczywiście został on
aresztowany, wywieziony w głąb Rosji
i po ciężkich chorobach i pobytach w
obozach został z powrotem skierowany
już do wolnej Polski.
Zanim nastąpił nasz wyjazd z Rymanowa, tzw. uciekinierka, przypominam
sobie piękny i rozczulający fakt przebywania w Rymanowie Zdroju Legionu
Wschodniego pod dowództwem gen.
[Józefa] Hallera (wówczas, w połowie
września 1914 roku, Haller był w randze
kapitana). Legion Wschodni ciągnął od
wschodu poprzez Rymanów na zachód
i tutaj jakieś 3 dni w Rymanowie przebywali żołnierze. Mój ojciec wraz z gen.
Hallerem naszą Isottą w towarzystwie
adiutanta gen. Hallera, Skólskiego, udali
się na objazd okolicznych miejscowości
na zachód od Rymanowa celem przygotowania kwater dla Legionu Wschodniego
na następne etapy marszu. (Z dat przemarszu Legionu wynika, że w Rymanowie
stacjonował około 13-15.09.1914)
Smutny był nasz wyjazd na tułaczkę
z Rymanowa. Żegnani przez służbę,
przeważnie kobiety, bo mężczyźni już
poszli do wojska, wsiedliśmy do trzech
pojazdów, mianowicie landauera tzw.
dużego pojazdu konnego zaprzężonego w
nasze własne siwe konie, którymi powoził
mój ojciec. W powozie tym jechała moja
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Józef Haller (1873-1960) Generał broni
Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz,
Przewodniczący ZHP, Prezes Komitetu PCK,
działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

matka, pani Krajewska moja ciotka, pani
Martha Opi - Francuzka nasza, i małe

pojazdem i najgorszymi końmi, nabytymi
już okazyjnie w ostatniej chwili, powoziliśmy z moim bratem Aleksandrem po
kolei. A oba, drugi i trzeci pojazd były to
proste wozy zaopatrzone w budy podobne
do cygańskich, które można było w czasie
pogody zdejmować.
Pierwszy dzień podróży, 15 września,
spędziliśmy jadąc do Moderówki do pradziadka naszego Tomasza Gorayskiego
i tam nocowaliśmy.
Następną noc spędziliśmy w Szymbarku na plebanii, przyparci przez pchły,
bo poprzednio uciekający uciekinierzy zostawili masę nieporządku i brudu za sobą.
Potem jechaliśmy w kierunku Czorsztyna
i dojeżdżając do Czorsztyna wieczorem
konie, którymi ja powoziłem, zaczęły już
się kłaść na drodze ze zmęczenia, tak że
musiałem zbierać koniczynę po polach
i znosić im tak, ażeby chciały jeszcze parę
kroków dojść do przełęczy. [Ignacy miał
wtedy 8 lat.] Z przełęczy zjechaliśmy do
Czorsztyna i tam w karczmie nocowaliśmy. [Tak mogła wyglądać trasa tego
przejazdu]
Następnym etapem były Kuźnice,
które należały wraz z Zakopanem i częścią Tatr do naszego wuja Władysława

Dwór Gorayskich z początku XIX wieku w Moderówce (Szebnie).

dziewczynki - moje siostry, Zofia i Lilii.
Drugim pojazdem jechała moja siostra
Terenia powożąc, bardzo lubiła powozić,
Jadzia - druga siostra i furman, który
towarzyszył nam część drogi. Trzecim

Zamojskiego, który był nieobecny, był we
Francji. Zamieszkaliśmy w tzw. Restauracji, do tej pory istniejącym budynku.
Obok nas zajmowali część mieszkania
Władysławowie Sapiehowie z dwiema

Restauracja w Kuźnicach. Zdjęcie z lat 1910-1930.

córkami. On, kuzyn mego ojca, z Krasiczyna.
Trzyletni nasz pobyt w Zakopanem
to osobny rozdział mojej młodości. Tam
przede wszystkim poznałem księdza
(Władysława) Korniłowicza, współtwórcę zakładu dla ociemniałych w Laskach.
Był on wtedy kapelanem legionów, ale
chory na płuca skierowany został na
leczenie do Zakopanego. I tam przygotowywał mnie do pierwszej komunii
świętej, która nastąpiła 8 grudnia 1914 r.
w zakładzie wychowawczym dla dziewcząt,
w tzw. Zakładzie Kórnickim, fundowanym przez Jadwigę Zamojską i Władysława Zamojskiego. (koniec)

Sukces wokalistek z Gminy Rymanów
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kwietnia w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. W konkursie wzięły udział wokalistki z Gminy
Rymanów, które na co dzień uczęszczają na zajęcia śpiewu do studia wokalnego
działającego przy rymanowskim Gminnym Ośrodku Kultury. Komisja w składzie:
Andrzej Aszlar, Radosław Zięba i Katarzyna Michna doceniła reprezentantki naszej
gminy, przyznając im następujące miejsca i nagrody:
Kategoria I
1 miejsce Maria Jarosz
2 miejsce Oliwia Szybka
3 miejsce Maja Puchalik
Kategoria II
2 miejsce Lidia Kasperkowicz
GOK Rymanów

Chrzest Polski
fundamentem
Państwa Polskiego
„Mówiąc bowiem o chrzcie nie mamy na
myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej
inicjacji przyjętego przez pierwszego
historycznego władcę Polski, ale też
wydarzenie, które było decydujące dla
powstania narodu i dla ukształtowania
się jego chrześcijańskiej tożsamości.
W tym znaczeniu data chrztu Polski jest
datą przełomową. Polska jako naród
wychodzi wówczas z własnej dziejowej
prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.
Trudno w historii Polski znaleźć ważniejszą datę niż rok 966 w kontekście chrztu
świętego”.
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

T

a wyjątkowa rocznica - 1050
lecia – chrztu Polski sprawiła, że
uczniowie klasy IA gimnazjum z
Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej wpisując się w ogólnopolskie
obchody przygotowali okolicznościowa
prezentację. Spotkanie odbyło się 14
kwietnia 2016 roku w Galerii w Rymanowie Zdroju.
Na wstępie zabrzmiała radosna
pieśń pt. „Anno Domini 966”. Po niej
Anna Bałuka powitała zebranych gości,
wprowadziła w tematykę spotkania oraz
przybliżyła informacje dotyczące miejsca,
czasu i przebiegu chrztu wobec Mieszka
I i jego dworu. Nadrzędnym celem prezentacji było ukazanie jaką rolę odgrywał
Kościół katolicki i religia chrześcijańska
w burzliwych dziejach narodu i państwa
polskiego. Zagadnienia zostały ujęte
chronologicznie w kolejności:
• Mieszko I twórca państwa polskiego
• Rozwój instytucji kościelnej za pierwszych Piastów
• Święci i Patroni Polski
• Kościół z narodem
• Wydarzenia, które zmieniły bieg
historii
• Naród z Kościołem
Uczniowie przygotowali plansze,
na których prezentowali treści, mapy,

obrazy, teksty źródłowe dotyczące tematu
i uzupełniali je dodatkowymi informacjami. Zebranym gościom przypomniano
sylwetki Mieszka I i Dobrawy, decyzję
o chrzcie państwa i korzyści jakie on
przyniósł. Zaprezentowano powstanie
sieci biskupstw i niezależnej metropolii
w Gnieźnie jako konsekwencje zjazdu w
1000 roku. Pośród licznej grupy świętych
i Patronów Polski przedstawiono sylwetki
biskupa Wojciecha, biskupa Stanisława
ze Szczepanowa i królowej Jadwigi
Andegaweńskiej w kontekście wydarzeń
politycznych, w których brali udział.
Pokazano jaką rolę pełnił Kościół w trudnych okresach historycznych: rozbicia
dzielnicowego, wojen XVII-wiecznych,
rozbiorów i powstań narodowych. Zwrócono uwagę na kluczowe wydarzenia,
w których wiara i mocne przywiązanie
do Kościoła przynosiły nieoczekiwany
przebieg zdarzeń takich jak obrona Jasnej Góry i Śluby króla Jana Kazimierza,
pokonanie tureckiej nawałnicy przez Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem oraz „Cud
nad Wisłą” w bitwie warszawskiej w 1920
roku. Wędrując po kartach historii ojczystej uczniowie dotarli do czasów komunizmu – pogardy dla wiary, prześladowania
i szykanowania duchownych. Pokazane
sylwetki Prymasa Stefania Wyszyńskiego,
księdza Jerzego Popiełuszki i papieża
Jana Pawła II przypominały, że bez ich
charyzmy, poświęcenia, zaangażowania

w dążeniu do prawdy i wolności trudno
byłoby wyzwolić się z „pęt komunizmu”.
Całość programu dopełniła recytacja poezji patriotycznej oraz pieśni w aranżacji
pana Bogusława Malinowskiego. Bez
chrztu Polski niemożliwy byłby rozwój
kultury chrześcijańskiej, a jej wyjątkowe
skarby zebrała na kolejnej planszy pani
Jolanta Pietruszka.
Podczas Jasnogórskiego Apelu wypowiadając codziennie słowa: „ Jestem,
Pamiętam, Czuwam” Polacy wyrażają
swoje mocne przywiązanie do wiary
i Kościoła. Jaki będzie „Kościół jutra
?” w dużej mierze zależeć będzie od
młodzieży. Dlatego w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży i w
atmosferze trwającego Roku Miłosierdzia,
młodzież pożegnała się hymnem pt.
„Błogosławieni miłosierni”. Następnie
głos zabrał dyrektor Piotr Cisek dziękując
młodzieży za przygotowaną prezentację.
Wyraził również wdzięczność wszystkim
pokoleniom Polaków, którzy przez
wieki walczyli o polską mowę, wiarę
i tożsamość. Wyjątkowy gość spotkania
ksiądz proboszcz Mieczysław Szostak
podzielił się przeżyciami sprzed pół
wieku ukazując w jakiej rzeczywistości
Polacy przeżywali milenium chrztu
Polski.
Anna Bałuka
Bernadeta Michnowicz
NASZ RYMANÓW
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Konkurs przebiegał w miłej i radosnej
atmosferze. Dzieci wykazały się dużą
wiedzą i znajomością treści utworów,
a wszystkie konkurencje okazały się dla
nich świetną zabawą. Uczestnicy mieli
również szansę popisać się talentem artystycznym, wykonując ciekawe i piękne
prace plastyczne, które ozdobiły świetlicę
szkolną.
Po zakończeniu zmagań konkursowych komisja ogłosiła wyniki. Z racji
tego, że poziom uczestników turnieju
był bardzo wysoki i wyrównany, komisja
przyznała dwa równorzędne I miejsca,
jedno II miejsce, dwa III miejsca oraz
dwa wyróżnienia.

W krainie polskich
legend

P

od takim hasłem, 7 kwietnia 2016
r., odbył się XII Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy dla klas III SP.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych dzieci
oraz pobudzanie ich twórczej aktywności. W tegorocznej edycji pragnęliśmy
przybliżyć dzieciom wiedzę o tym, jak
wyglądał świat w czasach pradawnych
oraz zachęcić uczniów do poznawania
faktów z historii państwa polskiego poprzez lekturę podań i legend. Poza tym
chcieliśmy rozwijać u dzieci umiejętność
czytania ze zrozumieniem oraz zapamiętywania faktów.
Konkurs rozpoczęli dyrektor szkoły
p. Marta Kogut wraz z wicedyrektorem p.
Tomaszem Dylągiem, witając serdecznie
wszystkie dzieci oraz nauczycieli. Dy-

rektorka skierowała do małych znawców
legend kilka słów otuchy, rozładowując
tym samym napięcie, jakie towarzyszyło
uczestnikom konkursu i wprowadzając
przyjazną, radosną atmosferę. Następnie, życząc wszystkim dzieciom dobrej
zabawy, ogłosiła rozpoczęcie turnieju.
Dalszą część konkursu poprowadziła
bibliotekarka ZSP w Króliku Polskim –
p. Małgorzata Urban.
Do rywalizacji przystąpiło siedem zespołów dwuosobowych ze szkół z terenu
Gminy Rymanów. Drużyny wzięły udział
w sześciu konkurencjach, były to m.in.:
krzyżówka, zgaduj - zgadula, identyfikacja rekwizytów, testy sprawdzające znajomość treści utworów oraz wykonanie
ilustracji do wylosowanej legendy. Nad
przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: przewodnicząca-p. Monika
Rygiel – kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rymanowie oraz p. Teresa
Wais - nauczyciel ZSP w Króliku Polskim
i p. Monika Huta – przedstawiciel Rady
Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim.

Klasyfikacja końcowa konkursu
przedstawia się następująco:
I miejsce: ZSP Posada Górna – drużyna
I i ZSP Posada Górna – drużyna II.
II miejsce: ZSP Klimkówka.
III miejsce: ZSP Królik Polski i ZSP
Wróblik Szlachecki.
Wyróżnienie otrzymały drużyny: ZSP
Milcza i ZSP Sieniawa.
Po konkursowych zmaganiach nadszedł czas na nagrody, które wręczyli
uczestnikom burmistrz Gminy Rymanów
pan Jan Materniak oraz dyrektor szkoły
pani Marta Kogut, serdecznie gratulując
zwycięzcom. Dzieci były bardzo zadowolone z wyników konkursu oraz pięknych nagród. Na zakończenie, wszyscy
uczestnicy turnieju, udali się na słodki
poczęstunek.
Fundatorami nagród konkursowych
byli Urząd Gminy Rymanów oraz Rada
Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim,
którym serdecznie dziękujemy za okazane
wsparcie.
Zwycięzcom gratulujemy!
Tekst: Małgorzata Urban
Zdjęcia: Tomasz Dyląg

Z wizytą w Krośnieńskiej
Bibliotece Publicznej

C

elem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
(OREW)
w Rymanowie jest
dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, przygotowania do usamodzielnienia na miarę jego możliwości
i potrzeb. Duży nacisk kładziemy na
współpracę ze środowiskiem. Naszym
celem jest ciągła rozbudowa kontaktów
społecznych na poziomie lokalnym,
gminnym i powiatowym. Każda forma
współpracy służy promowaniu naszej
placówki oraz ukazaniu walorów działalności edukacyjno-terapeutycznej. W tym
roku szkolnym nawiązaliśmy kontakt z
Krośnieńską Biblioteką Publiczną, która
bardzo chętnie zaoferowała współpracę.
W marcowe przedpołudnie nasi
uczniowie udali się na wycieczkę do
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Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
Tam spotkali się z ciepłym, życzliwym i
serdecznym przyjęciem. Dla większości

była to pierwsza wizyta wśród tak wielkiego księgozbioru. Zwiedzanie biblioteki
rozpoczęliśmy w czytelni, od pogadanki

nt działalności placówki. Następnie nasi
wychowankowie przeszli do Oddziału
dla Dzieci, gdzie czekała na nas Pani kierownik tego Oddziału Maria Marciniak.
Zapoznała uczniów z zasadami wypożyczania książek, zbiorach bibliotecznych
oraz rozmieszczeniem księgozbioru.
Pani kierownik przeprowadziła bardzo
ciekawą lekcję biblioteczną pt. ,,Książka
moim przyjacielem”, pokazała kolorowe
i bogato ilustrowane książki, bajki, baśnie.
Nasi wychowankowie odbyli podróż w
czasie z książką. Realizacja lekcji bibliotecznej pokazała, że w bibliotece można
nie tylko wypożyczać książki, ale także
świetnie się bawić.

Punktem kulminacyjnym naszej wizyty w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
było obejrzenie spektaklu teatralnego
pt. ,,Królewna Śnieżka” wystawianego
przez grupę teatralną ,,Na dobry początek”, działającą od jesieni 2013 r.
w KBP. Tworzą ją bibliotekarze pracujący
w różnych działach i filiach tejże biblioteki.
Spektakl, który obejrzeliśmy wywarł
na nas ogromne wrażenie. Zachwyciła
nas gra aktorska, scenografia, świetny
tekst, oryginalne kostiumy. Czuliśmy się
jak w prawdziwym teatrze, zaś aktorzy
dostarczyli nam niesamowitych przeżyć
artystycznych. Nasi wychowankowie
z zapartym tchem i zainteresowaniem

Mariola Sokołowska
Ogłoszenia drobne
w „Naszym Rymanowie”

zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie

Finalistka olimpiady
z LO w Rymanowie

Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów musi zawierać
adres lub telefon ogłoszeniodawcy.

U

czennica drugiej klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Rymanowie Klaudia Kucharska zdobyła tytuł finalisty 39. Olimpiady Języka
Niemieckiego. Jest to bardzo duży sukces tej uczennicy, która już od pierwszej
klasy wyróżniała się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i wielkim
zaangażowaniem i pracą w przygotowanie się do konkursów. Klaudia bez problemu przeszła etap szkolny olimpiady,
a następnie w etapie okręgowym, który
składał się z części pisemnej i ustnej,
zajęła III miejsce i awansowała do etapu
centralnego.
Etap okręgowy rozgrywany był na
Uniwersytecie Rzeszowskim, na Wydziale Filologii Germańskiej. Finał olimpiady odbywał się natomiast w Poznaniu
w Wyższej Szkole Języków Obcych im.
Samuela Bogumiła Lindego i składał się
z części pisemnej i ustnej. W finale olimpiady wzięli udział najlepsi uczniowie
z całej Polski, którzy musieli wykazać
się nie tylko biegłą znajomością języka
niemieckiego w mowie i w piśmie, ale
także wiedzą z zakresu literatury niemieckojęzycznej, historii, geografii, kultury i bieżących wydarzeń politycznych.

oglądali spektakl. Po raz pierwszy mogli
uczestniczyć w tak niezwykłym przedstawieniu, podziwiać aktorów, których
widzieli na ,,wyciagnięcie ręki” Byliśmy
pod wielkim wrażeniem kunsztu aktorskiego, niezwykłego zaangażowania
i profesjonalizmu występujących aktorek.
Było to dla nas ogromne przeżycie oraz
kontakt z niezwykłym dziełem teatralnym.
W imieniu wychowanków i opiekunów Ośrodka -Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie
pragniemy podziękować bibliotekarzom
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
a w szczególności wspaniałym aktorom
za okazaną serdeczność, uprzejmość,
możliwość uczestniczenia w jednej
z form życia kulturalnego i społecznego
oraz poświęcony nam czas. Wdzięczni
wychowankowie i opiekunowie OREW.

Uczniowie, którym udaje się dojść do finału, zasługują na bardzo duże uznanie,
ponieważ wiąże się to z wielką pracowitością i pasją, jaką staje się dla nich język
niemiecki.
Uroczysta gala wręczenia tytułów
laureata i finalisty odbyła się w auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
w której wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.: konsul honorowy
Niemiec we Wrocławiu, konsul honorowy Niemiec w Poznaniu, przed-

stawiciel Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Kurator Oświaty w Poznaniu, Prodziekan
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i wielu innych przedstawicieli i pracowników
uczelni wyższych.
Zdobycie tytułu finalisty wiąże się
równocześnie ze zwolnieniem z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Na tak duży sukces ma wpływ na pewno wiele czynników, nie bez znaczenia
pozostaje również fakt, że Klaudia już
od klasy pierwszej bierze czynny udział
w przedsięwzięciach projektu międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus +
realizowanym w ZSP Rymanów, który
daje jej możliwość wyjazdów do Austrii
i Niemiec, a tym samym kontaktu z językiem niemieckim i doskonalenia umiejętności językowych.
Magdalena Piotrowska
nauczyciel języka niemieckiego LO
w Rymanowie
NASZ RYMANÓW
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NASZYM ZDANIEM
Cześć – Stachu – mieliśmy szczęście,
przeżywać jubileuszowe obchody 1050
lecie chrześcijańskiej Polski, co prawda
uczestniczyliśmy w tych uroczystościach
poprzez telewizję, ale byliśmy pod dużym
wrażeniem, uzmysłowiając sobie ogrom
minionego czasu i przebyte wydarzenia
naszej Ojczyzny.
Franio – historię minionych wieków
bardzo ładnie przedstawił w swoim
wystąpieniu prezydent Andrzej Duda,
kto nie słuchał, niech żałuje. Prezydent
w swoim przemówieniu bardzo często
zwracał uwagę, jak wielką rolę odegrało
przyjęcie chrztu w 966r. i jakie skutki
miało na późniejsze wieki. Obecnie
chrześcijaństwo w Polsce w porównaniu
z innymi krajami Europy ma się dobrze,
i z pewnością z tego powodu jako naród
dużo zyskujemy.
Stachu – to, że tak jest, to zasługa
naszych przodków i duchowieństwa. Nie
bez powodu od wieków na naszych sztandarach obok orła białego widnieją wymowne słowa – Bóg – Honor – Ojczyzna.
Bóg- czy może być coś ważniejszego dla
człowieka, który jest chrześcijaninem ?
Honor – to człowiek, który zawsze jest
sobą, nie sprzeda się za przysłowiowe
srebrniki, ma zawsze swoją godność.
Ojczyzna – człowiek, który jest godny
swojej ojcowizny, jest gotów zrobić dla
Niej wszystko, włącznie z poświęceniem
życia. W imię tych „Wielkich Słów” wielu oddało życie, bo znaczenie ich było dla
nich świętością.
Franio – pozwól, że ci przerwę – pięknie mówisz o tych dla, których te słowa
były tak ważne i chwała im za to, ale jak
nazwać tych dla, których dzisiaj słowa te

nie mają żadnego znaczenia. Z Bogiem
– walczą – Honoru, - w ogóle nie mają,
pewnie nawet nie znają co to za uczucie,
bo gdyby znali, zachowanie ich byłoby
inne. Ojczyznę – okradają i w wielu przypadkach świadomie działają na Jej szkodę.
Zadajmy sobie pytanie – czy to są
ludzie godni nazywać się Polakami, a
może w ich żyłach płynie inna krew i mają
swój cel, tak czyniąc. Nie będę wymieniał
ich nazwisk, bo nie są tego godni, o ich
zachowaniu w sejmie też lepiej nie wspominać, bo z pewnością nie wiedzą jaką
rolę powinien spełniać poseł, - kłótnie,
bojkoty, chamstwo, to ich specjalność.
Trybunał Konstytucyjny stał się tylko
zwykłym pretekstem dla opozycji, aby
mieć powód do przeszkadzania rządowi w
przeprowadzeniu konstruktywnych zmian
dla kraju. Sam Trybunał, który powinien
spełniać rolę najwyższego autorytetu w
państwie, przyczynił się do podzielenia
Narodu i nic nie robi aby naprawić błąd,
który świadomie popełnił w czerwcu
2015r, wspólnie z Platformą Obywatelską
i PSL. Winni tego konfliktu przyczyniają
się tym samym do poniżania i obśmiewania naszego państwa, prezydenta i
rządu. Teraz wymyślili sobie, że ktoś chce
wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej
– nikt i nigdy nie słyszał o takich zamiarach i wypowiedziach ze strony rządu,
jeżeli już to zawsze mówiono, że jesteśmy
i będziemy pełnoprawnym i liczącym się
z nami członkiem. Grupa ludzi, którzy
działają na szkodę Polski chwyta się
różnych nikczemnych sposobów i już
zaplanowali na dzień 7-go maja uliczne
demonstracje zapraszając jeszcze nieprzychylnych Polsce gości, aby jeszcze
bardziej szkodzić wizerunkowi naszego
państwa. Zastanawiam się, jak to się stało, że aż tylu ludzi dało się im otumanić,

ogłupić, którzy idą na te demonstracje jak
ćmy do światła, nie zastanawiając się po
co i komu są one potrzebne, a potrzebne
są one tylko tym, którzy zostali odsunięci
od „koryta”. Demonstracje potrzebne są
tym, którzy wcześniej czuli się bezkarnie
a dzisiaj boją się rozliczenia. To że rząd
ostatnio doszedł do porozumienia z górnikami i uratowano 100 tysięcy miejsc
pracy, (tyle rodzin) to dla tych „buntowników” nie jest ważne, ich celem jest tylko
obalenie rządu i przywrócenie takiego
„bezkrólewia” jak było za ich panowania,
a w tym pomaga im w dużym stopniu sam
Trybunał Konstytucyjny.
Stachu – przypomnijmy tu wyrok
króla Salomona – kiedy dwie matki śpiąc
z małymi dziećmi, obudziły się rano,
okazało się że jedno z dzieci zmarło, jedna z nich podmieniła dziecko zmarłe za
dziecko żywe drugiej kobiety – powstał
spór pomiędzy matkami. Kiedy przyszły
do króla Salomona prosząc o rozstrzygnięcie – wyrok był prosty – przywołał
żołnierza i nakazał rozpołowić dziecko
i po połowie oddać kobietom. Właściwa
matka dla, której życie własnego dziecka
było najważniejsze, z bólem serca postanowiła oddać je swojej przeciwniczce
aby ratować życie własnego dziecka. W
ten sposób, król Salamon przekonał się,
która kobieta jest właściwą matką. Gdyby
Trybunał Konstytucyjny miał na uwadze
dobro Polski, postąpił by podobnie jak
matka żyjącego dziecka a nie swoje
ambicje stawiając ponad wszystko, nie
zważając jakie z tego powodu ponosimy
skutki. Stachu – wierzmy mocno, że kto
robi coś dobrego, postępuje uczciwie
i szlachetnie, Pan Bóg mu pomaga – zło
zawsze ma swój koniec i w niedługim
czasie będziemy tego świadkami.
Stacho i Franio.

Dawid Maciejowski– Przedszkole św. Józefa Rymanów; Jagoda Gugała , Szymon
Stelmach– NSP Rymanów Zdrój-Deszno;
Maja Penar , Anna Ziajka– Przedszkole
Sióstr Miłosierdzia Rymanów Zdrój; Zuzanna Błaż , Katarzyna Wielobób– ZSP
Wróblik Szlachecki; Kornelia Kijowska
, Aleksandra Kijowska, Oliwia Prugar–
ZSP Milcza.
Wyróżnienia specjalne w tej kategorii
wiekowej otrzymały również 3 grupy teatralne z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
w Rymanowie Zdroju:

I - Igor Reptak, Julia Deptuch, Maja
Penar i Dominik Pitrus,
II - Sylwester Buczek, Bartosz Frącek,
Miłosz Jakieła, Maja Niemczyk, Anna
Pelczar i Julia Szepieniec,
III – Blanka Krzysztyńska, Julia Mazurek,
Weronika Pniak, Maja Rysz i Zuzanna
Szwarc.
Pozostałym przedszkolakom przyznano wyróżnienia. Wszystkie dzieci
otrzymały maskotki i pamiątkowe dyplomy.
GOK Rymanów

Konkurs Talentów
Przedszkolnych

14

kwietnia 2016 r Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie był
organizatorem kolejnej edycji
Konkursu Talentów Przedszkolnych
„O nagrodę Pluszowego Misia”. Na
scenie kina „Sokół” wystąpiły dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych działających na terenie gminy Rymanów.
Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: „A” – 3 i 4 -latki, „B”
- 5- latki i uczniowie klas „0”. Wśród
przygotowanych prezentacji znalazły się
piosenki, wiersze i inscenizacje teatralne.
Jury w składzie: Irena Nowotarska, Norbert Uliasz i Sławomir Szybka, oceniające
tegoroczny konkurs postanowiło przyznać małym artystom w poszczególnych
grupach wiekowych następujące nagrody:
Wyróżnienia specjalne w grupie „A”:
Piotr Juszczyk – Punkt Przedszkolny
Wróblik Szlachecki; Oliwia Rodzinka
– ZSP Sieniawa; Weronika Urbanik ,
Tymek Kułak- Przedszkole św. Józefa
Rymanów.
Wyróżnienia specjalne w grupie „B”:
Lena Rygiel , Zuzanna Olechowska,
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Dzień otwarty
w przedszkolu w Milczy
pod hasłem

„Oderwij dziecko od telewizora
zapisz do naszego przedszkola”

W

niedzielę 10.04.2016 roku został zorganizowany w naszej
szkole Dzień Otwarty w Przedszkolu „Wesołe Maluchy”. Na imprezę
zaproszono dzieci z Milczy i pobliskich
miejscowości.
Celem spotkania było zaprezentowanie metod pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym oraz obejrzenie zaplecza dydaktycznego. Dzieci wierszem
i piosenką opowiedziały, co jest dla nich
ważne, co lubią robić w przedszkolu oraz
przedstawiły ciekawy układ taneczny.
Nasze przedszkolaki sumiennie pracują
nad właściwą wymową trudnych słów
w czasie zajęć logopedycznych, lubią
tańczyć w rytm piosenek polskich i angielskich oraz wesoło bawią się chustą
animacyjną - dzieci zaprezentowały to
w czasie występu. Rodzice z zainteresowaniem przyglądali się umiejętnościom
przedszkolaków i gorąco oklaskiwali ich
występ artystyczny.

Podniosła uroczystość

T

o już kolejny rok, kiedy ich
z nami nie ma. Wyszli z domu
sześćdziesiąt sześć lat temu i już
nie wrócili. Wyszli walczyć o Polskę,
realizując swój żołnierski – patriotyczny obowiązek. Kiedy wróg, najpierw
niemiecki, a później sowiecki napadł na
nasz dom, oni poszli bez wahania złożyć
swoje młode życie na ołtarzach Ojczyzny.
Policjanci i żołnierze, strażnicy graniczni
i leśnicy, wszyscy oni zapatrzeni ślepo
w swój obowiązek stanęli na rozkaz, by
stać się murem, który oddzieli barbarzyńskich okupantów od Polski. Wśród
najznakomitszych synów polskiej ziemi,
byli również nasi bracia z Klimkówki,
Rymanowa i najbliższych okolic. Podstępnie zdradzeni przez komunistycznych
oprawców, zostali bestialsko zamordowani i bez imion i dystynkcji wrzuceni
do błotnistych dołów, które na dziesięciolecia stały się ich grobem. Mieli być
zapomniani. Wymazani z kart historii
jako element niebezpieczny, zagrażający zbrodniczemu porządkowi świata
zrodzonemu w chorym umyśle Józefa
Stalina. Dzisiaj, po latach milczenia my,
mieszkańcy gminy Rymanów głośno
krzyczymy ich imiona oddając, już po
raz kolejny, im hołd.
Najpierw msza, wszak jest ona
największą ofiarą składaną nieustająco
Panu Bogu. Piękna i wzruszająca z honorową asystą rymanowskiej młodzieży.
Dumni młodzi mieszkańcy naszej gminy

W drugiej części imprezy uczniowie
ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
specjalnie dla młodszych kolegów, przygotowali inscenizację wiersza „Rzepka”
oraz pokaz „Niezwykłych Siłaczy”. Cały
ich występ poprzedził taniec grupy tanecznej „Stars”. Po zakończeniu występu
wszystkie dzieci zostały zaproszone do
wspólnej zabawy. Przygotowano ciekawe
stanowiska zabaw dotyczące np. ćwiczeń
gimnastycznych, zajęć plastycznych,
zdrowego odżywiania, gier i zabaw z
wykorzystaniem chusty animacyjnej,
plansz edukacyjnych, klocków sensorycz-

nych oraz dużych klocków piankowych.
Na dzieci czekały także inne atrakcje
w postaci toru sprawnościowego, kącika
„balonowych cudów” oraz „małe co
nieco” na słodko.
Zabawa przebiegała w miłej atmosferze, dzieci z wielką radością uczestniczyły
w zabawie i czuły się w naszym przedszkolu jak u siebie w domu.
Przyjdź, zobacz i zostań z nami od
1 września lub od zaraz !
Informacje: www.zspmilcza.pl,
tel.13 43 58 117, 726 904 162

w mundurach, na baczność z pietyzmem,
czując na sobie oddech historii ze wzrokiem utkwionym gdzieś w dal trzymali
wartę przy pamięci pomordowanych.
I te piękne słowa burmistrza Wojciecha
Farbańca, pełne emocji i zaangażowania.
Słowa pamięci o przodkach, ale także
przestrogi na przyszłość, refleksji nad
pomordowanymi w Katyniu, ale także
nad tymi, którzy na czele z prezydentem
Lechem Kaczyńskim w kwietniu 2010 r.
pielgrzymowali do ich grobów, by złożyć
im hołd i oddać cześć bohaterom. Po
mszy przemarsz. Wszyscy ustawieni w
żałobnym kondukcie udaliśmy się na plac
przy cmentarzu, symboliczne miejsce ich
upamiętnienia.
Tam pod trzynastoma dębami jest
trzynaście głazów upamiętniających
trzynastu Synów Rymanowskiej Ziemi
bestialsko zamordowanych w Katyniu. Pierwszym aktem drugiej części
uroczystości jest odśpiewanie hymnu
narodowego: „ Jeszcze Polska nie zginęła… „ wzmagający się wiatr porywa
słowa tej świętej dla Polaków pieśni
i niesie je hen daleko, aż na „Rajskie
Wrzosowiska”, gdzie wezwani niebawem, do Apelu Poległych, bohaterowie
z dumą i wzruszeniem staną na rozkaz.
W trakcie uroczystej musztry na maszt
wciągnięta zostaje nasza flaga – symbol
czystości i odwagi. Cech, które dziś tak
pięknie współgrają z pamięcią o zamordowanych bohaterach. Znów nastaje cisza,
którą przerywa głos dr Zygmunta Pelczara
– prezesa Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Rymanowie wzywający poległych, by stanęli do apelu. I znów, jak

co roku, trzynaście nazwisk i trzynaście
głuchych wystrzałów. To bardzo podniosła chwila. Znów wzmaga się wiatr,
a blade światła reflektorów przeszywają
ciemność, dodając niezwykłej powagi dla
tej chwili. Później kwiaty składane przez
przedstawicieli samorządu, instytucji
i organizacji działających na terenie
gminy, znicze i na koniec ta smutna,
skromna żołnierska trąbka grająca, jakby
na dobranoc dla poległych.. „Śpij kolego,
w ciemnym grobie, niech się Polska
przyśni tobie….”
Po dwóch godzinach uroczystość
dobiega końca, tylko tyle czasu potrzeba
w ciągu roku, by oddać cześć bohaterom,
którzy umarli, byśmy my dzisiaj mogli
żyć wolni. Tylko dwie godziny, to bardzo
mało, oni poświęcili całe swoje życie dla
nas. A my? Ilu z nas w ciągu roku poświęci te dwie godziny by spojrzeć w oczy
historii? Mam nadzieję, że wszyscy…
Krzysztof Buczek
(foto na okładce)

Ogłoszenia drobne
Sprzedam bardzo tanio
garaż blaszak dostawiany
o wymiarach 370 x 520cm
(bez bocznej ściany)
tel. 601 539 570
***
Sprzedam motocykl WFM
(w częściach)
tel. 601 – 539 – 570
NASZ RYMANÓW
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Wspaniały występ
drużyny Młodziczek
Młodszych

O

d 1 kwietnia przez cały weekend w Krakowie miało miejsce
wydarzenie, które od lat jest nie
lada gratką dla wszystkich smakoszy
szczypiorniaka. Do Miasta Królów Polskich zjechało się około 1300 piłkarzy
i piłkarek ręcznych nie tylko z Polski, ale
i z zagranicy, aby wspólnie rywalizować
o prestiżowy Puchar Lajkonika 2016.
Zawody rozgrywane systematycznie od
roku 1981 zyskały ogólnopolską sławę
i cieszą się uznaniem również poza granicami kraju. W tegorocznej, 36-ej edycji,
do Krakowa zawitały drużyny m.in. ze
Szwecji, Ukrainy, Litwy, Czech, Hiszpanii, Łotwy, oraz najdalszych zakątków
naszego kraju, w sumie 80 zespołów.
Lajkonik Cup to nie tylko sportowe
emocje. To niesamowite przeżycie dla

młodych adeptów piłki ręcznej, którzy
poznali jedno z najwspanialszych miast
w Polsce. Zawodnicy w piątek wzięli udział w pięknym wydarzeniu, jakim
jest uroczysta gala otwierająca turniej.
Wystąpili w niej profesjonalni artyści,
a na trybunach zasiadło spore grono znanych osobistości.
W tym roku turniej został rozegrany
na ośmiu nowoczesnych halach sportowych. Mecze finałowe odbyły się w hali
organizatora – SKS Kusego Kraków.
Przedsięwzięcie wspierał finansowo
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Gmina Miejska Kraków,
Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Honorowym Patronatem Turniej objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek
Krupa oraz Prezydenta Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski.
W turnieju wystartowała najmłodsza
drużyna piłkarek ręcznych KS Handball
Posada Górna - (jest to 5 i 6 klasa szkoły
podstawowej), która odniosła ogromny
sukces zajmując ostatecznie 6 miejsce.

Dzielna postawa
szczypiornistek

D

rużyna Młodziczek Młodszych
UKS Handball Posada Górna
4 zespołem Ogólnopolskiego
Memoriału Romana Nowosada w Piłce
Ręcznej !
20.03.2016 roku w Olkuszu został
zorganizowany 5 Ogólnopolski Memoriał
Romana Nowosada. Co roku w turnieju
biorą udział czołowe zespoły krajowe. Do
turnieju zakwalifikowane zostały drużyny
z Kielc, Łodzi, Nowego Sącza, Olkusza
i Posady Górnej. Dziewczęta podzielone
zostały w wyniku losowania na 2 grupy,
w których zespoły rywalizowały systemem każdy z każdym. Bardzo dobrze
spisały się szczypiornistki z Posady Górnej, które po fazie grupowej awansowały
do półfinału (remisując z drużyną Łodzi).
W półfinale rywalizowały z Koroną
Hanballem Kielce (ścisła czołówka
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Polski!!!), z którym niestety odniosły
porażkę. W meczu o 3 miejsce uległy
ekipie z Nowego Sącza (seniorski zespół startuje w ekstra lidze). Ostatecznie
zespół UKS Handball zajął 4 miejsce
w prestiżowym turnieju piłki ręcznej.
Na uwagę zasługuje fakt , iż był to pierwszy turniej zespołu z Posady. Dziewczęta na
co dzień trenują w niewymiarowej hali!!!.
Najlepszą zawodniczką drużyny została
Maria Przybyła, która również została

W pierwszym dniu turnieju zespół
z Posady Górnej niespodziewanie pokonał 2 znacznie wyżej notowane zespoły: EUCO UKS Legnica 18 - 13
oraz gospodynie turnieju drużynę SKS
Kusy Kraków 15 - 14 ( jeden z najbardziej zaciętych meczy w turnieju).
W sobotę szczypiornistki z Posady pokonane zostały przez 2 czołowe zespoły
w kraju tj. UKS Vambresia Worwo
Wąbrzeźno 19 - 7 i w meczu o wejście do
najlepszej 4 turnieju KMKS Kraśnik 21
- 6. Na koniec dnia dziewczęta z Posady
w meczu o wejście do najlepszej 6 turnieju
pokonały zespół KS Cracovia 1906 21 – 8.
Ostatniego dnia turnieju w walce o 5 miejsce uległy SPR Sośnica Gliwice 12 - 7.
Najlepsze zawodniczki zespołu to: Maria Przybyła i Urszula Rogula. Rewelacyjny występ zanotowała bramkarka
Rodzinka Izabella. Pamiętać należy,
że inne zespoły tworzyły zawodniczki klas 6 szkoły podstawowej, natomiast zespół z Posady to w większości
dziewczęta uczęszczające do klasy 5.
Ostatecznie drużyna zajęła 6 miejsce
w prestiżowym Turnieju Lajkonika 2016
co jest ogromnym sukcesem dziewcząt
z tak małej miejscowości!!!!! Mistrzem
w tej kategorii został zespół wielokrotnych mistrzyń Polski MTS Kwidzyn.
Skład drużyny KS Handball Posada
Górna: Przybyła Maria - kapitan zespołu,
Rogula Urszula, Samborska Nikolina,
Pitrus Sara, Różowicz Maria, Szul Julia,
Rodzinka Adrianna, Rodzinka Izabella,
Różowicz Zuzanna, Penar Katarzyna,
Kluska Katarzyna, Kenar Konstancja,
Osękowska Kinga, Małek Kamila, Niemczyk Julia.. Kierownik Zespołu: Penar
Wojciech, Opiekun: Rogula Dorota
Trener: Argasiński Grzegorz

wiceliderką najlepszych strzelców turnieju -18 bramek!!!
Dwie zawodniczki z Posady :
Przybyła Maria i Rogula Urszula są w kręgu zainteresowań
trenerów z czołowych klubów
w tej kategorii wiekowej!!!
Końcowa Klasyfikacja
Turnieju:
1. Korona Handball Kielce
2. SPR I Olkusz
3. UKS Dwójka Nowy Sącz
4. UKS Handball Posada
Górna
5. CHKS Łódź
6. SPR II Olkusz
Skład drużyny UKS Handball Posada Górna: Przybyła Maria - kapitan,
Rogula Urszula, Pitrus Sara, Szul Julia,
Kluska Katarzyna, Rodzinka Adrianna,
Rodzinka Izabella,Osękowska Kinga,
Kenar Konstancja, Samborska Nikolina, Różowicz Zuzanna, Różowicz
Maria, Małek Kamila, Niemczyk Julia.

Gminna Biblioteka
Publiczna w Rymanowie
poleca:
Colin Falconer – „Harem Sulejmana”
Jest to powieść o bohaterach serialu
„Wspaniałe stulecie”.Ognistowłosa niewolnica
z kresów Rzeczpospolitej obudziła
samego diabła, by
zdobyć Sulejmana – mężczyznę,
który mógł mieć
wszystkie kobiety
świata. Ale ona
miała tylko jedną namiętność –
zemstę. Wrogów
pokonywała ich własnymi słabościami.
Miłość zamieniała w truciznę. Snuła
pajęczynę z podszeptów i intryg, by stać
się najpotężniejszą kobietą imperium.
Jest to zmysłowa, emocjonująca powieść
o tajemnicach haremu Sulejmana II
Wspaniałego i Złotej Epoce Imperium
Osmańskiego.
Linda Rodriguez
McRobbie – „Niegrzeczne księżniczki”.
To p r a w d z i w e
historie 30 kobiet
z różnych czasów
i zakątków świata.
To pełne pasji opowieści o znanych
postaciach, a tak-

XXI sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

W

dniu 15 kwietnia 2016r, odbyła
się XXI sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie. Po wszystkich
procedurach rozpoczynających sesję,
wysłuchano informacji o uczestnictwie
przewodniczącej Rady Krystyny Przybyły – Ostap oraz Burmistrza Wojciecha
Farbańca w spotkaniach i uroczystościach
w okresie międzysesyjnym. Następnie
burmistrz poinformował o sposobie załatwienia interpelacji i wniosków zgłaszanych na poprzedniej sesji, przez radnych,
sołtysów i przewodniczących samorządów. Poinformowano o odbytych zebraniach, które odbyły się we wszystkich
sołectwach i osiedlach w Rymanowie
i Zdroju z wykonania budżetu za rok
2015. Podczas zebrań zgłoszono 115
wniosków i podjęto 6 uchwał, które będą
poddane analizie i zostaną przekazane
do realizacji. Podsumowano także procentowe uczestnictwo mieszkańców w
zebraniach w poszczególnych sołectwach
i osiedlach. Należy poinformować, że na

że tajemnicze historie zapomnianych
księżniczek. Książka podzielona jest na
7 części, w których opowiadane są historie
księżniczek: „ wojowniczek, uzurpatorek,
intrygantek, ocalonych, imprezowiczek,
ladacznic oraz wariatek”.
Marta Abramowicz – „Zakonnice odchodzą po cichu”.
Byłe zakonnice
nikomu nie opowiadają o swoim
życiu. Nie występują w telewizji.
Powiedzieć złe
słowo na zakon,
to stanąć samotnie
przeciw Kościołowi. Nie mówią
znajomym, ani rodzinie, bo ludzie
nic nie rozumieją.
Autorka reportażu jest dziennikarką, badaczką, psycholożką. Napisała wiele tekstów. Robi badania społeczne, najczęściej
o ludziach, którym trudniej się odnaleźć.
Cezary Łazarewicz – „ Żeby nie było
śladów. Sprawa
Grzegorza Przemyka
Reportaż o jednej z najgłośniejszych zbrodni lat
osiemdziesiątych
w PRL.
Autor szczegółowo opisuje historię
Grzegorza Przemyka – od zatrzymania na placu

18 sołectw wraz z osiedlami, Rymanów
1 - znalazł się na ostatnim miejscu, gdzie
uczestniczyło zaledwie 0,9% mieszkańców.
Danuta Penar – kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie złożyła sprawozdanie z działalności
za rok 2015, który realizuje zadania
z zakresu, pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.
Prowadzi postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych oraz wypłaca dodatki
mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców Gminy Rymanów. Od czerwca
2014r, GOPS realizuje rządowy program
dla rodzin wielodzietnych, Karta Dużej
Rodziny, w tym okresie wydano 645 kart
dla 116 rodzin.
Następne sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rymanowie za rok 2015 przedstawił dyr. Jan Rajchel. Poinformował,
że leczeniem i profilaktyką zdrowotną
w 2015roku objętych zostało 13.300 osób
posiadających aktualne ubezpieczenie
zdrowotne. Lekarze rodzinni udzielili
6.903 świadczeń zdrowotnych w warun-

Zamkowym , po wydarzenia które
nastąpiły później. Pokazuje cynizm
władz komunistycznych, zacierających
ślady zbrodni, a także bezsilność władz
III RP. W opowieść o Przemku autor
wplata historię jego rodziców – poetki
Barbary Sadowskiej i ojca Leopolda,
przyjaciół, świadków jego pobicia czy
sanitariuszy, niesłusznie oskarżanych
o zabójstwo.
Szymon Nowak
– „Oddziały
Wyklętych”.
W miarę umacniania się władzy
komunistycznej,
do wielu z nich
docierała świadomość, że nie
ma już żadnych
szans na taką
Polskę o jaką walczą. Jednak nie rezygnowali. Bo ich wartościami były
patriotyzm, godność i honor.
Wegetacja w leśnych kwaterach, głód,
choroby, niepewność jutra i stały lęk.
Żołnierze Oddziałów Wyklętych za
życia pozostawali w cieniu swoich
dowódców, lecz równi im męstwem ,
duchem i patriotyzmem. Przez wiele
lat pozostawali na marginesie życia.
Ich dramatyczne losy, arcytrudne
ludzkie wybory dopiero teraz stają się
coraz bardziej znane i bliższe. Książka
zawiera historię działań 22 oddziałów
antykomunistycznej partyzantki
oraz kilkadziesiąt mało znanych,
oryginalnych fotografii.

kach ambulatoryjnych oraz wykonali 933
wizyty domowe. W gabinecie USG wykonano 1365 badań jamy brzusznej, 2538
pacjentom wykonano badanie EKG serca.
W zakresie diagnostyki laboratoryjnej na
badania skierowano 12.011 pacjentów,
którym wykonano 51.320 badań.
Grupa radnych złożyła wniosek
o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Terenu Turbin Wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych uchwalonych
Uchwałami Rady Miejskiej w latach
2004 i 2006. Po odbytym głosowaniu
uchwalono, że tereny otaczające Turbiny Wiatrowe zostały przywrócone jako
tereny rolne. Po udzieleniu odpowiedzi
przez burmistrza Wojciecha Farbańca na
wcześniej zgłaszane interpelacje i wnioski
sesję zakończono.
Czesław Szajna
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10 Jubileuszowa Edycja
Międzyszkolnego
Konkursu Poezji
i Piosenki Obcojęzycznej
„POLIGLOTA”
pod Honorowym Patronatem
Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w Rzeszowie

„Geniusz wskazuje drogę, którą
kroczy talent”, te słowa wypowiedziane
niegdyś przez niemiecką pisarkę Marie
Von Ebner – Esenbach stały się hasłem
przewodnim naszego konkursu i to nie
bez kozery. Jak się okazuje na naszym
terenie mieszka ogromna ilość niezwykle utalentowanych zarówno muzycznie,
jak i językowo młodych ludzi. Zważywszy na ten fakt oraz na zainteresowanie
uczestników, jakim cieszył się nasz konkurs w ubiegłych latach postanowiliśmy
zorganizować jego kolejną edycję, tym
razem już dziesiątą. Można by rzec,
że dla nas to taki mały jubileusz, choć
prawdę powiedziawszy ciężko uwierzyć,
że minęło dziesięć lat, od momentu kiedy to „POLIGLOTA” odbył się po raz
pierwszy. Trzeba przyznać, że czas naprawdę szybko płynie. Trudno również
uwierzyć, że to już od dziesięciu lat spotykamy się przy okazji tego konkursu,
niejednokrotnie z tymi samymi uczestnikami, którzy z roku na rok są coraz starsi, dojrzalsi, bogatsi w doświadczenia,
a co za tym idzie bezapelacyjnie lepsi.
Co roku liczba chętnych do wzięcia
udziału w naszym konkursie wzrasta, co
z resztą bardzo nas cieszy, gdyż dowodzi
temu, że nasz konkurs cieszy się ogromną popularnością. W tym roku uczestnicy
także nas nie zawiedli. Łącznie do konkursu zgłosiło się 123 uczniów, w tym 31
ze szkoły podstawowej, z klas najmłodszych 1 – 3, 50 uczestników z klas 4 – 6
i 42 uczniów z gimnazjów. Liczba zgłoszeń sprawiła, że zdecydowaliśmy się na
podzielenie konkursu na trzy etapy: jeden
dla uczniów szkół podstawowych z klas
1 – 3, drugi dla uczniów szkół podstawowych z klas 4 – 6 oraz trzeci etap dla
gimnazjalistów, co oznaczało, że zmagania konkursowe będą trwały właśnie trzy
dni. Pierwszy etap miał miejsce w dniu
14 marca, kiedy to zaprezentowali się
najmłodsi uczestnicy, czyli uczniowie
szkół podstawowych z klas 1 – 3, drugi
15 marca, kiedy to swe talenty ujawniali uczniowie szkół podstawowych z klas
4 – 6 oraz trzeci, w dniu 16 marca, gdy
na scenie pojawiali się uczniowie gimnazjów. Wszystkie trzy etapy odbyły się
w Auli im. Dyrektora Marka Góry znajdującej się w nowym budynku szkoły
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. W ciągu tych trzech dni, które to
żartobliwie określiliśmy „maratonem”
wnętrze naszej przestronnej auli po brzegi wypełniło się uczestnikami konkursu,
którzy bądź to recytowali wiersze, bądź
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śpiewali piosenki w różnych językach
obcych. Dominowały występy w języku
angielskim ale mieliśmy także okazję
wysłuchać prezentacji w językach: niemieckim, francuskim, rosyjskim oraz
włoskim.
W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu „POLIGLOTA”, która po
raz kolejny odbyła się pod Honorowym
Patronatem Podkarpackiego Kuratora
Oświaty mieliśmy przyjemność oraz
zaszczyt gościć uczestników ze szkół
w: Posadzie Górnej, Sieniawie, Sanoku,
Brzozowie, Korczynie, Łężanach, Miejscu Piastowym, Lubatowej, Starej Wsi,
Jasienicy Rosielnej, Krośnie, Targowiskach, Turzym Polu, Humniskach oraz
oczywiście Rymanowie.
Konferansjerami konkursu byli
uczniowie klas pierwszych oraz drugich
liceum Zespołu Szkół Publicznych w
Rymanowie, czyli: Ewelina Dankiewicz,
Klaudia Sokołowska, Patrycja Roszczak, Gabriela Wójcik, Monika Bąk, Sabina Czubińska, Łukasz Rajchel, Paweł
Drozd, Szymon Filipowicz, Rafał Serafin i Wiktor Szczęsny. Należy podkreślić
fakt, iż wszyscy oni wystąpili w tej roli
jako debiutanci i mimo towarzyszącej im
lekkiej tremie stanęli na wysokości zadania, sprostali wymaganiom i świetnie
sprawdzili się w roli prowadzących robiąc to naprawdę bardzo profesjonalnie.
Pieczę nad sprzętem nagłośniającym,
dźwiękiem i oświetleniem sprawował
Arkadiusz Habrat – nauczyciel muzyki w
Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. Za fotografowanie i filmowanie odpowiedzialny był zaś Lucjan Penar. Obydwu Panom bardzo serdecznie dziękuję
za ich ciężką i żmudną pracę.
W przerwie konkursu aby zaczerpnąć oddechu pomiędzy poszczególnymi
jego etapami, a także by nieco rozładować narastające napięcie towarzyszące
wszystkim oczekującym na werdykt Jury
swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie liceum oraz gimnazjum
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Wśród nich wystąpili: Aleksandra
Wojtoń w piosence „We Are The World”
z repertuaru Michaela Jacksona, której na fortepianie akompaniowała Dominika Ozimina, Klaudia Sokołowska
w piosence „Listen To Your Heart”
z repertuaru szwedzkiego zespołu Ro-

xette, Oliwia Przystasz, która zaśpiewała
piosenkę z repertuaru Richarda Marxa
zatytułowaną „Right Here”, Gabriela
Mazurkiewicz w piosence „The Words”
z repertuaru Chritiny Perri, a także Paulina Pągowska w piosence „Je Veux”
z repertuaru francuskiej piosenkarki
Zaz. Prócz piosenek nasi uczniowie zaprezentowali również nie mniej piękne
recytacje w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim oraz japońskim. W roli
recytatorów wystąpili: Klaudia Zięba,
Anna Kostova, Wiktoria Furdin, Justyna
Maśnik, Sabina Czubińska, Natalia Kucharska, Joanna Bołd, Weronika Wróbel,
Patrycja Roszczak w ducie z Gabrielą
Wójcik, Natalia Kuchta, Jagoda Cielecka oraz Noemi Rusnok. Ponadto wystąpili także: Sara Di Pasquale (fortepian),
Aleksandra Śliwka (saksofon), Paweł
Drozd (fortepian, akordeon), Lucjan Gogniat (fortepian) i Krystian Wołczański
(fortepian), którzy zagrali urzekające
utwory muzyczne. Program artystyczny
przygotowany przez naszych uczniów
spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony zgromadzonej publiczności wzbudzając gromkie brawa i słowa uznania.
Występy uczestników konkursu
skrupulatnie oceniane były przez niezmienne od kilku już lat Jury, w składzie Anita Rozenbajgier – nauczycielka
języka niemieckiego w Zespole Szkół
Publicznych w Rymanowie, która czuwała nad poprawnością występów właśnie w tym języku, Bogusław Malinowski – nauczyciel muzyki w Zespole
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
który czujnie obserwował i oceniał występy piosenkarek oraz piosenkarzy oraz
František Geisler, rodowity Anglik, który czuwał nad poprawnością występów
w języku angielskim. Ocenie Jury podlegały następujące kryteria: dobór repertuaru, znajomość tekstu, ogólny wyraz
artystyczny, interpretacja, poprawność
językowa oraz dykcja. Jury jednogłośnie
przyznało, że wyłonienie zwycięzców
konkursu było przysłowiowym „ciężkim orzechem do zgryzienia”, bowiem
wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom, byli
bardzo dobrze przygotowani, a utwory
przez nich prezentowane były niezwykle oryginalne. Po długich i burzliwych

naradach wreszcie ogłoszono wyniki.
Jury przyznało wiele miejsc egzekwio,
zarówno jak i wyróżnień. Nagrody dla
zwycięzców konkursu oraz pamiątkowe
dyplomy dla wszystkich uczestników
wręczyły Dyrektorki Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie, Panie: Elżbieta Nadziakiewicz, Elżbieta Penar oraz
Anna Smerecka.
Nie tylko Jury wyłoniło zwycięzców
konkursu, również zgromadzona widownia miała prawo głosu i mogła wybrać
swoją faworytkę lub faworyta, a tym samym zadecydować, kto otrzyma Nagrodę Publiczności. Tutaj bezkonkurencyjni okazali się być: Antoni Kułak z ZSP
w Rymanowie za recytację w kategorii
wiekowej szkoły podstawowe klasy 1 3, Karolina Szarota z ZSP w Rymanowie
za piosenkę w kategorii wiekowej szkoły podstawowe klasy 4 – 6 oraz Gabriela
Mazurkiewicz z ZSP w Rymanowie również za piosenkę w kategorii wiekowej
gimnazjum.
W imieniu swoim oraz Dyrekcji
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie pragnę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w naszym
konkursie, bo to dzięki Wam mógł
się on odbyć. Drodzy uczestnicy
10 Jubileuszowej Edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „POLGOLOTA” gratuluję Wam
talentu muzycznego oraz językowego,
a także odwagi oraz życzę wielu sukcesów w przyszłości. Pragnę także podziękować wszystkim nauczycielom – opiekunom za trud, jaki włożyli w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu. Równie serdeczne podziękowania
kieruję do członków Jury, czyli: Pani
Anitki, Pana Bogusia oraz Pana Františka, którzy zgodzili się wykonywać tę
jakże żmudną, trudną i odpowiedzialną
pracę jurorów przez trzy dni trwania
konkursu. Zdaję sobie sprawę z tego,
iż wyłonienie zwycięzców nie należało do łatwych zadań, jako że wszyscy
uczestnicy do konkursu byli doskonale
przygotowani i prezentowali wyjątkowo
wysoki poziom, co jednogłośnie i niejednokrotnie podkreślili wszyscy jurorzy.
Oczywiście podziękowania należą się
także naszej kochanej młodzieży, która
bardzo chętnie i aktywnie włączyła się
w organizację tego konkursu, poprowadziła go i wystąpiła w nim tym samym
udowadniając, że ma ogromny potencjał
i talent. Podziękowania kieruję także do
moich koleżanek, które dzielnie pomagały mi w czasie realizacji tego przedsięwzięcia, czyli: Grażynki Kwiatkowskiej, Madzi Gancarczyk i Ani Śliwki
oraz szanownej Dyrekcji Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie, czyli: Elżbiety Nadziakiewicz, Anny Smereckiej
oraz Elżbiety Penar za okazane wsparcie. Na koniec składam podziękowania
naszym niezastąpionym pracownikom,
czyli Małgosi Ficowskiej oraz Łukaszowi Bolanowskiemu.
Czy spotkamy się w tak licznym
gronie za rok? Mam nadzieję, że tak i już
dziś serdecznie zapraszam do wzięcia

udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. Do zobaczenia za rok!!!
Anna Kenar – Szul
(nauczycielka w ZSP w Rymanowie)
Oto oficjalne wyniki w poszczególnych kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY
1 – 3) recytacja
I miejsce - Natalia Wołczańska – ZSP
w Posadzie Górnej
II miejsce - Dominik Ciepiela – ZSP
w Rymanowie
III miejsce - Maja Borowiec i Milena
Subik – SP nr 1 w Sanoku
Wyróżnienie : Tomasz Kilar – ZSP w Sieniawie
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 1 – 3) piosenka
I miejsce - Natalia Bęben – ZS w Korczynie
II miejsce - Zuzanna Kuzianik – ZSP
w Sieniawie
III miejsce - Aleksandra Kędra – SP nr
1 w Humniskach
SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4 – 6) recytacja
I miejsce - Marcelina Ochała i Helena
Ostrowska – SP nr 1 w Sanoku
II miejsce - Stanisław Nowak – ZSP
w Sieniawie
III miejsce - Kaja Szałankiewicz – ZSP
w Sieniawie, Piotr Ciepiela – ZSP w Rymanowie
Wyróżnienie: Aleksandra Półchłopek –
ZS w Korczynie

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY 4 – 6) piosenka
I miejsce - Natalia Kozak i Dominika
Stec – SP nr 1 w Sanoku
II miejsce - Paulina Półchłopek – ZS
w Korczynie
III miejsce - Julia Kendziołka – ZSP
w Starej Wsi
Wyróżnienie: Maria Jarosz – ZSP w Sieniawie i Katarzyna Penar – ZSP w Rymanowie
GIMNAZJUM – recytacja
I miejsce - Cezary Orzechowski – Gimnazjum nr 1 w Brzozowie i Tatiana Rusnok – ZSP w Sieniawie
II miejsce - Dawid Ozimina– ZSP w Sieniawie
III miejsce - Weronika Roth – ZSP
w Sieniawie i Marta Kilar – ZSP w Sieniawie
GIMNAZJUM – piosenka
I miejsce - Lidia Kasperkowicz – ZSP
w Posadzie Górnej i Kacper Malinowski
– Gimnazjum nr 1 w Brzozowie
II miejsce - Aleksandra Sołtysik – ZSP
w Sieniawie, Klaudia Haduch i Emilia
Surmacz – Gimnazjum nr 1 w Brzozowie, Aleksandra Linde i Izabela Makiel
– Gimnazjum nr 3 w Krośnie
III miejsce - Marcelina Inglot – ZSO
w Brzozowie, Gabriela Mazurkiewicz –
ZSP w Rymanowie
Wyróżnienie: Sara Sabat – Gimnazjum
nr 3 w Krośnie / Sara Di Pasquale – ZSP
w Rymanowie
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Moje wspomnienia
ze spotkania z byłym
więźniem obozu
Auschwitz Birkenau

B

ędąc dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 7
w Brzegu woj. Opolskie w latach 1965 – 1985
organizowałam wiele spotkań
z ciekawymi ludźmi, którzy
przekazywali młodzieży swoje
wspomnienia z okresu okupacji
i nie tylko. Moim założeniem
było wychowanie patriotyczne
oparte na faktach historycznych.
Wśród wielu osób, które
zapraszałam do szkoły miałam zaszczyt spotkać się z śp.
Franciszkiem Gajowniczkiem,
który zamieszkiwał wówczas w
Brzegu. Franciszek Gajowniczek opowiadał, że był zawodowym żołnierzem, a w
kampanii wrześniowej walczył w stopniu
sierżanta w 36 pułku piechoty. W dniu 28
września 1939 r. po kapitulacji twierdzy
Modlin dostał się do niemieckiej niewoli.
Zbiegł, po czym próbował się dostać na
Węgry. W styczniu zatrzymał się w Poroninie, gdzie znajdował się punkt przerzutowy Związku Walki Zbrojnej. Wkrótce
został aresztowany przez gestapo. Osadzono go w więzieniu w Zakopanem. Od
8 września 1940 roku do 25 października
1944r. był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau, gdzie nadano
mu (numer ob. 5659). Mówił, że w dniu
29 lipca zbiegł jeden z więźniów z bloku,
na którym przebywał. Było zasadą, że
za ucieczkę jednego więźnia dziesięciu innych szło na śmierć. Zarządzono
tzw. wybiórkę. Gajowniczek miał być
jednym z nich. Wówczas powiedział: „
Nieszczęśliwy los padł również na mnie.
Ze słowami: Ach jak żal mi żony i synów,
które osieracam”. Dalej mówił: „ Udałem
się na koniec bloku, miałem iść do celi
śmierci głodowej”. Wypowiedział to na
tyle głośno, że ojciec Maksymilian Kolbe,
który stał nie daleko usłyszał te słowa.
„Już byliśmy wybrani, wszyscy dziesięciu, miano nas odprowadzić na blok 11
do bunkra na śmierć głodową. Nagle o. M
Kolbe wystąpił z szeregu, skierował się
przed lagierfuhrera i powiedział, że „chce
pójść za mnie”. Lagierfuhrer odezwał
się słowami:” Co ta polska świnia chce
?” Swoją decyzję zakonnik o. M Kolbe
uzasadnił: „Mam już blisko pięćdziesiąt
lat, życie moje przeżyłem, a Ten ma życie
przed sobą. Ma żonę i dzieci, on jest potrzebny. Niech on przeżyje, chcę pójść za
niego”. Zaskoczonemu hitlerowcowi, który pytał dlaczego chce pójść na śmierć za
obcego człowieka odpowiedział jeszcze:
„Chcę innym dodać odwagi do życia.”
Odprowadzono wybranych do bloku
Nr, 11 rozebrano do naga i wrzucono
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do celi. Tam wszyscy musieli umierać
z głodu i zimna. Ojciec Maksymilian żył
najdłużej, bo do 14 sierpnia, przyszedł
SS – man zobaczył, że on żyje i go dobił,
podając mu zastrzyk fenolu. Tak Franciszek Gajowniczek wspominał ostatnie
chwile życia o. M Kolbe. Pamiętam,
że wspominając to wydarzenie płakał
ze wzruszenia, momentami przerywał
opowiadanie, bo
robiło mu się słabo. Mówił:” W tej
chwili trudno było
mi uświadomić
sobie ogrom wrażenia jaki ogarnął
mnie: ja skazaniec
mam żyć dalej,
a ktoś chętnie i dobrowolnie ofiaruje swoje życie za
mnie. Czy to sen,
czy rzeczywistość?
Wśród Kolegów
wspólnej niedoli
dał się słyszeć jeden głos podziwu heroicznego poświęcenia tego kapłana za
mnie.”
W dalszym opowiadaniu wspominał,
że przebywał w Auschwitz Birkenau do
25 X 1944r., potem przetransportowano
go do obozu Koncentracyjnego w Sachsenhausen niedaleko Berlina. Podczas
ewakuacji w maju 1945r. wraz z innymi więźniami został uwolniony przez
Amerykanów. Po II wojnie światowej
udało mu się odnaleźć żonę w Rawie
Mazowieckiej, dwaj synowie jednak nie
przeżyli. Zginęli w czasie bombardowania
Rawy Mazowieckiej. 17 stycznia 1945r.w
czasie ofensywy sowieckiej. Samego
Franciszka Gajowniczka zapamiętałam
jako człowieka skromnego,
zawsze chodził w tzw. „rajtkach” i butach oficerkach.
Wypowiedzi jego były spokojne, ale bardzo przejmujące słuchacza. Był osobą kontaktową, życzliwą.
W rozmowie ze mną mówił,
że właśnie niczego mu nie
brakuje, miał pieniądze,
uznanie i szacunek.
Dużo podróżował po
Europie, zapraszany był
na spotkania nie tylko
w Polsce, ale i w innych
krajach. Wspominał, że
na jednym ze spotkań w
Niemczech, przy pełnej
sali publiczności, w czasie
jego opowieści, panującej
głębokiej ciszy, nagle rozległ się przerażający krzyk,
wręcz histeryczny krzyk
kobiety. Ochrona zaniepokojona w/w wydarzeniem
pośpiesznie zabrała ze sceny Franciszka Gajowniczka
i odprowadziła na zaplecze.
Kobieta ta tak zareago-

wała na jego wspomnienia. Opowiadał również, że w jego mieszkaniu
w Brzegu miał ołtarzyk, na którym ciągle
paliły się świeczki. Przy tym ołtarzyku
codziennie wraz z swoją żoną modlili się
za swoich nieżyjących synów i swojego
wybawiciela od śmierci. Uważał bowiem,
że jedyną wdzięcznością jaką może się
odpłacić swojemu wybawicielowi jest
codzienna modlitwa.
To spotkanie z Franciszkiem Gajowniczkiem, uczniowie i nauczyciele przeżyli bardzo głęboko, byli nad wyraz przejęci jego wspomnieniami, nie zadawali
żadnych pytań, zapanowała przejmująca
cisza, oglądali jego rękę, z wytatuowanym numerem. Franciszek Gajowniczek
zmarł w 1995r. w Brzegu w wieku 94
lat, do końca był sprawny. Pochowany
został na cmentarzu przyklasztornym 0.
Franciszkanów w Niepokalanowie, gdyż
taka była jego wola. O M. Kolbe został
beatyfikowany przez papieża Pawła VI w
1971r. Jedenaście lat później 10 X 1982r.
został uznany za świętego. Kanonizacji
dokonał papież Jan Paweł II.
Zainspirowana kolejną rocznica
wyzwolenia obozu Koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau postanowiłam napisać
wspomnienia z osobistego spotkania
z byłym więźniem obozu śp. Franciszkiem Gajowniczkiem. Byłam mieszkanką
miasta Brzeg, gdzie żył i mieszkał były
więzień aż do śmierci.
Urodziłam się niedaleko Niepokalanowa, często z rodzicami bywałam
w klasztorze, gdzie żył śp. O. M. Kolbe.
Obecnie mieszkam w Krośnie. Stała czytelniczka Miesięcznika „Nasz Rymanów”
- mgr. Zyta Osękowska.

Rymanowski Kurier Samorządowy
Maj 2016
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Rymanów najbezpieczniejszym miastem w Polsce
Na podstawie statystyk z Komendy Głównej Policji, Główny
Urząd Statystyczny opublikował listę polskich miast, w których
notuje się najwięcej przestępstw. Kryterium rankingu była liczba
przestępstw w policyjnej statystyce określona jako „pełny katalog
przestępstw” dokonanych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.
W grupie badanych miast na najlepszej 915 pozycji uplasował
się Rymanów w którym zanotowano tylko 4,8 przestępstw na
1000 mieszkańców, przy wykrywalności winowajców 76 proc.
Natomiast za najniebezpieczniejsze miasto w Polsce uznano
Sopot.
Im większe miasto tym większa liczba różnego rodzaju prze-

stępstw począwszy od drobnych do kryminalnych. Poziom
bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na wizerunek miasta.
Na tak bardzo dobry poziom bezpieczeństwa Rymanowa   ma
wpływ przede wszystkim praca funkcjonariuszy Policji, Straży
Miejskiej, (permanentne patrole) oraz rozbudowany system
miejskiego monitoringu. Wpływ na bezpieczeństwo ma również
polityka miasta.
Spokój, cisza, bezpieczeństwo to walory sprzyjające poczuciu
bezpieczeństwa mieszkańców gminy jak również kuracjuszy
i turystów przebywających na leczeniu i wypoczynku.
Oby było tak bezpiecznie w następnych latach.

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie
dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół w Gminie Rymanów za
zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki
makulatury, a także za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia
w związku z obchodami „DNIA ZIEMI”. Już po raz VII akcja
zbiórki makulatury zorganizowana przez Zakład i Nadleśnictwo
pokazała, iż mieszkańcy naszej gminy przywiązują dużą wagę
do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie podczas
tegorocznej edycji 10,1 ton makulatury.
Zakład pismem z dnia 29.03.2016 r. ustalił, że szkoła,
która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na
ucznia, otrzyma nagrodę. Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki
makulatury:
1. Szkoła w Klimkówce – 2230 kg = 12,25 kg/ucznia
2. Szkoła w Rymanowie – 1346 kg = 3,13 kg/ucznia
3. Szkoła w Króliku Polskim – 1710 kg = 21,37 kg/ucznia
4. Szkoła w Posadzie Górnej – 1401 kg = 4,79 kg/ucznia
5. Szkoła w Głębokiem – 802 kg = 16,36 kg/ucznia

6. Szkoła we Wróbliku Szlacheckim – 1022 kg = 6,76 kg/
ucznia
7. Szkoła w Bziance – 170 kg = 5,15 kg/ucznia
8. Szkoła w Milczy – 363 kg = 3,21 kg/ucznia
9. Szkoła w Sieniawie – 683 kg = 5,17 kg/ucznia
10. Szkoła w Rymanowie Zdroju/ Desznie/ - 370 kg =
21,76 kg/ucznia
Szkoła w Rymanowie Zdroju /Desznie/ zebrała największą ilość
makulatury w przeliczeniu na ucznia. Chcemy docenić również
szkołę z Królika Polskiego, która jak co roku plasuje się na najwyższym szczeblu zbiórki. W tym roku Zespół Szkół Publicznych z Królika Polskiego zebrał porównywalną ilość makulatury
w przeliczeniu na ucznia co szkoła w Desznie, dlatego ZGK
dla uczniów tej szkoły również ufunduje nagrodę. Jeszcze raz
gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę w kolejnych latach.
Dyrektor ZGK Rymanów					
Damian Rygiel

ZSP w Rymanowie – wiarygodna szkoła
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie otrzymały wyróżnienie Wiarygodnej
Szkoły. Uczestnicząc w Programie Szkoła spełniła warunki zawarte w regulaminie i jest w stanie zapewnić właściwy poziom
edukacyjny, wychowawczy, a także podjęła szereg działań, które
zapewniły bezpieczeństwo swoim uczniom. Dzięki udziałowi
w Programie, Szkoła uzyskała certyfikat Wiarygodna Szkoła za
rok szkolny 2014/2015 , którego posiadanie sprzyja budowaniu

pozytywnego wizerunku Szkoły zarówno w gminie, powiecie,
jak i w całym regionie. Dzięki Certyfikatowi Uczestnik Programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół, jako
wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż Szkoły,
bezpieczeństwo jej uczniów oraz fakt, że jest ona prowadzona
na wysokim poziomie.

Karta seniora
Gmina Rymanów w najbliższym czasie będzie dążyła do
wprowadzenia na lokalny rynek Karty Seniora. Inicjatywa ta
będzie realizowana wraz ze stowarzyszeniem Manko, które jest
także wydawcą miesięcznika Głos Seniora. Karta Seniora byłaby
dedykowana mieszkańcom naszej gminy, ale także osobom spoza
gminy, w tym głównie turystom i kuracjuszom. Dzięki Karcie
seniorzy byliby uprawnieni do zniżek na niektóre produkty bądź
usługi, dlatego bardzo zależy nam, aby do tej inicjatywy przystąpili przedsiębiorcy z terenu gminy, dla których z kolei byłby

to dobry sposób na zwiększenie dochodów z ich działalności.
W dniu 13 maja br. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu
Gminy w Rymanowie organizowane będzie spotkanie w sprawie wprowadzenia na rynek lokalny Karty Seniora. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to spotkanie. Mile
widziani są zwłaszcza osoby oferujące usługi zdrowotne, w tym
dentyści; fryzjerzy; kosmetyczki; restauratorzy. Mamy nadzieję,
że wspólnie uda nam się wypracować fajną inicjatywę przynoszącą korzyści wszystkim stronom.
NASZ RYMANÓW
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Uniwersytet III Wieku
22 kwietnia Lokalna
Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” oraz
Uniwersytet III Wieku z
Krosna zorganizowali VI
Rajd Starszaków, czyli
Rajd Seniorów. Patronat
honorowy nad rajdem
przyjął Burmistrz Gminy Rymanów. Głównym
organizatorem był Stanisław Roman z Korczyny.
Tym razem rajd odbył
się on na terenie gminy
Rymanów – w Rudawce
Rymanowskiej.
W rajdzie uczestniczyło
ponad 300 osób z terenu
Podkarpacia. W ramach
Rajdu przygotowane
zostały wycieczki piesze oraz autokarowe po
terenie gminy, którym
przewodzili profesjonalni
przewodnicy. Pogoda bardzo dopisała, co dodatkowo uatrakcyjniło rajd.
Mamy nadzieję, że na terenie naszej gminy uda się
także uruchomić Uniwersytet III Wieku, w którym
mogliby się spotkać na
różnego rodzaju zajęciach
seniorzy, dla których póki
co nie ma ciekawej oferty
spędzania wolnego czasu.
Poniżej kilka zdjęć z tego
wydarzenia.
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Jarmark w Warszawie w Centrum Handlowym Blue City

Od 11 do 14 kwietnia w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich odbywał się jarmark promujący naszą część Podkarpacia.
Hasłem jarmarku było: Beskid Niski 4 You oraz Bieszczady
4 You. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, rękodzielnicy
oraz jednostki samorządowe. Beskid Niski reprezentowany był
przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski”, gminy:
Rymanów, Iwonicz Zdrój oraz Duklę. W jarmarku uczestniczyło
także Uzdrowisko Iwonicz SA. Jarmark był doskonałą okazją
do bezpośredniej promocji naszych stron. Spotykaliśmy się

z osobami bezpośrednio zainteresowanymi przyjazdem na południe Polski w celach rekreacyjno-turystycznych. W tym samym
czasie promowaliśmy także Bieszczadzką Kartę Turysty, czyli
system zniżek dla osób uprawiających turystykę na Podkarpaciu.
Autorem Bieszczadzkiej Karty Turysty jest Centrum Promocji
Bieszczad, z którym współpracujemy.
Mamy nadzieję, że nadarzy się jeszcze wiele okazji do takiej
formy promowania naszego obszaru.
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