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11 LISTOPADA - Jaś Wędrowniczek

Dzień Postaci z Bajek
w Szkole Podstawowej
Fundacji „Elementarz”
w Głębokiem

D

nia 5 listopada obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek. W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Wybrana
data nie jest przypadkowa - jest to dzień
urodzin jednego z największych twórców
bajek - Walta Disney’a. Nasza szkoła po
raz pierwszy włączyła się w obchody
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.

Organizacją bajkowego święta zajęła się
biblioteka szkolna (Małgorzata Cypcar).

2

NASZ RYMANÓW

Dnia 8 XI 2017r. nasza sala gimnastyczna zamieniła się w bajkową krainę.
Aby uczcić ten dzień zorganizowaliśmy
bajkowe spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas OP- II. Część pierwsza
spotkania to zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek, tych
znanych i mniej znanych, m.in. dzieci
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały
bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu
fragmentu książki. Dzieci bardzo
dobrze znają bajki i świetnie radziły
sobie z zadaniami. W sali gimnastycznej został przygotowany również kącik czytelniczy z ulubionymi
książeczkami naszych uczniów.
Część druga naszych obchodów
to spotkanie z postaciami bajkowymi.
Naszą szkołę odwiedzili Minionek
oraz Myszka Mini. Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach i bawiły
się przy muzyce. Na zakończenie
wszyscy uczniowie otrzymali cukierki z ulubionymi postaciami Disney’a,
misia Lubisia z przesłaniem czytelniczym oraz zwierzątka wykonane
z balonów.
Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci. Wartościowe książki
kształcą w dzieciach odpowiednie

postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto
wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. Warto też czytać
małym dzieciom, a starszych zachęcać do
samodzielnego czytania. „Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych,
dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to
sposób – czytajmy dzieciom!”

11 Listopada
– lekcja historii
w Jasiu Wędrowniczku
AKTYWNY RYMANOWIAK
listopada w Jasiu Wędrowniczku odbyły się obchody Święta
Odzyskania
Niepodległości
będące podsumowaniem projektu pn.
„Aktywny Rymanowiak” Realizowanego przez Fundację Jaś Wędrowniczek i współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Projekt skierowany był do
mieszkańców Gminy Rymanów - młodzieży uczącej się (w wieku 14 - 19 lat)
oraz seniorów (powyżej 55 roku życia).
Celem projektu był m.in. wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w działalność na rzecz uaktywnienia społeczności
lokalnej poprzez integrację międzypokoleniową i odkrywanie historii.
W ramach projektu realizowane były:
• zajęcia historyczne
• warsztaty fotograficzne
• warsztaty dziennikarskie
• warsztaty artystyczne
- teatralne
- wokalne
• wycieczki.
Warsztaty prowadzone były w grupach międzypokoleniowych. Pozwoliło
to na wymianę poglądów i doświadczeń
pomiędzy uczestnikami.Całość projektu
ukierunkowana była na poznanie historii
Polski, a w szczególności Rymanowa w
okresie walki o niepodległość, jej odzyskania i międzywojennym.
Grupa historyczna miała na celu
zrzeszenie osób – fascynatów, które
interesują się historią, w tym historią
regionu. Działania Grupy polegały na
eksplorowaniu dziejów okolicy, przygotowywaniu scenariuszy i informacji
na ten temat. Pozyskane informacje
nt. ciekawostek historycznych gminy,
ciekawych miejsc, które warto lokalnie
zwiedzić np. w trakcie niedzielnego
popołudnia, zabytków są doskonałym „przewodnikiem” dla turystów. Z
Grupą pracował historyk pasjonat – z
ogromnym doświadczeniem i wiedzą nt.
historii Rymanowa.
Grupa fotoreporterska - w ramach warsztatów przewidziano: fotografię smartfonem, tabletem, aparatem
kompaktowym, pracę nad kompozycją,
elementy grafiki komputerowej, zajęcia
z fotoreportażu, podstawy realizacji fotografii w mediach społecznościowych.
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Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się
jak zostać fotoreporterem oraz jak i co
fotografować. Podsumowaniem projektu
jest wystawa zdjęć „Rymanów dawniej
i dzisiaj …. ” oraz zdjęcia do wydanej
gazety.
Grupa dziennikarska - w ramach
warsztatów przewidziano: omówienie historii dziennikarstwa, omówienie
warsztatu dziennikarskiego (tajniki i
sposoby pracy dziennikarza), omówienie i przygotowanie tekstów dziennikarskich, czyli dziennikarstwo od kuchni.
Szczególny nacisk grupa kładła na źródła informacji (pułapki), o czym pisać?,
jak tytułować?, by zainteresować, rodzaje tytułów, jakich błędów unikać, dziennikarskie ABC, dekalog oraz humor
dziennikarza.
Dziennikarze wspólnie z uczestnikami warsztatów fotograficznych i historycznych współpracowali nad wydaniem
gazety stylizowanej na lata 20-te.
Grupa teatralna zajmowała się
tworzeniem i wystawieniem spektaklu,
który w zamierzeniu miał być dużym
wydarzeniem wspólnotowym, efektem
wysiłku grupy mieszkanek i mieszkańców oraz grupy historyków i artystów
a w rzeczywistości przerósł najśmielsze
oczekiwania twórców stając się punktem kulminacyjnym obchodów Święta
Odzyskania Niepodległości. Scenariusz
i przebieg wydarzeń oparł się na lokalnych historiach, wspomnieniach, legendach.
Grupa wokalna - na warsztatach
wokalnych zajmowała się przygotowaniem klimatycznych spotkań przy piosence z okresu międzywojennego. Występy te uświetniły przedstawienie kończące projekt. Warsztaty obejmowały:
emisję głosu, fizjologię i higienę głosu,
naukę właściwego operowania oddechem, informacje z zakresu teorii, zasad
muzyki oraz terminologii muzycznej,
historię i literaturę gatunków muzyki,
analizę wykonań mistrzów, pracę nad
repertuarem oraz pracę z mikrofonem
i zasady pracy nad ciałem i ruchem
scenicznym. Podsumowaniem projektu były obchody Dnia Niepodległości
- lekcja historii w Jasiu Wędrowniczku.
LEKCJA HISTORII
Brak patetyzmu, rodzinna atmosfera
oraz możliwość dotknięcia i posmakowania historii to wyznaczniki obchodów
Święta Odzyskania Niepodległości w
Jasiu Wędrowniczku. Całe rodziny już
od godzin południowych gromadziły się
wokół Zajazdu gdzie aktywnie działały grupy rekonstrukcyjne z Przemyśla i
Krakowa oraz Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne Galicja. Grupy te

zorganizowały dla Gości wiele atrakcyjnych pokazów, stanowisk i możliwości
dotykania historii. Wśród drzew rozchodziła się woń wojskowej grochówki. Stroje z epoki, zebrane eksponaty i
unoszący się wokół duch minionych lat
zachęcały do zagłębiania się w tą historię
Polski Wolnej i Niepodległej jak również
Rymanowa z tamtego okresu.
Organizatorzy zaprosili również
wszystkich chętnych do obejrzenia
musztry paradnej w wykonaniu uczniów
rymanowskiego liceum, będących członkami świętującego w tym dniu jubileusz
110-lecia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
która prezentowana była w trakcie gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przy Domu Sokoła.
Ok. godziny 17 na sali bankietowej
rozpoczęło się widowisko przygotowane
przez „aktywnych rymanowiaków” będące podsumowaniem projektu i jednocześnie punktem kulminacyjnym „Lekcji historii w Jasiu Wędrowniczku”.
Do powstania widowiska przyczyniły się wszystkie grupy biorące udział w
projekcie. Na scenie zaprezentowały się
grupa teatralna i wokalna. Przygotowane
przez nie widowisko oparte na historii,
opowieściach i legendach z małego galicyjskiego miasteczka Rymanowa oraz
na piosenkach żołnierskich chwytało
za serce, wzruszało, bawiło, a przede
wszystkim przybliżało licznie zebranym
Gościom historię walki o niepodległość
oraz realia życia w tamtym czasie. Niewątpliwy talent, zaangażowanie i naturalność osób występujących na scenie
zachęciły publiczność do przyłączenia
się i wspólnego śpiewania piosenek.
Niejednemu widzowi łza zakręciła
się w oku i u niejednego na nowo rozpaliła się miłość do Ojczyzny tej umęczonej niewolą i tej niepodległej, tej o
której dobro przyszło nam dzisiaj dbać,
tej którą winniśmy hołubić i wreszcie
tej, z której powinniśmy być dumni. Nie
obyło się również w Jasiu Wędrowniczku bez rozmów o historii, o Polsce, o
Rymanowie i o ludziach walczących o
niepodległość, o współczesności i o tym,
że tylko pamiętając o przeszłości można
budować przyszłość.
Na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursu, a wszystkich
uczestników zaproszono na poczęstunek.
Tekst: Grupa dziennikarska
Foto: Mariusz Świętnicki
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W stajence ubogiej Święta Rodzina,
Oczekuje narodzin Człowieczego Syna.
Kiedy się narodzi, zejdą się pasterze,
Klękną przed Nim i pokłon oddadzą Mu szczerze.
Gwiazda Betlejemska światu zaś oznajmi,
Że to właśnie tutaj, w tej maleńkiej stajni,
Stał się cud, sława którego dotrze wkrótce wszędzie.
Chrystus na świat przyszedł i królować będzie!

Ś
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Niech te radosne więta ożego arodzenia,
Będą szczęśliwe dla każdego
I przyniosą miłość, radość i nadzieję
Oraz dużo dobrego
w nadchodzącym Nowym Roku

K w e s t a 2017

J

ak co roku od wielu lat, w dniu 1 listopada wolontariusze
stowarzyszenia „Nasz Rymanów” przy bramach cmentarnych prowadzili kwestę. Tym razem cel zbiórki był inny.
Przez kilka lat zbiórek zaspokojone zostały najpilniejsze
potrzeby renowacji starych nagrobków na rymanowskim cmentarzu, dlatego zarząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” zwrócił
się z prośbą o poparcie jego nowej inicjatywy – modernizacji
Drogi krzyżowej na Kalwarii. Pomysł został zaakceptowany
przez darczyńców bo kwesta przyniosła rekordową sumę ok.
7 800 zł.

Serdeczne życzenia
składa
Redakcja i Zarząd
Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

Gwiazdka Betlejemska
Spała Gwiazdka nad Betlejem pewnej ciemnej nocy
Bo już świecić sił nie miała, wtem - blisko północy
Coś szepnęło jej do ucha – serce jej zabiło Że w stajence niedaleko Dziecię się zrodziło
Lecz nie zwykłe małe dziecko ale Bóg prawdziwy
Gwiazdka blaskiem zajarzyła. Co to? - dziw nad dziwy?
Rozpaliła ją niezmiernie ogromna ciekawość
I zaczęła mrugać światłem - na lewo, na prawo
Rozesłała swe promienie dokoła szeroko
Rozświetliła okolicę . Zajaśniało wokół

Iwona i Dariusz Króliccy

W tym roku kwestowali: Dobrowolski Bronisław, Dziamba
Marian, Fałatowicz Piotr, Feszczuk Jolanta, Filar Kazimierz,
Gajda Barbara, Kijowski Krzysztof, Kilar Andrzej, Królicka
Iwona, Królicki Dariusz, Krukar Jadwiga, Łabuda Wacław, Małek Danuta, Maślany Elżbieta, Maśnik Marian, Nadziakiewicz
Paweł, Niemczyk Lesław, Oberc Barbara, Oberc Jan, Pelczar
Józef, Penar Jan, Przybylska Maria, Puchta Ignacy, Pulnar Alina,
Rudawska Teresa, Rygiel Józefa, Skolarczyk Grażyna, Sołtysik
Marcin, Supeł Danuta, Szajna Czesław, Szajna Robert, Wiernusz
Urszula, Zając Teresa.

Obudzili się pasterze. Zdziwieni pytają:
Czy się pali całe niebo? Cóż się niebu stało?
Ale Gwiazdka odpowiada: ja tak mocno świecę
Byście poszli do stajenki, tam jest Boże Dziecię
Sama także z wami pójdę bom ciekawa wielce
Jak wygląda Bóg maleńki. Stajenkę oświecę
No i poszli; gwiazdka górą a pasterze dołem
I stanęli nad żłóbeczkiem Dziecineczki kołem
Pastuszkowie dają w darze: ser, mleko i masło
A Gwiazdeczka w swych promykach - ciepło oraz światło
Ucieszyło się Dzieciątko, promyczki chce złapać
Już Mu ciepło w rączki, w nóżki - już przestało płakać
Gwiazdka tym się ucieszyła i tańczyć zaczęła
I swym blaskiem promienistym cały świat objęła
A ludzie zaciekawieni - co to jest? - pytali
Gwiazdka im opowiadała o Jezusie małym
I tak dzięki owej Gwieździe, mocą jej promieni
Wszyscy o maleńkim Bogu w mig się dowiedzieli
I z dalekich wschodnich krajów Mędrcy wędrowali
I gdzie gwiazda ta świeciła, tam się zatrzymali
Zobaczyli stajnię, żłobek, Marię z dzieckiem małym
Aby uczcić w dziecku Boga, przynieśli Mu dary:
Drogą mirę, cenne złoto i wonne kadzidło
I złożyli z ukłonami przed Jezusem wszystko
Gwiazdka dary oświeciła - Jezusek się śmieje
Wie, że gwiazdka tylko Jemu świeci nad Betlejem
I od wtedy tak zostało – każdy niech pamięta
Że to Gwiazdka Betlejemska świeci tak na święta
(28.12.2012)

Maria Przybylska
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Dobrowolski Bronisław i Pelczar Józef

Podjęcie tych działań, być może kilkuletnich, ma na celu
poprawę komfortu poruszania się (szczególnie ludzi starszych)
po ciągu Drogi Krzyżowej. W porozumieniu z Parafią i
Urzędem Gminy ustalony zostanie zakres i harmonogram prac
budowlanych.
O rozpoczęciu prac będziemy szczegółowo informować
naszych czytelników.
Fot. Wacław Łabuda

Jest taki
niepowtarzalny wieczór

W

igilia Bożego Narodzenia w
polskiej tradycji świątecznej
zajmuje najważniejsze i niezwykłe miejsce. To najpiękniejszy dzień
i wieczór w roku, największe i cudowne
święto rodzinne, które budzi w nas niezapomniane wspomnienia i mobilizuje do
wielkich przygotowań świątecznych. Siła
tej tradycji jest tak wielka, że Polacy świętują swoje wigilie w takich warunkach w
jakich przyszło im żyć. W czasach pokoju
i wojen, na zesłaniach, w więzieniach i
tułaczce. Każdy z nas przeżywał może
wigilie radosne i pogodne, pełne rodzinnego ciepła, ale może bywały też wigilie
smutne i samotne, a nawet tragiczne. Ale
obchodzimy je zawsze, bo związane są z
naszym obyczajem dawnym i obecnym
na dobre i złe.
Ten jedyny niepowtarzalny wieczór
w roku głęboko zapada w naszych sercach. Wszyscy mamy w pamięci wigilie

Przyjdź
Twoją obecność
Zaznaczają nasze cienie.
Mimo mroku
Świat rozjaśnia światłość.
Przyjdź gasząc
Świece roratnie.
Tak mało czasu
Zostało na Twoje przyjście.
Już śpieszą królowie.
Niosą dary.
Mirę,
Kadzidło,
Złoto.
Przyjdź Wielki!
Nawet w blasku
Płomienia co daje ciepło.
Przyjdź moim ogrodem
Chodź to nie Getsemani!
W tajemnicy przed Herodem.
O! jakże biedny
Przychodzisz w swym bogactwie!
Zapłacz O Adonai!
Niech obudzi nas Twój płacz!
Maryjo okryj Maleństwo,
Chłodno.
Drogie lekarstwa,
Mogą biedakom nie otworzyć drzwi apteki.
Może Józef zdąży z kołyską,
Wyścieli ją sianem
Z łąk naszych serc.
Słychać glorie w przestworze,
Aniołowie głoszą Nowinę.
Niech nas nie oślepi blask choinek,
Nie przygniotą zastawione stoły,
Nie omamią kolorowe paczki
Z gwoździami w środku.
Kruchy jesteś jak opłatek.
Niech Twoja gwiazda świeci zawsze,
Ogrzejmy się jej ciepłem!
Józef Szałankiewicz

z lat naszego dzieciństwa. Śnieżne zimy,
choinki pachnące lasem i zajmujące najbardziej honorowe miejsca w naszych
mieszkaniach a iskrzące się od sztucznych
ogni i zwykłych świeczek. Każdy z nas
z wielką dziecinną radością wieszał na
nich rumiane jabłka, kolorowe orzechy i
domowe wypieki, których zapach pamiętamy do dzisiaj. No i to wyczekiwanie
przy okiennej zamarzniętej szybie na
pojawienie się pierwszej gwiazdki.
Gdy już ta wyczekiwana mrugnęła na
niebie, zasiadaliśmy z wielką powagą do
uroczystej kolacji wigilijnej, którą w ciszy
panującej w mieszkaniu, rozpoczynał
ojciec. Zaś każdy z nas z niecierpliwością
ukradkiem rzucał okiem na prezenty ułożone pod świątecznym drzewkiem. Takie
obrazy z lat dziecinnych przechowujemy
głęboko w naszych sercach i łączymy
się z gronem najbliższych, może już
nieżyjących. Wieczerza wigilijna rozpoczynał się zawsze wspólną modlitwą
i miała poważny i uroczysty charakter.
Oprócz gospodyni, nikomu nie wolno
było wstawać od stołu ani rozmawiać. Zaś
oprócz gospodarza nikt głośno nie mówił,
a czyniono to dlatego, aby w ciągu roku
nie było kłótni w domu.
„Strzegą się jeść łakomie… a chociaż
głodni byli, boć to cały dzień o suchym
chlebie, a podjadali wolno i godnie… Jedli
długo i mało kiedy, jeśli tam które rzekło
jakie słowo…” (Wł. Reymont – Chłopi).
Jeszcze w XIX w. wieczerzę wigilijną
spożywano z jednej glinianej miski pięknie
ozdobionej, którą stawiano na opłatku. Jeżeli opłatek przykleił się do miski, wróżyło
to dobry urodzaj tego, z czego potrawa
była wykonana. Wigilia rozpoczynała się
wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej
gwiazdy, ponieważ zgodnie z zapisem
biblijnym w czasie narodzenie Jezusa nad
grotą w Betlejem ukazała się gwiazda
świecąca wielkim światłem.
A potem było dzielenie się opłatkiem,
symbolem pojednania, przyjaźni, miłości
i pokoju. Polski obyczaj dzielenia się
opłatkiem ma już ponad 200 lat. Najpierw
praktykowano go na dworach wśród
szlachty, a później rozpowszechnił się w
całej Polsce. Opłatki traktowano zawsze z
wielkim szacunkiem. Z ich resztek, które
pozostały po wigilii, wykonywano ozdoby świąteczne. poszczególne elementy
tych ozdób sklejano śliną i układano w

różne kompozycje: trójkąty, gwiazdki.
Krzyżyki i kompozycje przestrzenne,
najczęściej kule. Nazywano je światami
lub wilejkami. Inspiracją do tych nazw
były obrazy, na których Chrystus trzyma
jabłko z krzyżem, kulę ziemską, czyli
świat – znak boskiej władzy nad nim.
Opłatki i ozdoby z nich miały zapewnić
błogosławieństwo Boże domownikom.
Wieczerza wigilijna składała się
zawsze z potraw postnych. Najczęściej
sporządzano 12 dań, bo tyle jest miesięcy
w roku, lub inaczej interpretując, Chrystus miał 12 apostołów. Najważniejszą
potrawą wigilijną była kutia sporządzona
z maku, pszenicy i miodu. Większość najdawniejszych potraw wigilijnych zniknęła
z obecnego jadłospisu.
W dawnych czasach z każdej potrawy
wigilijnej odkładano po łyżce do specjalnego naczynia zwanego skopkiem, by te
resztki wraz z opłatkiem i sianem spod
obrusa zanieść do stajni i rozdzielić je
między zwierzęta, gdyż w tę świętą noc
każde stworzenie powinno się cieszyć z
Bożego Narodzenia. Po skończonej wigilii na stole pozostawiano łyżki, miski,
resztki potraw, chleb i opłatek, aby dusze
zmarłych obecne w domu w noc wigilijną
mogły posilić się tymi potrawami. Wolne
miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone było dla przygodnego gościa, którym
mógł być też gość z tamtego świata,
bowiem w świętą noc wigilijną każdego
należało przyjąć do domu i zaprosić do
stołu.
Obchody wigilijne zamykała pasterka, która rozpoczynała wielkie święto
Bożego Narodzenia. Dzień ten spędzano
na modlitwie, odpoczynku i rodzinnym
biesiadowaniu. W tym dniu nie wyprawiano wesel, chrzcin ani hucznych przyjęć,
by nie zakłócać powagi Bożego Narodzenia. Nie sprzątano, nie zmywano naczyń
ani nie gotowano. Nie należało również
wszczynać kłótni i swarów.
Dzisiaj Boże Narodzenie obchodzimy jako wielkie święto kościelne i
rodzinne. Jednak stary obyczaj uzupełniany nowoczesnymi obrzędami jest cenną
wartością społeczna i rodzinną, gdyż miło
jest w tym szczególnym dniu znaleźć się
wśród najbliższych w ciepłej, serdecznej
i rodzimej atmosferze.
Zofia Gierlach
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w grudniu
14.XII 1287 – Niderlandy nawiedziła wielka fala
powodziowa (zwana powodzią św. Łucji) która
przerwała wały i zabiła 50 tys. osób. (Niektóre
źródła mówią o 80 tys. ofiar).
30.XII 1587 – w Krakowie odbyła się koronacja
na króla Polski Zygmunta Wazy, syna Jana III
Wazy króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki córki
Zygmunta Starego i Bony Sforza.
3.XII 1732 – sztuczne oddychanie po raz
pierwszy ratuje życie człowieka. Szkocki chirurg
William Tossach zastosował go górnikowi, który
ucierpiał w pożarze kopalni, przywracając mu
puls i akcje serca.
11.XII 1816 – zm. Maria Walewska, kochanka
Napoleona Bonaparte. W tym czasie były cesarz
Francuzów przebywał na zesłaniu na Wyspie
Świętej Heleny.
1.XII 1867 – 150 lat temu w Mierzanowie k.
Ciechanowa ur. Ignacy Mościcki. Zagrożony
aresztowaniem przez Rosjan ucieka do Szwajcarii
gdzie wykłada we Fryburgu, pracując też w zakładach chemicznych. Gdy zostaje Prezydentem
Polski (1926 r) ma już na koncie 40 patentów i
liczne doktoraty honorowe. Umiera w 1946 r. w
Szwajcarii opuszczony przez przyjaciół.
25.XII 1870 – ur. w Krakowie Helena Rubinstein,
zwana Cesarzową Piękna. Kiedy zmarła w USA w
wieku 94 lat jej majątek oszacowano na 100 mln
dolarów. Była autorką powiedzenia: Nie ma kobiet
brzydkich, są tylko leniwe.
6.XII 1917 – 100 lat temu bolszewicy aresztowali w Tobolsku cara Mikołaja II wraz z rodziną.
Internowany, abdykował po rewolucji. Z rozkazu
Lenina, car z żoną i pięciorgiem dzieci został
zamordowany w Jekaterynburgu 17 VII 1918 r.
13.XII 1927 – rozporządzeniem Prezydenta RP
został zmieniony odcień czerwieni na polskiej
fladze, z karmazynu na cynober. Precyzyjnie zdefiniowano kolor dopiero 31.I 1980 r. przy pomocy
specjalnego kodu cyfrowego.
23.XII 1947 – Walter Brattain i John Bardeen
za pomocą nowego układu własnej konstrukcji wzmocnili sygnał z mikrofonu. Nastała era
tranzystora, za co w 1956 r. dostali obaj Nobla z
fizyki.
1.XII 1968 – produkowany ze zmielonych kości
ryb z dodatkiem specjalnej pomidorowej pulpy i
ostrej papryki „paprykarz szczeciński” otrzymuje
najwyższy znak jakości „Q”. Jego pierwowzorem
była afrykańska potrawa czop-czop.
1.XII 1990 – Anglia przestała być wyspą. Ekipa
brytyjska i francuska kopiące tunel spotkały się
pod kanałem La Manche w odległości 22 km od
Anglii i 16 km od Francji. Po raz pierwszy wyspy
zostały połączone z kontynentem
15.XII 2007 – ruszyła nowa kolejka na Kasprowy.
Wybudowana w 1936 r była pierwszą w Tatrach i
przewoziła 600 tys. osób rocznie. Remont wykonała specjalistyczna firma ze Szwajcarii podwajając zdolność przewozową do 360 osób/h., stosując
większe wagoniki. Części ze starej kolejki zachowano w Muzeum Techniki w Warszawie.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
•
W lesie w powiecie jarosławskim funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
z Placówki w Lubaczowie, znaleźli
nielegalną plantację konopi indyjskich. Plantacja znajdowała się na
polanie leśnej. Zerwane już łodygi
konopi o długości od 28 cm do 102
cm zapakowane były w foliowe worki i przygotowane prawdopodobnie
do dalszego transportu.
•
W zrekonstruowanym i rozbudowanym obiekcie w ruinach
zagórskiego Karmelu powstanie
Centrum Kultury. Zwiedzanie celi
zakonnika, wirtualny spacer po
podziemiach klasztoru, warsztaty
prowadzone przez lokalnych artystów - to tylko niektóre atrakcje,
jakie zostaną zaproponowane turystom. Gmina Zagórz przygotowuje
się do ogłoszenia przetargu na prace
budowlane. Dawne foresterium czyli budynek gościnny - będzie
pierwszym obiektem XVIII-wiecznej siedziby Zakonu Karmelitów
Bosych, odtworzonym w całości.
•
Do końca roku w szpitalu
przy ul. Szopena w Rzeszowie
pojawi się mammograf cyfrowy do
diagnostyki raka piersi. Będzie on
pierwszy w Rzeszowie i drugi na
Podkarpaciu.
•
Nagrody w wysokości 2 tys. zł
z rąk marszałka Władysława Ortyla otrzymało pięciu siatkarzy, którzy w lipcu bieżącego roku zostali
mistrzami świata juniorów. Czterech
z nich: Mateusz Masłowski, Łukasz
Kozub, Norbert Huber i Jakub Ziobrowski to wychowankowie AKS-u
Rzeszów. Z kolei Jarosław Mucha to
wychowanek MOSiR-u Jasło.
•
W budżecie miasta na świąteczne oświetlenie Rzeszowa zarezerwowany jest milion zł. Świąteczne światełka pojawią się w kilku
nowych miejscach, m.in. na rondzie
między al. Rejtana, Kopisto i Niepodległości.
•
Rzeszów po latach starań
dopiął swego: jest duża szansa, że
jeszcze w tym miesiącu będą pieniądze z Ministerstwa Środowiska
na odmulenie zalewu. Jedyne, co
jeszcze może stanąć na drodze do

realizacji tej inwestycji, to odwołania
ekologów.
•
Na parterze Oranżerii Muzeum
w Łańcucie powstanie m.in. słownik
terminologiczny sztuk pięknych dla osób
niewidomych. Atrakcją będzie też atrapa
balonu, nawiązującego do wyczynu Jana
Potockiego. Zamek dostał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego ponad 22 mln zł.
•
Wokalistka z Rzeszowa, dziewczyna o „czarnym głosie” - Magdalena
Andres jest w finale Mam Talent. Podbiła
serca jurorów i widzów.
•
PolskiBus.com 1 listopada rozszerzył współpracę z przewoźnikiem
ModlinBus. Pasażerowie z Rzeszowa
mogą rezerwować bilety na podróże łączone na lotnisko Modlin w ramach jednej
transakcji. Przesiadka będzie w Centrum
Warszawy na Placu Defilad.
•
Prawie 4 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na wyposażenie
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dzięki tej dotacji powstanie ponad
700 gabinetów.
•
Autosan ma gotową konstrukcję i
uruchamia produkcję autobusów z napędem elektrycznym. Pierwsze pojazdy
trafią na rynek niemiecki. Właśnie podpisana została umowa w tej sprawie. To będą
pierwsze takie pojazdy wyprodukowane w
sanockiej fabryce. I pierwszy od lat kontrakt eksportowy. Na razie zamówienie
dotyczy tylko czterech pojazdów, ale obie
strony zapowiadają, że chcą kontynuować
współpracę.
•
19 listopada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Jego
obchody są wyrazem pamięci o wszystkich
poszkodowanych w wypadkach oraz ich
najbliższych. W ubiegłym roku w wypadkach na drogach podkarpacia zginęło
140 osób (rok wcześniej 136), w tym 47
pieszych (w 2015 roku 49 pieszych)

Z powiatu…
•
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
i Miasto Krosno odstąpiły od umowy
sprzedaży terenu lotniska „Iwonicz”, poinformował w środę po południu (25.10)
Marek Klara, wójt gminy Miejsce Piastowe, która chciała skorzystać z prawa
pierwokupu do części nieruchomości.
Temat nabycia lotniskowych gruntów
wrócił więc do punktu wyjścia.

Odeszli do wieczności
(15.X – 15. XI 2017)
18.10 – Hanus Janusz (l. 50) – Posada Górna
24.10 – Kijowski Bolesław Piotr (l. 85) – Milcza
30.10 – Rajchel Władysław (l. 89) – Ladzin
30.10 – Szajna Agata Wioleta z d. Jakubowicz (l. 51) – Rymanów
01.11 – Józefczyk Kazimierz (l. 86) – Milcza
03.11 – Bałanda Janina z d. Pelczar (l. 97) – Rymanów
05.11 – Dąbrowski Stanisław (l. 57) – Głębokie
07.11 – Krawczyk Tadeusz (l. 90) – Wróblik Królewski
(wła)

•
Około 45 osób znajdzie zatrudnienie w powstającej przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie restauracji sieci
KFC. Lokal być może uda się otworzyć
jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Wynajmowany przez KFC lokal będzie miał
250 mkw. powierzchni oraz usługę Drive
Through, umożliwiającą złożenie i odbiór
zamówienia bez wysiadania z samochodu.
•
Około roku potrwa remont kościoła kapucynów w Krośnie, którego
głównym celem jest odsłonięcie zabytkowych malowideł wewnątrz świątyni.
Prace kosztować będą ponad 3 mln zł, ale
większość wydatków pokryją fundusze
unijne.
•
Prawie 190 miejsc parkingowych
wybudowanych zostanie w przyszłym
roku na terenach MOSiR przy ul. Bursaki.
Służyć będą osobom korzystającym z hali,
lodowiska, kortów tenisowych, a przede
wszystkim powstającego kompleksu
basenów.
•
Od 6 grudnia dzieci i młodzież
korzystać będą mogły ze ślizgawki na
krośnieńskim rynku. Drugi rok z rzędu
zaplanowano także świąteczne imprezy
na starówce – Mikołajki oraz warsztaty
pieczenia pierników i tworzenia ozdób
bożonarodzeniowych.
•
Tłumy krośnian pojawiły się w
środowy wieczór (8.11) na promocji
albumu z ponad 260 nieznanymi dotąd
zdjęciami Krosna autorstwa 85-letniego
Stanisława Nawracaja.
•
Na I kwartał 2018 roku zaplanowano otwarcie nowej części Galerii
Krosno przy ul. Legionów. Dzięki niej
oferta obiektu ma być znacznie szersza
i bardziej różnorodna. Łącznie będzie w
nim prawie 55 sklepów. Galeria Krosno
(do 2016 znana jako Galeria EliJot) to
jedno z najstarszych centrów handlowych
w Krośnie. Działa od listopada 2008 roku.
Na ponad 3 tys. m2 znajduje się 36 sklepów i lokali usługowych.
•
Krośnieński szpital wzbogacił
się o nową karetkę neonatologiczną
wraz wyposażeniem. Zakup dokonano w
ramach projektu „Regionalne Centrum
Południowego Podkarpacia ‚Kobieta i
Dziecko’ - wysokospecjalistyczna opieka
zdrowotna”.
•
Gmina Dukla, społeczność Vyšná
Pisaná oraz Magurski Park Narodowy
dokonały otwarcie nowej ścieżki przyrodniczo-historycznej „Olchowiec”, powstałej w ramach projektu „Przez górkę
do sąsiada”. Ścieżka o długość 11,5
km, powstała poprzez zmodernizowanie
istniejącego już szlaku żółtego i
dobudowanie nowej części, zachowując
kształt pętli. Na szczycie Baranie łączy
się ze słowackim szlakiem turystycznym,
którym można dojść do Vysnej Pisanej.
Ścieżka zawiera wiele atrakcji przyrodniczych (przebiega w większości przez
obszar Magurskiego Parku Narodowego)
i historycznych, związanych z bitwami
karpackimi z okresu I i II wojny światowej. Posiada także wartości kulturowe
dotyczące łemkowszczyzny.

•
Policja podsumowała tegoroczną
akcja „Znicz”. Działania trwały od 27
października do 2 listopada. Na drogach
Podkarpacia odnotowano 29 wypadków,
w Krośnie i regionie doszło do 37 kolizji
i 1 wypadku.
•
W niedzielę (29 października) krośnieński Rynek zapełniły setki żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ich
bliscy, znajomi i mieszkańcy Krosna.
Blisko 400 żołnierzy złożyło przysięgę
wojskową. W Krośnie przysięgę złożyli
żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra
Garnizonowa z Rzeszowa..
•
Podkarpacki Urząd Marszałkowski przez trzy lata przyznawał dotacje
firmie przewozowej spod Krosna. Aneta
S. wyłudziła prawie milion złotych,
przekonując urzędników, że jej mała
firma sprzedała sześć tysięcy biletów
miesięcznych. Aneta S. jest szefową firmy
handlowo-usługowej, która ma siedzibę
w podkrośnieńskiej miejscowości. I właścicielką kilku busów, które kursują na
lokalnych trasach, w powiecie krośnieńskim i brzozowskim.
•
481 zawodników i zawodniczek
stanęło na starcie XXI Biegu Niepodległości w Krośnie. A 96 miłośników chodu
z kijkami rywalizowało w IV Krośnieńskich Zawodach Nordic Walking.
•
Prawie 120 tys. zł kosztować będzie tymczasowe zadaszenie lodowiska
przy ul. Bursaki w Krośnie. Urząd przekonuje, że to dobrze wydane pieniądze,
dzięki którym obiekt będzie działał dłużej,
a łyżwiarze zyskają większy komfort.
Wiadomo już, że wzrosną ceny biletów
wstępu na lodowisko. Ich koszt wynosił
będzie: 7 zł (dorośli), 5 zł (młodzież) oraz
4 zł (dzieci).
•
Od wtorku 21 listopada na dwóch
skrzyżowaniach na DK28 w Krośnie
będą wprowadzone nowe programy
sygnalizacji świetlnej. Zmiany dotyczą
skrzyżowań ulic: Bieszczadzka – Dmochowskiego – Żniwna oraz Bieszczadzka
– Reymonta – Polna. Jak informuje magistrat, zmiany dotyczą likwidacji sygnalizatorów kierunkowych, które zostaną
zastąpione sygnalizatorami ogólnymi,
dopuszczającymi możliwość skrętu w
lewo w tym samym czasie co dla pojazdów
jadących w obu kierunkach na wprost.
•
Oświetlenie pasa startowego w
Krośnie przeszło w czwartek (16.11)
odbiór. Nad miastem krążył specjalny
samolot Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który sprawdził ich działanie.
•
Karetka do transportu noworodków, którą kupił krośnieński szpital,
należy do najnowocześniejszych na
Podkarpaciu. Ambulans, wraz z wyposażeniem, kosztował blisko 760 tysięcy
złotych.

Z gminy …
•
Zakończono remont drogi powiatowej Rymanów – Sieniawa – Głębokie,

Pożegnanie
Z żalem informujemy,
że odszedł nasz Kolega,
Członek Stowarzyszenia

Śp. Janusz Hanus
O czym informujemy razem
z pogrążoną w żalu Rodziną
Zarząd Stowarzyszenia
Nasz Rymanów

której inwestorem był Powiat Krośnieński. W ramach zadania wykonano nową
nakładkę asfaltową na drodze powiatowej, na odcinku około 1 700 m prowadzącym od Rymanowa ul. Bartoszów
do Sieniawy ul. Rymanowska. Wartość
inwestycji wyniosła 612 255,76 zł, w ramach, której wykonano nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza oraz
odmulono rowy.
•
26 października 2017 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie spotkali się na imprezie z okazji
Europejskiego Dnia Seniora członkowie
niedawno założonego rymanowskiego
Klubu Seniora. W spotkaniu uczestniczyli
również zaproszeni goście: Krystyna
Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rymanowie, Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów i
jego zastępca Jan Materniak, Danuta
Litarowicz - dyrektor GOK oraz lokalna
poetka Maria Przybylska.
•
18 listopada 2017 r. w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się II Turniej
Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP „O
Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.
W zawodach wzięli udział przedstawiciele sześciu jednostek, tj. Bzianka, Posada
Górna, Głębokie, Sieniawa, Rymanów
oraz Klimkówka. Ostatecznie Rymanów
zakończył rywalizację na ostatnim stopniu
podium, Klimkówka uplasowała się na
II miejscu, a zwycięzcą zmagań została
Posada Górna.
•
W okresie od kwietnia do końca
września 2017 roku realizowano gruntowny remont rymanowskiej strzelnicy
zlokalizowanej na parterze budynku
zaplecza Orlika oraz Internatu. Remont
pomieszczeń polegał na wydzieleniu
strzelnicy 50 metrowej - 4-stanowiskowej
/dotychczas była to strzelnica 20-metrowa/ oraz remoncie pomieszczeń zaplecza.
W strzelnicy prowadzone są zajęcia
ze strzelania sportowego i bojowego - indywidualne i grupowe - w których uczestniczą uczniowie ZSP w Rymanowie,
członkowie PTG Sokół oraz odbywają
się zawody w strzelectwie sportowym.
zebrał deka
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XX lecie nadania
imienia Jana Pawła II
szkole w Klimkówce
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też
w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można
się uchylić.
Nie można zdezerterować”.
(Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987r.)

O

św. Janie Pawle II napisano
już bardzo wiele. Analizowano
Jego biografię, pontyfikat, drogę
do świętości, interpretowano, wers po
wersie, jego poezje, zastanawiano się
nad znaczeniem każdego gestu, każdego
słowa. To świadczy o Jego wielkości i
znaczeniu dla współczesnego świata.
Wyznawcy wszystkich religii, reprezentanci przeróżnych kultur, ras i narodów,
wierzący i ateiści, starzy i młodzi widzieli
w Nim autorytet na miarę naszych niełatwych czasów. Jan Paweł II wzbudzał i
nadal wzbudza szacunek. Całym swoim
życiem dawał świadectwo – wiary, nadziei i miłości. Nie przekreślał nikogo,
w każdym widział dobro. Przebaczał i
prosił o przebaczenie. W każdym istnieniu
widział wielkie dzieło Boga. Kochał cały
świat, ale nigdy nie zapominał o swoich
korzeniach. Wspomnienie Ojczyzny, rodzinnych Wadowic, polskiego krajobrazu
ciągle przewijało się w jego nauczaniu.
Wracał często do lat dzieciństwa, trudnego dorastania bez matki, do lat nauki,
występów w teatrze i okrutnych czasów
wojny. Bardzo ubolewał nad tym, że na
świecie wciąż toczy się tak wiele konfliktów zbrojnych, niosących cierpienie
i śmierć. Walczył o pokój na świecie i o
pokój w ludzkich sercach. Mówił, że wolność jest w nas samych, że nie możemy
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stać się niewolnikami pieniądza i władzy.
Nawoływał do miłości, bo tylko ona może
uzdrowić nasz zmaterializowany świat.
25 października 2017 roku w
Klimkówce miała miejsce niecodzienna
uroczystość – XX-lecie nadania szkole
imienia Jana Pawła II oraz III Zjazd
Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Przemyskiej.
To wielki zaszczyt i wielki obowiązek
nosić imię tego wielkiego Polaka. Staramy się, aby nasi uczniowie znali swojego
Patrona, a przede wszystkim, żeby był
dla nich wzorem. Jan Paweł II mówił, że
„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie,
być dla siebie wychowawcą”, że musi od
siebie wymagać, nawet gdyby inni tego
nie oczekiwali.
Te słowa Jana Pawła II są dla nas,
nauczycieli i wychowawców, drogowskazem do pracy z dziećmi i młodzieżą. Staramy się wychowywać naszych
uczniów, promując nauczanie Jana Pawła
II, ucząc ich poszanowania godności drugiego człowieka, odkrywania i rozwijania
zdolności i talentów, życia wartościami,
jakimi są miłość, prawda, dobro, piękno i
patriotyzm. Chcemy, aby nasi uczniowie
umieli cieszyć się życiem i tym, co ono
ma im do zaoferowania. Jan Paweł II
był człowiekiem humoru, wiedział, że
mimo niepowodzeń zawsze trzeba mieć
nadzieję na lepsze jutro, nigdy nie należy
się poddawać.
W tym roku, z okazji XX - lecia nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II
chcieliśmy szczególnie uczcić Dzień Patrona. Naszą uroczystość uświetnili swoją
obecnością: Jego Ekscelencja Metropolita
Przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal,
Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, przedstawiciele władz
samorządowych z Burmistrzem Gminy
Rymanów Wojciechem Farbańcem i
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyną Przybyłą – Ostap na czele

oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II, przedstawiciele duchowieństwa,
Zarząd Społecznej Rady Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej,
dyrektorzy szkół i placówek im. Jana
Pawła II Diecezji Przemyskiej, dyrektorzy
szkół i placówek z terenu gminy Rymanów, dyrektorzy i kierownicy instytucji
działających na terenie gminy Rymanów,
przedstawiciele organizacji działających
na terenie Klimkówki, przedstawiciele
Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły oraz
mieszkańcy Klimkówki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną przez księdza arcybiskupa Adama Szala, który w wygłoszonej
homilii zaznaczył wielkość patronatu Jana
Pawła II oraz zadania jakie się z tym wiążą. Następnie podczas spotkania w Domu
Ludowym, po wprowadzeniu sztandarów
i odśpiewaniu hymnu szkoły, wszystkich
zebranych powitała dyrektor szkoły
Agnieszka Groblewska, przedstawiając
podejmowane od 20 lat działania wychowawcze inspirowane etosem Patrona.
Szczególnym miejscem w szkole jest
Kącik Patrona, w którym znajduje się
obraz przedstawiający Papieża, sztandar
poświęcony osobiście przez Ojca Świętego w Krośnie podczas VI pielgrzymki do
Polski, błogosławieństwo Ojca Świętego
dla całej społeczności szkolnej, pamiątkowe medale, zdjęcia, korespondencja z
Watykanem. Hymn szkoły nawiązuje do
słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali”.
Chcąc lepiej poznać życie i nauczanie
Jana Pawła II organizowaliśmy w szkole
spotkania z Jego przyjaciółmi. Gościli
u nas: arcybiskup senior Archidiecezji
Przemyskiej Józef Michalik, prof. Gabriel

Turowski (lekarz, profesor immunologii
klinicznej, który w 1981r. znalazł się w
sześcioosobowym zespole specjalistów
z całego świata mającym pomóc w leczeniu Ojca Świętego po zamachu), dr
Wandę Półtawską (lekarkę, specjalistkę
w dziedzinie psychiatrii, więźniarkę obozu w Ravensbrṻck, która współtworzyła i
prowadziła Instytut Teologii Rodziny przy
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), Stefana Kosiarskiego (pochodzącego z Pastwisk harcerza, żołnierza AK,
który wielokrotnie bywał w Watykanie na
osobiste zaproszenie Papieża), brata Mariana Markiewicza (kierowcę w polskim
Kolegium Papieskim w Rzymie, który
wiózł Karola Wojtyłę na Konklawe).
Należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, a XI Ogólnopolski Zjazd tych szkół odbył się w
2002r. właśnie w Klimkówce. W ramach
współpracy z Rodziną Szkół od 17 lat
nasi uczniowie biorą udział w corocznych
pielgrzymkach na Jasną Górę, a od roku
2015 uczestniczymy także w Zjazdach
Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Przemyskiej.
Byliśmy także organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu na znaczek XII
Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną
Górę, Regionalnego Konkursu Wiedzy
o Patronie, braliśmy udział w pielgrzymkach do Rzymu i audiencjach u Ojca
Świętego oraz w uroczystościach beatyfikacyjnych na Placu św. Piotra w Rzymie
1 maja 2011r.
W szkole prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci poświęcone Janowi
Pawłowi II, wyświetlamy filmy, śpiewamy ukochane pieśni Ojca Świętego,
tworzymy słuchowiska radiowe, odtwarzamy fragmenty przemówień i homilii
Jana Pawła II, przygotowujemy gazetki
klasowe, uroczyście obchodzimy Dzień
Patrona, co roku organizujemy Bieg Przełajowy im. Jana Pawła II oraz bierzemy
udział w akcji „Cała szkoła tańczy dla
Papieża”.
Aktywnie obchodzimy Dzień Papieski, organizując zbiórkę pieniężną na
rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspieramy inne akcje charytatywne
i działalność misyjną, uczestniczymy w
akcji Adopcja Serca – opiekujemy się
dwójką dzieci z Kamerunu, przyłączyliśmy się także do akcji zbiórki makulatury
na rzecz budowy studni w Afryce, czy
zbiórki mleka dla dzieci z Kamerunu. Od
tego roku rozpoczęło działalność szkolne
koło „Caritas”. Ponadto nasi uczniowie
od wielu lat zajmują czołowe miejsca w
konkursach wiedzy o Janie Pawle II.
Wszystkie te działania mają na celu
odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów naszych uczniów, motywowanie ich
do twórczej pracy, samokrytycyzmu, aktywności w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej
oraz wychowania w duchu patriotyzmu i
poszanowania innych.

Po wystąpieniu dyrektor szkoły na
scenie pojawił się chór szkolny prowadzony przez Beatę Dębiec i uczniowie
w sztuce zatytułowanej „Pewnego razu
w Wadowicach”, którą wyreżyserowała
s. Diana Jonczyk. Młodzi artyści wykazali się niezwykłym talentem i urzekli
publiczność swoim występem. Widzowie mieli okazję zobaczyć Karola jako
zwyczajnego chłopca, którego wiara,
ambicja i pracowitość doprowadziły aż
do Watykanu, na Stolicę Piotrową.
W dalszej części uroczystości laureaci
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie
i konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze
św. Janem Pawłem II” oraz zwycięzcy III
Biegu Przełajowego im. św. Jana Pawła
II, które zostały zorganizowane w ramach
przygotowań do jubileuszu, otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i medale ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrody
zostały wręczone przez: ks. abpa Adama
Szala, ks. dziekana Kazimierza Gierę,
Wicekuratora Stanisława Fundakowskiego, Burmistrza Wojciecha Farbańca,
przewodniczącą Rady Miejskiej Krystynę
Przybyła – Ostap oraz emerytowanego
dyrektora Mariana Penara.
Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Najpierw głos
zabrał Burmistrz Wojciech Farbaniec,
który życzył całej społeczności szkolnej
dalszych sukcesów oraz na ręce dyrektor
szkoły przekazał pamiątkowy grawerton.
Gratulacje złożył również Wicekurator
Stanisław Fundakowski przekazując
podziękowania od Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch
oraz wicedyrektor OREW w Rymanowie
Kinga Piotrowska, która podarowała
szkole portret Jana Pawła II wykonany
przez swoich wychowanków.
Po części oficjalnej ważnym punktem
jubileuszu było również spotkanie Jego
Ekscelencji Metropolity Przemyskiego
księdza arcybiskupa Adama Szala z
dyrektorami szkół i placówek im. Jana
Pawła II Diecezji Przemyskiej, które
było doskonałą okazją do podzielenia

się doświadczeniami związanymi z pracą w szkołach mających tak wielkiego
Patrona oraz do zainicjowania nowych
form współpracy między szkołami i instytucjami.
Dziękujemy wszystkim, którzy
zechcieli towarzyszyć nam w tym dniu
i uświetnili swoją obecnością Święto
Szkoły.
W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce
Joanna Wójcik - Kaczor

Westchnienie
Nad ranem przyszedł maleńki
Coś szeptał dotykał głaskał
Mógł zmieścić się w cieniu ręki
A pachniał jak Boża łaska –
Nie zasnął
Wciąż czuwał przy mnie
I szeptał swoje pacierze
Umieścił mnie nawet w hymnie…
Czy wierzyć mu?
Ja mu wierzę.
Nie było białych obłoków
On też się nie palił cały –
Stał w progu światła i mroku
Był tchnieniem Boga
Skrą chwały
Zofia Kandefer
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20-lecie Pszczyńskiej
Akademii Sztuk
Walki sekcja
Rymanów Zdrój

W

październiku 1997 roku na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej
odbyły się pierwsze zajęcia pszczyńskiej
sztuki walki, prowadzone przez instruktora Pawła Śliwkę. Mimo, iż minęło ponad
20 lat, Paweł zajęcia prowadzi nadal. Z
tej okazji wychowankowie Mistrza Pawła
zorganizowali oficjalne obchody tej okrągłej rocznicy. Program całodziennego jubileuszu rozpoczynała Msza Święta, którą
poprowadził kapelan Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki ks. Stanisław Jaromin.
Współtowarzyszył mu tak bliski naszym
sercom przyjaciel śp. Mistrza Józefa –
Ojciec Ludwik Kordoń. To właśnie on po
Mszy Świętej wygłosił katechezę „Któż
jak Bóg”. Oprawę muzyczną zapewnili
Holy Voices i Pan Burmistrz Wojciech
Farbaniec.
Umocnieni słowami Księdza Stanisława i Ojca Ludwika udaliśmy się do
ZSP w Posadzie Górnej, gdzie na sali
gimnastycznej obok naszych sekcyjnych
instruktorów różnorakie techniki zaprezentowali zaproszeni goście – Mistrzowie
Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki:
Jacek Warchał, Ewald Przewoźnik, Aleksander Brudny, Jan Brudny, Krzysztof
Drożniak i Bernard Górny. Bardzo miłą
niespodzianką i prezentem zarazem od
przybyłych instruktorów było przyznanie założycielowi naszej rymanowskiej
sekcji wysokiego stopnia mistrzowskiego
6 DAN. Paweł i jego wychowankowie
otrzymali również gratulacje i statuetkę od
Pana Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie okazywane nie tylko
w tym dniu, ale przez cały okres naszej
współpracy. Równie gorące podziękowania należą się Dyrekcji ZSP w Posadzie
Górnej, zarówno za udostępnienie sali,
jak i za okazane wsparcie i otwartość
na ponowne nawiązanie współpracy w
najbliższych miesiącach.
Na koniec wszyscy zgromadzeni
na sali mieli okazję skosztować tortu i
zobaczyć łzy wzruszenia naszego Przyjaciela i Trenera Pawła, który otrzymał
od nas kilka upominków. Te kilka godzin
spędzonych razem chyba wszystkich
utwierdziło w tym, iż śp. Mistrz Józef
stworzył coś naprawdę wyjątkowego i
otaczał się wspaniałymi ludźmi.
A oto jak te dwadzieścia lat wspomina
sam założyciel sekcji Rymanów Zdrój
Instruktor Mistrz PASW Paweł Śliwka:
Po raz pierwszy z Pszczyńską Akademią Sztuk Walki zetknąłem się w 1991 roku
w Zboiskach k. Sanoka gdzie przebywałem
na rekolekcjach zorganizowanych przez
ks. Stanisława Jamrozka. To właśnie
ks. Stanisław zaprosił swoich przyjaciół
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- instruktorów PASW do Zboisk aby zaprezentowali swoje umiejętności. To co
wtedy zobaczyłem zafascynowało mnie:
zwinność ruchów, dynamika, precyzja
wykonywanych technik, specyficzny sposób poruszania się i ta atmosfera, która
towarzyszyła ludziom w trakcie pokazu
- coś niesamowitego. Ks. Stanisław poznał mnie z instruktorami PASW, którzy
zaprosili mnie na treningi do Rzeszowa.
W okresie moich studiów w Rzeszowie
1991-1996 poznawałem i doskonaliłem
Pszczyński Styl Walki, zachwycała mnie
w nim prostota a zarazem skuteczność
technik. Po zakończeniu studiów w 1997
roku dzięki pomocy Pani Elżbiety Nadziakiewicz - dyrektor Zespołu Szkół w Posadzie Górnej, która udostępniła mi salę
gimnastyczną otworzyłem własną sekcję.
Zajęcia odbywały dwa razy w tygodniu
i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Pamiętam niektóre nazwiska osób, które
zaczynały wtedy treningi : Sebastian
Hanus, Michał Krukar, Bogdan Rajchel,
Monika Gąsiorek (Wolska ), Michał Niemczyk, Grzegorz Smerecki, Konrad Rygiel,
Lucjan Rymarowicz, Adrian Trygar, Karol
Farbaniec. W trakcie prowadzonych zajęć młodzież poznawała nie tylko tajniki
Pszczyńskiej Sztuki Walki ale także filozofię, podstawy anatomii człowieka oraz
pierwszą pomoc. Pszczyńska Akademia
Sztuk Walki założona został ponad 60 lat
temu przez braci Jana i Józefa Brudny
w celu przeciwstawiania się przemocy
i agresji, które ich otaczały. Początki

polegały na stawianiu sobie pytania:
„co by było - gdyby” i wymyślaniu akcji
obronnych, które w danej sytuacji byłyby
najskuteczniejsze. Podstawą filozoficzną
Pszczyńskiej Akademii Sztuka Walki
jest Chrystocentryzm, z którego wynika
respektowanie 10 przykazań, przede
wszystkim dwóch najważniejszych: miłości do Boga i do bliźniego. W ciągu tych
20 lat, które upłynęły od założenia sekcji
kilkoro moich wychowanków zdobyło
stopnie mistrzowskie. Są to: Sebastian
Hanus - 2 dan, Bogdan Rajchel - 2 dan,
Monika Wolska - 1 dan, Agata Łożańska
- 1 dan, Adrian Trygar - 1 dan oraz Elżbieta Kruczek - 1 dan. W chwili obecnej
prowadzę zajęcia dla młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół w Iwoniczu. Na
zakończenie chciałbym przytoczyć kilka
słów Mistrza Józefa, które zawsze mi towarzyszą: „Siła Akademii to TY, to JA to
DRUGI CZŁOWIEK” oraz „Przyjaźń to
największa wartość jaką możecie zdobyć
w życiu oprócz miłości. Uważam, że mi
się to udało i że jest to moim największym sukcesem, że mam tylu Przyjaciół”.
W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim moim Przyjaciołom za przygotowanie wspaniałej uroczystości z okazji
20 - lecia istnienia sekcji PASW na terenie
Rymanowa.
Film z uroczystości można obejrzeć tutaj https://www.youtube.com/
watch?v=9ijHSECRjvE&feature=youtu.be
Monika Wolska i deka

„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”

26

.10.2017 na rymanowskim Orliku rozegrany został turniej piłki nożnej chłopców w kategorii wiekowej U-12.
Jest to już XVIII edycja tych rozgrywek organizowanych
przez Polski Związek Piłki Nożnej, od 11 lat sponsorowanych przez
markę „Tymbark” a od zeszłego roku również przez firmę „Elektrolux”. Już ponad 1,6 mln dzieci wzięło udział w dotychczasowych
edycjach Turnieju, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci
do aktywności fizycznej. Najważniejszym aspektem rozgrywek jest
zabawa i przyjemność z gry. Warto jednak pamiętać, że na kolejnych
etapach dzieci są pod baczną obserwacją trenerów młodzieżowych
reprezentacji Polski, którzy wyławiają największe talenty, pomagają
im spełnić marzenia o piłkarskiej karierze i założeniu reprezentacyjnej koszulki. W ten właśnie sposób swoje pierwsze kroki na drodze do reprezentacji kraju stawiali między innymi Arkadiusz Milik
i Piotr Zieliński. Rozgrywki rozpoczynają się od rywalizacji gminnych i miejskich, gdzie stawką jest awans do Finałów Wojewódzkich, aby na nich powalczyć o mistrzostwo województwa i wyjazd
do Warszawy na Finał Ogólnopolski, który od kilku lat rozgrywany
jest na Stadionie Narodowym.

Góry „Nasze góry”
Góry coś mają w sobie te nasze.
Dla nas są niczym niebios poddaszem.
Spokojne stoją na straży nieba,
Chronią przed burzą, wtedy, gdy trzeba
Las na nich rośnie, od wieków wiek,
Brzegiem są także dla naszych rzek
Wskazuję drogę, turystom, gościom
Wcale nie chwaląc się zamożnością
Bogactwem grzybów, jagód, czy miodu
Ciszą, potęgą, dumą narodu
Który w nich mieszka, od wieków wiek
Jedząc, nie łatwy, bo górski chleb.
Z domieszką wiatru, chłodu , wilgoci
Z czołem wyniosłym, z czołem, co poci
Się od wysiłku, nieraz nad miarę
Aby upiększyć swą ziemię darem
Talentu swego, pracowitości
Takiej zwyczajnej górskiej mądrości
A domy mają piękne, czyściutkie
Ogrody wkoło, wszystko śliczniutkie
Że zazdrość bierze, tych z nizin panów
Skąd na to wszystko, stać ten Rymanów?
Ani przemysłu, ani tu pracy
Skąd na to mają, Ci z gór Polacy?
Nie wszystko wiedzieć musicie goście
Co mamy tego, też nie zazdrośćcie
Patrzcie i podziwiajcie, to nasze dzieło
Z nikąd na pewno się to nie wzięło
Wiedzcie, że u nas siły za dwóch
W każdym spoczywa beskidzki duch
Duch naszych przodków, naszych twardzieli
Być może, rodem tych od Popieli
Tu założyli swoją ojczyznę.

Nagrodą główną dla zwycięzców będzie możliwość obejrzenia
meczu kadry Adama Nawałki i osobistego spotkania z reprezentantami Polski. W tym roku do naszego rymanowskiego turnieju
zgłosiło się sześć drużyn z terenu naszej gminy: ( SP Rymanów, FC
Albatros Klimkówka, Meteor Sieniawa, SP Milcza oraz dwa zespoły
z Posady Górnej). Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem chłopców z Posady Górnej , którzy w finale pokonali zespół FC Albatros
Klimkówka i to oni będą reprezentować naszą gminę w dalszej rywalizacji o prawo udziału w wielkim finale na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Marek Sokołowski

Hotel**Restauracja „Jaś Wędrowniczek”
zaprasza dzieci na:

MIKOŁAJKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW
3 grudnia 2017r.(niedziela), godz. 13:00
Wstęp: 10zł/osoba (dzieci i dorośli)
W programie:
- tańce z Bałwankiem Olafem (DJ Dusiek)
- warsztaty kulinarne: pieczenie i dekorowanie
świątecznych ciasteczek
- mikołajkowa herbatka dla dzieci
- zabawy animacyjne z Elfem i Śnieżynką
- wizyta Św. Mikołaja i wręczanie prezentów
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc.
Rymanów, ul. Bieleckiego 8
tel.: 13 43 567 33,
603 364 444

W górze, i lesie, bez ziemi żyznej
Ale ze sercem, twardym jak stal
Każdy tu kowal, każdy tu drwal
Każdy pracuje, i nie narzeka
Na tym polega wielkość człowieka
A skąd to wszystko, od wieków wiek
To w górach naszych jest na to lek.
Receptę pisze tu, pisk sokoła
Pomruk niedźwiedzia, łąkowe zioła
Wiatr, który nuci do snu piosenkę
Rzeka, z cudownym swej wody dźwiękiem
Ot tajemnica naszego życia
Widać, nie mamy nic do ukrycia
A tylko chwalić chcemy się tym
To nasz Rymanów, a tam Wasz Rzym.
Różnica zawsze w świecie być musi
I tą różnicą świat też nas kusi
Odwiedzać inne strony i miasta
Ale gdzieś leży, ojczyzna własna
Choćby najmniejsza, taka każdego
Piękno w niej zobacz, a nic co złego.
Podglądaj innych, ucz się i wracaj
I swoje gniazdko, w piękno wzbogacaj
Aby też inni, będąc u Ciebie
Poczuć się mogli, prawie jak w niebie
My, mamy góry, stąd nasza siła
Niejednych gości już zadziwiła
I niech tak będzie, na zawsze już
To nasz Rymanów, chwałę mu złóż
Adam Śliwka
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Projekty grantowe
– warto wykorzystać
szansę na dotację

M

ałe miejscowości mają duże
możliwości rozwoju jeśli znajdą się w nich ludzie, którzy
chcą i potrafią wykorzystać potencjał
miejsc, w których żyją. Planowany przez
Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” nabór wniosków na projekty grantowe końcem 2017 roku, może okazać
się sposobem na rozwój naszych małych
ojczyzn. Rozwijanie kapitału ludzkiego,
ciekawe zagospodarowanie terenów czy
też wyeksponowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – to
tylko niektóre pomysły, które będą mogły być zrealizowane dzięki naborowi
wniosków na projekty grantowe.
Projekty grantowe to nowość
wprowadzona w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – to specyficzna forma
wsparcia ze względu na niewielką kwotę
pomocy, a stosunkowo wysoki procent
refundacji. O wsparcie mogą się ubiegać:
 osoby fizyczne
 osoby prawne, w tym m.in. kółka rol-

Z wizytą studyjną
w ZAZSmak-u
lokalu cukierniczo
-gastronomicznym
w Rymanowie

16

października 2017 r wychowankowie I i II oddziału przysposabiającego do pracy brali udział
w wizycie studyjnej w ZAZSmak-u,
lokalu cukierniczo- gastronomicznym w
Rymanowie. Uczestniczyli w instruktażu
zawodowym w laboratorium cukierniczym.
Zwiedzili lokal, poznali specyfikę
jego pracy, zobaczyli jak odbywa się
praca osób niepełnosprawnych. Poznali
formy działalności ZAZSmak-u i stosowany model kształcenia zawodowego
osób niepełnosprawnych. Zobaczyli, że
pomimo choroby można normalnie żyć,
pracować i być samodzielnym finansowo.
Serdecznie przywitała nas Pani menager
Renata Wołczańska, opowiedziała o
specyfice lokalu, oprowadziła po laboratorium, pokazała nowoczesny sprzęt
gastronomiczny do wyrobu i wypieku
ciast, pączków, drożdżówek, ucierania
mas, ubijania śmietany itp. Pani Renata
wyjaśniła na czym polega praca na stanowiskach: kelner, pomoc kuchenna, pomoc
przy wypieku ciast oraz przedstawiła
obowiązki pracowników i czynności,
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nicze, JST z wyłączeniem województw,
ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną
Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD,
zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi
powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.
Zakres pomocy:
 wzmocnienie kapitału społecznego,
w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 promowanie obszaru objętego LSR,
w tym produktów lub usług lokalnych.
Granty to działania na małą skalę,
służące aktywizacji lokalnych środowisk.
Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie
w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Szczegółowa dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów wniosków
dostępna będzie   na stronie internetowej
Stowarzyszenia
www.dorzeczewisloka.pl Wszystkie osoby zainteresowane
składaniem wniosków mogą skorzystać
z bezpłatnego doradztwa w godzinach
pracy biura, w siedzibie LGD przy ul.
Bieszczadzkiej 98 w Zarszynie, doradztwa e-mailowego: dorzeczewisloka@
op.pl bądź doradztwa telefonicznego 13
46 700 75 udzielanego przez pracowników Lokalnej Grupy Działania ”Dorzecze Wisłoka”. W najbliższym czasie
będą organizowane szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.
Czekamy na ciekawe projekty będące odpowiedzią na potrzeby lokalne, aktywizujące i integrujące społeczeństwo
ale także infrastrukturalne, podnoszące
wartość inwestycyjną naszego obszaru.
Projekty grantowe będą realizowane
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy
LEADER, w poddziałaniu: Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

które wykonują na swoim stanowisku
pracy. Nasi wychowankowie zobaczyli
pomieszczenia chłodnicze, profesjonalne piekarniki, kuchnie. Pani Renata
mówiła o zagrożeniach związanych z
wykonywaniem pracy na poszczególnych
stanowiskach, zasadach bezpieczeństwa,
które muszą być przestrzegane. Nasi
wychowankowie samodzielnie zamawiali
ulubione danie obiadowe i desery.
Wizyta studyjna była wstępnym
przygotowaniem naszych uczniów z oddziałów przysposabiających do pracy do
odbywania praktyk zawodowych w ZAZ
w Rymanowie Zdroju, lokalu gastronomicznym ,,Nasza Chata” oraz ZAZSmak-

-u. Dzięki niej nasi wychowankowie
nabędą niezbędne umiejętności, poszerzą
wiadomości, zdobędą doświadczenie, które potrzebne jest do podjęcia zatrudnienia.
Pragniemy podziękować Panu Salvatore
Di Pasquale, oraz Pani Renacie Wołczańskiej za poświęcony nam czas oraz cenne
informacje potrzebne do podjęcia pracy w
tego typu lokalu.
Mariola Sokołowska
Oligofrenopedagog OREW

Erasmus plus w ZSP
Rymanów

W

ielojęzyczność kluczem do
rozwoju” to tytuł nowego projektu realizowanego w roku
szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół
Publicznych w Rymanowie. Projekt
dotyczy tym razem mobilności kadry
edukacyjnej i wiąże się z wyjazdami wybranych nauczycieli na dwutygodniowe
kusy metodyczno – językowe i językowe
do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i
na Maltę. Nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego będą doskonalić swój warsztat pracy oraz znajomość języka, natomiast nauczyciele innych przedmiotów będą uczyć się języka
angielskiego i języka niemieckiego. Nauczyciele chcieliby również podczas pobytu za granicą nawiązać nowe kontakty
i w przyszłości poszerzyć współpracę
międzynarodową o nowe kraje i szkoły.
Jednak najważniejszym celem na przyszłość dla rozwoju szkoły w tym zakresie, jest stworzenie klas dwujęzycznych
w szkole podstawowej i liceum , a udział
w projekcie i odpowiednie przygotowanie nauczycieli ma być pierwszy krokiem na tej drodze.
Taki właśnie cel przyświecał nauczycielowi matematyki z naszej szkoły
mgr Piotrowi Kowalczykowi, który jako
pierwszy ostatnie dwa tygodnie wakacji
spędził na intensywnym kursie języka
angielskiego na Malcie. Kurs zorganizowany został przez szkołę Easy School
Language. Zajęcia podzielone były na

„

Matematyka i fizyka
po angielsku

W

ramach realizowanego w ZSP
w Rymanowie projektu: Erasmus+ „ Wielojęzyczność kluczem do rozwoju” odbyły się pokazowe
lekcje otwarte z fizyki i matematyki w
pierwszej i drugiej klasie liceum. Nauczyciel fizyki, mgr Marcin Kielar oraz
nauczyciel matematyki, mgr Piotr Kowalczyk odbyli dwutygodniowe szkolenia z
języka angielskiego w Wielkiej Brytanii
oraz na Malcie i zdecydowali się wypróbować nabyte umiejętności językowe
w praktyce. Lekcja z matematyki miała
miejsce w klasie pierwszej liceum, a jej
temat brzmiał: „Procenty – ćwiczenia”,
natomiast w klasie drugiej liceum uczniowie realizowali temat: „Ruch jednostajny
– rozwiązywanie zadań”.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, wykonując obliczenia na
tablicy, analizując zadania sformułowane
w języku angielskim oraz odpowiadając
na pytania postawione przez nauczyciela.
Nauczyciele zapoznali uczniów z podstawowym słownictwem koniecznym

różne bloki doskonalące poszczególne
sprawności językowe: słuchanie, czytanie , pisanie i wreszcie mówienie, ponieważ konwersacja pomiędzy uczestnikami była najważniejszą częścią szkolenia.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, nastawionymi na jak największe zaangażowanie uczestników. Kurs dawał
możliwość
poznania nauczycieli z innych krajów: z Kolumbii,
Japonii,
Korei,
Włoch, Szwajcarii, Węgier, Francji,
Hiszpanii,
poznania
zwyczajów, potraw,
sławnych osób z
tych państw, sytuacji politycznej
oraz systemu edukacji panującego
w tych krajach,
ale również zaprezentowania własnego
kraju, miasta i szkoły innym.Z uwagą
grupa słuchała o zmianach politycznych,
które występowały na przełomie lat 80
i 90 w Polsce, o naszym przywiązaniu
do kultury, religii, o naszych zwyczajach
świątecznych i świętach narodowych,
o zaangażowaniu naszych klas wojskowych w oprawę imprez patriotycznych, w końcu o samym malowniczym
Podkarpaciu z Rymanowem na czele.
Integralną częścią kursu było również
zwiedzanie Malty i poznawanie jej historii, zabytków, kultury oraz spotkania

z mieszkańcami. Kurs zakończył się
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie. Najcenniejsze
są jednak doświadczenia, jakie udało
się zebrać przez te dwa tygodnie, nowe
sposoby uczenia się i nauczania innych,
udoskonalona znajomość języka angiel-

skiego oraz pozbycie się barier w posługiwaniu się tym językiem na co dzień.
Chcemy, ażeby uczniowie naszej
szkoły mogli korzystać z zajęć prowadzonych nowoczesnymi metodami, które
uczynią proces lekcyjny jeszcze bardziej
atrakcyjny i interesujący dla ucznia, dlatego też pomysł na taki właśnie projekt
i udział w nim naszych nauczycieli.
M. Piotrowska, P. Kowalczyk

do przeprowadzenia zajęć
typu: stopa procentowa, inflacja, wzór, prędkość, droga,
pierwiastek itd. Cała lekcja
zarówno z matematyki, jak i
fizyki przeprowadzona była
w języku angielskim. Nauczyciele komunikowali się z
uczniami w języku angielskim,
co nie sprawiało im większych
trudności. Należy zauważyć,
że uczniowie byli bardzo skoncentrowani, wykorzystywali
znajomość j. angielskiego na
innych zajęciach, niż do tej
pory, z zainteresowaniem obserwowali nauczyciela, który
nigdy wcześniej dotąd na lekcji fizyki, czy matematyki nie
posługiwał się językiem angielskim. Było to dla uczniów,
jak i nauczycieli nowe cenne
doświadczenie. Mamy nadzieję, że lekcje dwujęzyczne w
naszej szkole będą się coraz
częściej odbywać i podniosą
jeszcze bardziej atrakcyjność
prowadzonych zajęć.
M. Piotrowska
NASZ RYMANÓW
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w tak
krótkim czasie zobaczyć można jak wiele zmian dokonało
się w gminie Rymanów. Jakie problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze na
załatwienie. Wykorzystaliśmy treść
numeru 12 (23) „Naszego Rymanowa”
z grudnia 2002 roku.
Wieści z gminy doniosły o klasyfikacji gmin w kraju przez ogólnopolskie
pismo samorządowe „Wspólnota”.
Punktowano w trzech kategoriach: sukces finansowy, sukces ekonomiczny i
kategoria infrastruktury. Po zsumowaniu
ogłoszono „Sukces kadencji – podsumowanie”. W tej kategorii Rymanów został
sklasyfikowany na 66 miejscu w Polsce. Z
Podkarpacia najlepsi to Tyczyn – 32 miejsce i Głogów Małopolski – 41 miejsce,
Baranów Sandomierski sklasyfikowano
tuż za Rymanowem na 67 miejscu.
Wybraliśmy burmistrza i radnych – 27 października mieszkańcy
gminy wybrali na burmistrza gminy Jana
Rajchla. Ponieważ zwycięzca uzyskał
ponad 50% głosów, nie było potrzeby,
zgodnie z ordynacją, przeprowadzania
II tury. Wybrano też 15 radnych z 65
kandydatów zgłoszonych na listach.
Rymanów – D. Królicki i A. Biel, Posada Dolna – E. Pulnar, Klimkówka – H.
Penar i M. Penar, Ladzin, Zmysłówka,
Łazy – W. Pelczarski, Wróblik Królewski – J. Zywar, Wróblik Szlachecki – T.
Chodyniecki, Bzianka – A. Michalak,
Milcza – S. Adam, Sieniawa – M. Tomków, Głębokie, Puławy, Wisłoczek – M.
Urbanik, Królik, Bałucianka – A. Pitrus,
Rymanów Zdrój – W. Farbaniec, Posada Górna – M. Niemczyk. W Posadzie
doszło do niecodziennej sytuacji – po
zliczeniu głosów okazało się, że dwóch
kandydatów uzyskało taki sam wynik.
Przeprowadzone losowanie wskazało
M. Niemczyka. Czterech mieszkańców
naszej gminy wybranych zostało do rady
powiatu.
Żeby nam się chciało chcieć – tym
cytatem zaczyna się opis uroczystości
zorganizowanej 11 listopada przez
Koło Przyjaciół Radia Maryja. W domu
ludowym w Posadzie Dolnej grupa entuzjastów pod wodzą p. Felicji Lorenc
zorganizowało, bez budżetu i zatwierdzonego programu, wspaniałą akademię w
Dniu Niepodległości. W części pierwszej,
opracowanej przez p. Janinę Nikody, wystąpiło wiele osób od kilkuletnich do…
powiedzmy starszych, w patriotycznych
deklamacjach i śpiewach. W części drugiej dominowała tematyka historyczna z
Rymanowa i Rymanowa Zdroju. Publiczność szczelnie wypełniająca salę domu
kultury, wysoko oceniła wartość imprezy.
XI Ogólnopolski Zjazd Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II – było to wielkie
wydarzenie w historii Klimkówki. 8
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listopada szkoła gościła przedstawicieli
77 szkół z całego kraju. Na uroczystość
przybył abp. Józef Michalik, przedstawiciele władz powiatu i gminy i 193
przedstawicieli szkół. Uczniowie z Klimkówki przedstawili program o „miłości do
drugiego człowieka i Ojczyzny” widziane
oczami dziecka. W czasie Mszy św. abp J.
Michalik zachęcał do modlitwy za Ojczyznę – „potrzebuje Ona miłości braterskiej
i jedności”. W czasie spotkania w szkole z
uczestnikami zjazdu wszyscy wzbogacili
swoją wiedzę o Janie Pawle II, człowieku który ponad wszystko stawia Boga,
dostrzegając Go w drugim człowieku. W
drugim dniu odbyły się wycieczki po okolicy. Wszyscy uczestnicy byli oczarowani
pięknem naszych krajobrazów.
Park? – pytajnik postawiony jest celowo. Słowo to kojarzy się z miejscem odpoczynku dla każdego i miejscem zabaw
dzieci. Korzystanie z parku rymanowskiego jest utrudnione przez „działalność”
wandali. Oto przykłady. Ogrodzenie z
kamienia przetrwało prawie 200 lat, by
teraz doświadczyć zniszczenia. W jedną
noc jacyś smarkacze wyłamali kilkanaście świeżo posadzonych drzewek, które
miały zastąpić stare, usychające drzewa.
Odnowa takiego drzewostanu trwa wiele
lat. Niszczone są ławki parkowe i ten
nieliczny sprzęt zabawowy dla dzieci. Po
parkowych alejkach odbywają się wyścigi
motocyklistów, picie alkoholu jest na porządku dziennym. Autor ubolewa, że park
jest pozbawiony jakiegokolwiek dozoru,
nie wystarczy tylko opróżniać kosze. Podobne zniszczenia mają miejsce nie tylko
w parku, niszczone są znaki drogowe,
tablice, lampy. Garstka rozwydrzonych
wyrostków tylko tak potrafi na siebie
zwrócić uwagę. A za głupie wybryki
zapłacimy wszyscy.
Janusz Maśnik – malarz. – w numerze listopadowym „NR” pisał o plenerach i wystawie w Rymanowie Zdroju.
Komisarzem wystawy był Janusz Maśnik
– rymanowianin, który całe swoje dorosłe
życie spędził w Warszawie. Z wywiadu
przeprowadzonego w czasie wystawy wybrano 5 pytań i odpowiedzi. Jakie oceny
otrzymywał Pan z rysunków w szkole? –

Często łapałem nawet niedostateczne, ale
nie za złe prace tylko byłem przyłapywany na wykonywaniu rysunków kolegom,
a tego nauczyciele nie lubili. Jednak
zawsze oceny okresowe miałem bardzo
dobre. Czy wrażliwość malarza nie jest
w sprzeczności z sylwetką mocnego
człowieka jakim niewątpliwie powinien
być policjant, a taki był Pana zawód? –
Sprzeczności zawartej w pytaniu nie odczuwałem, praca w policji to jeden ciągły
stres, a tutaj przychodzisz sobie do domu,
siadasz przed sztalugą i odreagowujesz
się uciekając w świat fantazji. I to jest
pierwsza radość, a gdy teraz jeszcze ktoś
przyjdzie i kupi ten obraz , masz drugą
satysfakcję, również finansową. Policjant
też człowiek, wielu z nich ma różnorakie hobby. Gdzie znajdują się pańskie
obrazy? - W galeriach, bibliotekach i
u osób prywatnych. Sprzedają się dość
dobrze i są na wszystkich kontynentach,
z wyjątkiem Afryki. W Polsce obrazy są
bardzo tanie w porównaniu z USA i Europą Zachodnią. Czy klienci z różnych
stron świata preferują różną tematykę
obrazów? - Do USA dobrze idą pejzaże
miejskie np. Kazimierz Dolny, Warszawa,
do Australii często kupują krajobrazy
zimowe, aby w klimacie gorącym mieć
u siebie choć namiastkę zimy. Oprócz
marynistyki, pociąga Pana chyba pejzaż
naszego terenu? - Oczywiście, ciągle
wracam do tej tematyki, z terenem tym
jestem emocjonalnie związany, m.in.
dlatego byłem organizatorem pleneru
marynistów w Rymanowie Zdroju. Pobyt
w Rymanowie zawsze mnie doładowuje.
Zbójecka przeszłość – W wiekach
XV-XVII mieszkańcy tych terenów wcale
nie czuli się bezpieczniej niż dzisiaj,
wręcz przeciwnie. Zbójowanie było
poważnym problemem, mimo bardzo
surowych kar. Złapani rozbójnicy bywali
osądzani na najwyższą karę. Zwykle po
długotrwałych torturach przyznawali się
do rozboju i kradzieży. Zanim dali gardła
przetrzymywani i sądzeni byli w zamkach
np. w Sanoku. Udokumentowane jest,
że wyroki wykonywane były również
w Rymanowie. Już w 1413 r. Zyndram
z Maszkowic, właściciel Jaślisk i Królika Polskiego podjął się obrony ziemi
sanockiej przed rozbójnikami z Karpat.
Panowie polscy w 1448 r. na zjeździe u
królowej Sońki (czwartej żony Jagiełły)
żądali ukrócenia rozboju w pobliżu granicy polsko – węgierskiej. W 1571 roku
zanotowano „złoczyńcy kradną i wielkie
szkody czynią w Rymanowie”, a w 1597
roku puścili w obieg fałszywe monety.
Okradali też kilkakrotnie kościoły w
Rymanowie i Klimkówce. W 1647 sejmik województwa lwowskiego podjął
radykalne kroki, zezwalał na stracenie bez
sądu opryszków złapanych na gorącym
uczynku. Powstały specjalne oddziały
do obrony ludności. Tenże sejmik w
1699 roku zdecydował o zwiększeniu
liczebności tych oddziałów. W 1699 r.
ziemi sanockiej broniło 200 zaciężnych
Kozaków.
(wła)

NASZYM ZDANIEM
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egoroczne obchody Święta Niepodległości, były uroczyste jak
nigdy do tej pory począwszy od
Rymanowa aż po Warszawę. Hasło „My
chcemy Boga” było bardzo wymowne,
jesteśmy jedynym Narodem w Europie,
który pod wieloma względami jest przykładem dla pozostałych - wiara, patriotyzm, moralność, to nasze cechy z których
jesteśmy dumni. Jak już nazajutrz po
Marszu Niepodległości, zauważyliśmy,
że nie wszystkim taka postawa Polaków
się podobała, dlatego w podły sposób
rzucono oszczerstwa na 60 – tysięczny
pochód w Warszawie, gdzie dopatrzono
się nazistów. Czy pod hasłem ‘My chcemy Boga” mogli iść naziści?
Franio- już od pewnego czasu Polska
jest atakowana pod byle pretekstem, nieprzyjaźni nam politycy U.E. są po prostu
zazdrośni, że Polska prowadzi mądrą
politykę czy to międzynarodową czy
gospodarczą. Polski rząd dba o sprawy
obywateli, jesteśmy państwem gdzie czujemy się bezpiecznie, w miarę możliwości
powoli ale sytuacja materialna wielu
rodzin znacznie się poprawiła, tępi się
przestępców i złodziei. Polska przestała
wszystkim przytakiwać, jak to było za
poprzedników, a stała się państwem, które
ma swoje zdanie i zawsze na uwadze ma
interes narodowy.
Stachu – zgadzam się z tobą, ale
zwróćmy uwagę na to, że jeżeli jesteśmy
atakowani przez tych wrogich nam polityków, to jeszcze można zrozumieć, ale
skoro niby „ nasi ludzie – bo nie można
nazwać ich Polakami” robią to przeciwko
swojemu państwu, własnej Ojczyźnie, to
jest w ogóle niezrozumiałe. Ci politycy
PO to moim zdaniem nie są Polacy – to
są haniebni ZDRAJCY, którzy powinni być surowo ukarani, i zabronić im
powrotu do Polski. Czy jest na świecie
taki kraj w którym polityk pluje i działa
przeciwko własnej ojczyźnie ? tacy ludzie
nie zasługują na inne określenie jak tylko
ZDRAJCY. Platforma Obywatelska już
kolejny raz pokazała na co ich stać, już
dawno sięgnęli dna, ale tym razem głosując w UE za wprowadzeniem rezolucji
przeciwko Polsce przeszli samych siebie.
Jak można dołączyć do naszych wrogów i
wspólnie zwalczać własną OJCZYZNĘ?
– P. O. - już dawno pod tym względem
przebiła nawet S.L.D. Pocieszające jest
to, że jednak ludzie powoli otwierają
oczy, a sondaże to potwierdzają i miejmy
nadzieję, że będzie to koniec tej targowicy, zdrajców, przestępców, złodziei i
skończą tak samo jak SLD.
Stachu – jak myślisz – czy w naszej
gminie znajdą się ludzie, którzy po tym
wszystkim będą jeszcze wspierać tą przestępczą bandę.
Franio – oni jeszcze jak do tej pory
mają 15% poparcia – to znaczy, że tyle
mamy w kraju złodziei i przeróżnych
przestępców, bo to oni za wszelka cenę
chcą powrotu sprzyjającego czasu do
rabunku, złodziejstwa itp. Ale tu możemy
ich zapewnić, że tamte czasy już minęły i
już nigdy nie wrócą. Każdy rozsądnie my-

ślący człowiek przyzna, że obecny rząd to
najlepszy z wszystkich jakie do tej pory
mieliśmy i życzył bym sobie aby rządzili
jak najdłużej, bo tylko w tym rządzie jest
nadzieja, że Polska będzie państwem o
jakim marzyli ci, którzy często oddali
życie lub zdrowie, aby wrogowie nasi i
zdrajcy nie będą mieć miejsca w naszej
Ojczyźnie. Schetyna i Petru mają zgłaszać
wniosek o obalenie obecnego rządu premier Beaty Szydło – czy to są normalni
przywódcy swoich partii (jacy przywódcy
takie partie) ten pomysł świadczy o ich
głupocie, bo już dziś wiadomo, że jest to
niemożliwe, a po drugie jest to dowodem
o ich wrogim działaniu przeciwko Nasze
Polsce.
Chodzi im tylko o to, aby stworzyć
możliwość obrażania premier B.
Szydło, poszczególnych ministrów i
wyszczekania się do woli, a to jest ich
specjalnością, poza tym nic więcej nie
potrafią. Franio – dopiero teraz przy
obecnej władzy możemy być dumni, że
jesteśmy Polakami i takiego zdania jest
coraz więcej ludzi, a dowodem tego niech

świadczy wysokie poparcie jakim cieszy
się obecny rząd, bo rząd dba o interes
własnego Narodu a nie jak poprzednicy,
niszczyli naszą gospodarkę – przemysł,
sprzedawali za bezcen co tylko mogli i
to naszym wrogom.
Unijni politycy zachodnich państw
przy każdej okazji starają się nasz kraj
obrażać, zapominają. że z czystej przyzwoitości należało by okazać wdzięczność za wyzwolenie w czasie II wojny
światowej przez naszych żołnierzy, wielu
z nich oddało życie za ich wolność, a
dzisiaj oni w taki sposób nam odpłacają,
a w dodatku w tym pomagają im zdrajcy
naszej Ojczyzny i to jest bardzo –przykre.
Pocieszmy się tym, że to właśnie obecny
rząd przeciwstawia się tym wszystkim
obelgom i broni naszego dobrego imienia
– BOGA – HONORU – OJCZYZNYTAK NAM DOPOMÓŻ BÓG
!!!
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA – ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2018
ROKU ŻYCZĄ
Stacho i Franio

XI Powiatowy
Konkurs Polskiej
Pieśni Patriotycznej

W

dniu 6 listopada 2017 roku, w
Domu Kultury w Chorkówce
odbył się finał XI Powiatowego
Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej,
zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Konkurs składał się z trzech etapów:
szkolnego, gminnego i powiatowego, w
którym udział wzięła szóstka uczniów z
ZSP w Rymanowie. W kategorii wiekowej klas I-III liceum I miejsce zdobyła
Katarzyna Gierlicka (uczennica kl.1B),
ujmując jury swoją interpretacją utworu
„Wolność” Marka Grechuty.
Młoda wokalistka wystąpiła ponownie podczas koncertu galowego,
który miał miejsce 11 listopada w sali
Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, gdziewywalczyła główną nagrodę

konkursu – wycieczkę do Budapesztu,
sponsorowaną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Naszej laureatce serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych
osiągnięć w kolejnych muzycznych
zmaganiach.
Opr. Martyna Polakowska
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Paweł Odrzechowski
– nieznany bohater

(Wspomnienia o ojcu Romana
Odrzechowskiego ze Lwowa)
I wojna światowa
W górach Karpatach od dawna żył
znany i pracowity lud. Surowe zimy i
dżdżyste lata sprzyjały kształtowaniu
się odpornego i mężnego charakteru
człowieka. Właśnie tu urodził się i wyrósł człowiek, który sprostał niejednej
życiowej próbie.

Paweł Odrzechowski zdj. z lat

1918 - 20

Wieś Wólka leżąca na karpackich
wzgórzach należąca do gminy Rymanów,
zamieszkała przez Łemków, od dawna
słynęła z ludzi pracowitych i utalentowanych. Tu, w rodzinie Wasyla Odrechiwskiego, 13 lipca 1899 roku urodził się
syn Paweł. Dorastając, razem z innymi
członkami rodziny, pracował w rodzinnym gospodarstwie. Paweł był młodszym
synem, starszy od niego o 10 lat brat
Piotr już był wielką pomocą rodziców.
A napracować się trzeba było dużo, aby
jałowa ziemia dala plon w postaci owsa i
bandurków (łem. ziemniaki.) Bracia znali
się na pracy gospodarskiej, liczne stada
kur, gęsi i owiec oraz kilka krów i koni,
wymagało nadzoru i dostarczenia karmy.
Ile to się hektarów trzeba było nakosić!
Pieniędzy u chłopów było mało.
Dobrze, że obok były uzdrowiska Rymanów i Iwonicz, gdzie przyjeżdżało wielu
wczasowiczów. Paweł wyprawiany był do
zdroju z mlekiem, jajami i innymi produktami rolniczymi. Przyjemność sprawiała
mu możliwość wspinania się na górę
Przymiarki, by na cyplu skręcić w prawo
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i łagodnym stokiem dobiec do Iwonicza.
Wybucha pierwsza wojna światowa.
Zgodnie z tradycją na gospodarstwie
zostaje najstarszy syn. Młody Paweł po
osiągnięciu pełnoletności, został w 1917
roku zmobilizowany do austriackiego
wojska, do 10 pułku saperów. Jako saper
zdążył jeszcze przez 8 miesięcy uczestniczyć ze swoim pułkiem (1917-18) w
krwawych bojach na terytorium Włoch.
Gdy okropności wojny skończyły się,
żołnierze byłej armii austriackiej zostali
przewiezieni na dworzec do Lwowa.
Paweł dostał się do towarowego pociągu
jadącego do Chyrowa i dalej do Sanoka.
Pociąg stukocze po szynach, a Paweł
ukryty w wagonie siedzi cichutko nie
mogąc doczekać się celu. Dobrze, że
pociąg rzadko się zatrzymywał, bo głód
doskwierał. Nawet papierosy się skończyły, ech, żeby tak zaciągnąć się dymem! Ile
to razy na froncie, gdy nie było co jeść,
papierosy wystarczały – zaciągniesz się i
zaraz będzie lżej.
Wreszcie patrząc przez szpary wagonu poznaje znajomą rzekę, to San. Pociąg
zatrzymał się za stacją Sanok, wszystko
wskazywało, że na dość długo, a być może
na stałe. Trzeba rozładować wagony i być
może załadować ponownie. Dalej do Wróblika nie było czym jechać. Zachowując
ostrożność wyszedł z wagonu, wyznaczył
sobie kierunek marszu do Wólki – i poszedł. Trzymając się skraju lasu, po dość
intensywnym marszu, u schyłku dnia
znalazł się w rodzinnej wiosce.
II wojna światowa
W maju 1920 roku Paweł założył
rodzinę. Obok pracy na roli, ważnym towarem przynoszącym zyski były rzeźby.
Większość rodzin w Wólce zajmowała się
rzeźbieniem w drewnie. Tym tradycjom
wierna była również rodzina Pawła. Jego wytwory i
jego synów: Wasyla
i Jana sprzedawali
w kurorcie Iwonicz.
( Później, po wysiedleniu w 1945 roku,
Wasyl został znanym
na Ukrainie rzeźbiarzem). Życie rodziny
Odrehiwskych płynęło spokojnie i w
miarę dostatnio. (O
rzeźbiarskich tradycjach mieszkańców
Wólki napiszemy w
następnym numerze).
Jednak koniec lat trzydziestych
przyniósł wzrost napięć politycznych w
Europie i w efekcie wybuch II wojny
światowej. Już w sierpniu polski rząd podjął kroki mobilizacyjne. Rozpoczęła się
rekrutacja do wojska , a na pierwszy ogień
poszli rezerwiści – weterani I wojny.
Do poboru stanęło wielu, w tym
również Łemkowie jako obywatele Polski. Do armii wcielony został również
Paweł Odrzechowski, weteran pierwszej
wojny o specjalności wojskowej – saper.

Został żołnierzem jednego z pięciu pułków inżynieryjnych. W dniu najazdu na
Polskę wojsk sowieckich zostali wzięci
do niewoli pod Tarnopolem. Znaleźli się
w strefie okupacyjnej. Związek Radziecki
nie podpisał traktatu o warunkach postępowania z jeńcami wojennymi z dnia
27.VIII 1929 roku, dlatego polscy jeńcy
byli traktowani bardzo okrutnie.
Typowa droga prowadziła do gułagu, gdzie zmuszeni byli do ciężkiej
pracy w okropnych warunkach. Paweł
znalazł się od października 1939 roku
w obozie NKWD w Krzywym Rogu.
Więźniowie nie mieli przeszkolenia i
wyposażenia do nowej dla nich pracy.
Brak kwalifikacji powodował niską wydajność, nie mogli uzyskać nawet połowy
narzuconej normy. Nagminnie zdarzały
się wypadki przy pracy, często nawet
śmiertelne. Gdy około 2 tysięcy więźniów (z ogólnej liczby 6927) odmówiło
pracy, żądając ludzkich warunków życia,
reakcja NKWD była natychmiastowa
– oficerowie zostali skierowani do
obozów a potem rozstrzelani w Katyniu,
Charkowie i innych miejscach. Reszta
więźniów została umieszczona w czerwcu
1940 roku w obozie NKWD w republice
autonomicznej Komi.
Paweł Odrzechowski był w tym
obozie od 10 czerwca i pracował razem
z innymi jeńcami przy wyrębie lasu na
potrzeby budowy linii kolejowej północnej Kotlas – Workuta o długości 1191
km. Według wspomnień Pawła Odrzechowskiego, wielu więźniów w wyniku
wyniszczającej pracy ponad siły poważnie
chorowało, a wszyscy powoli tracili nadzieję na wybawienie z niewoli. Prawie
każdego dnia ktoś umierał z wyczerpania
lub ze względu na śmiertelne uszkodzenie

Legitymacja Sapera 5 Batalionu Pawła
Odrzechowskiego (1942 r.)

ciała nie wracał z wyrębu do łagru. W
zimie trzeba było pracować w śniegu po
pas, bez odpowiednich butów. Pod koniec
1940 roku zmarło 109 polskich jeńców
wojennych, a w pierwszej połowie 1941
roku dalszych70.
Paradoksalnie, od pewnej śmierci
w łagrach, uratowała polskich jeńców
wojna. Wybuch wojny niemiecko – radzieckiej dał jeńcom szansę na wyjście
z obozów, których w sierpniu 1941 roku

było 23. Szansę tą stwarzał układ podpisany przez rządy Wielkiej Brytanii i
ZSRR o utworzeniu na terenie Związku
Radzieckiego armii polskiej. Decyzją
Rady Najwyższej ZSRR, o czym dziś nie
wszystkim wiadomo, 14 sierpnia udzielono amnestii wszystkim chętnym do polskiego wojska. Naczelnym dowódcą został mianowany gen. Władysław Anders.
Po długich dyslokacjach przez radziecką
Azję Centralną, Iran, Irak, Palestynę,
Egipt oddziały te brały później udział w
walkach Frontu Włoskiego w ramach 2
Korpusu Polskiego. Paweł Odrzechowski
wspominał autorowi tych wspomnień, że
wśród żołnierzy tego korpusu było wielu
Łemków z województw lwowskiego
i krakowskiego. Zasłynęli i zostali
zapamiętani jako dzielni i odważni
żołnierze.
Pod Monte Cassino
28 czerwca 1943 r. w Iraku Paweł
Odrzechowski, podobnie jak wielu jego
przyjaciół, przeszedł pozytywnie ostatnią
komisję medyczną i jako doświadczony
weteran z I wojny zakwalifikowany został
do służby saperskiej. Paweł Odrzechowski znalazł się w 5 batalionie 2 Korpusu

Legitymacja Medalu Wojska

Odznaczenie – Gwiazda Italii za wojnę 1939-45

Polskiego.
Walki o Monte Cassino
były wielokrotnie wspominane i opisane przez żołnierzy polskich. O ciężkich
bojach wspomina również
saper Odrzechowski. Walki o zdobycie obronnego
klasztoru i otwarcie drogi
na Rzym uważane jest przez
historyków za jedną z czterech najkrwawszych bitew
II wojny. Monte Cassino
zostało zdobyte w dniach 1719 maja 1944 roku, a Rzym
zajęto 1 czerwca. Odbyło
się to kosztem życia wielu
bohaterskich żołnierzy. Wielkie zasługi
miał w tym również II Korpus Polski
Pawła Odrzechowskiego. Po bitwie pod
Monte Cassino od października 1944
roku do maja 1945 roku biorą udział w
walkach we Włoszech, w Pn. Apeninach i
nad rzeką Sanio. Dumną pamiątką po tych
bojach jest wiele odznaczeń wojennych.
Po zakończeniu wojny żołnierze z
Włoch przeniesieni zostali do brytyjskiego
Cherrynar a następnie do Whitbourne w
Szkocji. Tu nastąpiła
demobilizacja, wielu
z nich wybrało wolność na Zachodzie,
wielu też wróciło do
swoich domów. Do
rodziny z szóstką
dzieci chciał wrócić
Paweł Odrzechowski,
ale byli już repatriantami w ZSRR. Niestety, żołnierze Andersa
nie byli tam doceniani
a wprost przeciwnie,
znajdowali się pod
czujnym okiem organów bezpieczeństwa.
W 2017 roku minęło 70 lat od powrotu
żołnierzy Andersa do
kraju. Na zachodzie
Europy uważani byli
za bohaterów, a po powrocie byli W ZSRR
poddawani represjom
i prześladowaniom.
Udział Łemków w
walkach II wojny
światowej jest słabo
opisany i udokumentowany. Wielu z nich,
jak Paweł Odrzechowski, wykazało odwagę
w walce o wolność
Polski i innych krajów.
Paweł Odrzechowski odznaczony
został m. in. : „Krzyżem za Monte Cassino”, brytyjskim odznaczeniem „Star of Italy”
i „Medalem Armii”.

Krzyż Pamiątkowy z Monte Cassino

Wykorzystane źródła;

- Centralne Archiwum Wojskowe (Polska),
sygn.. II 53 42 929 Odrzechowski Paweł, str.5
- Centralne Archiwum Wojskowe , sygn.
VIII.801 39. 584
- http://h.ua/story/373055#ixzz4ymjazKk0
- http://argumentua.com/stati/katynskaya-tragediya-krivoroxhskaya-stranitsa
- http://katyn.codis.ru/abarinov.htm
- http://topwar.ru/9040-pochemu-ushla-armiya-andersa.html

Przy cerkiewce
w Bałuciance
Błagalnej modlitwy i pieśni ton
wzniósł się przed Boży Tron.
Cerkiewka odzyskała swój pierwotny
blask i splendor.
Były łzy, uśmiech szczęścia
i bratni uścisk dłoni.
A góra Przymiarki
w słońcu skąpana
trochę zdziwiona
jak step zielona
rozległa polana
otwarła wszystkim
swe ramiona
na płaskich jak stół
uroczych błoniach.
Na horyzoncie wokół
blisko nieba
rozsiadły się szczyty
lesistych wzgórz
z pejzażem jak
w świecie baśni;
Cergowa, Piotruś, Ispak
Zygmuntówka, Zamczyska
Żabia, Mogiła, Przedziwna
Woinarska, Wierch, Sucha Góra
Wolecka, Kopa, Glorieta
Lipki, Dział, Pieklisko etc.
(16.VIII 2013)
Janina Elżbieta Kilar

opr. (wła)
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W samochodzie
zostawiono psa,
aby przez całą
noc pilnował auta
przed kradzieżą.
Rano właściciel
widzi auto bez kół,
a za wycieraczką

sta
dob ry
hum ry
or

karteczkę:
„Nie krzyczcie na psa, szczekał cały czas”
* * * * *
Na lekcji chemii nauczycielka mówi:
- Tlen został odkryty w 1781 roku…
- To czym ludzie przedtem oddychali? –
pyta Jasio.
* * * * *
Na spacerze żona pyta męża:
- Czy to prawda kochanie, że płazy nie mają
mózgów?
- Tak żabciu…
* * * * *
Sierżant miał w taktowny i delikatny sposób
powiadomić szeregowego Maliniaka o
śmierci ojca. Robi więc zbiórkę i wydaje
komendę:
- Kto ma ojca – krok do przodu!
Wszyscy robią krok do przodu.
- A ty gdzie leziesz Maliniak – woła
sierżant.
* * * * *
Przychodzi pacjent do dentysty.
- Ależ od pana czuć alkohol – mówi
oburzony lekarz.
- To dlatego, że przykładałem go sobie na
bolący ząb!
- A od dawna pana boli?
- No, już jakieś cztery lata..
* * * * *
Córka zwierza się matce:
- Nie wyjdę za Artura, bo to ateista i nie

wierzy w piekło!
- Wyjdź za niego córeczko, jak
zostanie twoim mężem to na
pewno uwierzy!
* * * * *
Na porodówce doktor prezentuje
szalejącemu ze szczęścia ojcu
nowonarodzone dziecko. Ten
bierze na ręce i szepcze:
- Chłopczyk, Boże, chłopczyk…
Lekarz z dziwnym uśmieszkiem
prostuje:
- Dziewczynka! I niech pan
puści mój palec!
* * * * *
Rozmowa lekarza z pacjentem w
psychiatryku.
- Kim pan jest ? – pyta lekarz.
- Napoleonem.
- To kolejny cesarz nam się
trafił!
- Nie, ja jestem koniak!
Humor z zeszytów szkolnych:
- w XVI wieku uprawiano wiele
roślin, których jeszcze nie znano.
- Niektóre gazy są tak
śmierdzące jak spaliny
wydzielane przez człowieka.
- Baca bardzo długo gadał
turystom, że milczenie jest
złotem.
- Dżdżownica jest spiczasta, bo
gdyby była prostokątna to by się
bardzo męczyła przy wchodzeniu
w ziemię.
- Kurczęta są produktem
sadzonych jaj.
Wybrał (wła)

Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Serdecznie dziękuje wszystkim swoim sympatykom, którzy
przekazali swój 1 % podatku na naszą działalność. Uwzględnione
zostały życzenia przekazania zdeklarowanych kwot na określone
cele.
Zarząd Stowarzyszenia
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Konto: Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Wydawca:
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Legenda o Sylwestrze
Było to dawno, bo tysiąc lat temu
Żył sobie rycerz o sercu wspaniałym
Starał się pomagać w potrzebie każdemu
Starszym i chorym i dzieciom małym
Był piękny, młody, bardzo przystojny
Odważny, dzielny i silny
Dziewczęta na zabój się w nim kochały
By mężem ich został- marzyły
Ten rycerz zwał się właśnie Sylwester
To imię rzadkie bywało
O nim przez wieki ciekawe wieści
Stale opowiadano
I ja opowiem to co słyszałam….
Choć nie wiem czy to jest prawdą
Podobno wtedy smok jakiś straszny
Porywał dziewczynę każdą
Ów zaś Sylwester z tym strasznym smokiem
Stanął do walki odważnie
I gdy smok znalazł się blisko niego
Głęboko miecz wepchnął mu w paszczę
Smok przerażony prosił Sylwestra
Aby mu życie darował
I wtedy właśnie pomiędzy nimi
Powstała taka umowa:
Dopóki będzie żył nasz Sylwester
Czyli do śmierci jego
To smok spod ziemi nigdy nie wyjdzie
Nie porwie dziewczęcia żadnego
I tak mijały szczęśliwe lata
Każdy się czuł bezpiecznie
Ale też każdy wiedział, że przecież
Sylwester nie może żyć wiecznie
Więc dbali bardzo o jego zdrowie
Lecz w końcu się bardzo postarzał
A kiedy umarł
Ze strachu przed smokiem
Świat cały niemal zamarł
Kiedy zaś minął dzień, drugi, trzeci
I smoka nigdzie nie było
Wtedy z radości świat cały szalał
Tak wszystkich to ucieszyło
Była to właśnie okrągła data
Miał zacząć się rok tysięczny
I od tej pory hucznie, wesoło
Obchodzi się wszystkie „Sylwestry”
Maria Przybylska

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w kiosku ul.Rynek do 20 każdego miesiąca.

Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415
Skład komputerowy: Barbara Pruś

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte w listach
czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami
redakcji. Anonimów nie publikujemy. Prenumeraty
nie prowadzimy.
Egzemplarze archiwalne kupić można w
redakcji i Biurze Informacji Turystycznej w
Rymanowie Zdroju.

Adres Stowarzyszenia i redakcji:
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Dyżury redakcji w każdy piątek
w godz. 18-20.
Numer zamknięto: 22.11.2017
Okładka: 11 listopada 2017
(fot. Maciej Czado)

Rymanowski Kurier Samorządowy
Grudzień 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Szanowni Państwo
Na Radosne Święta Bożego Narodzenia, gdy święty opłatek w drżących rękach trzymać będziemy i pełnymi wesela kolędami Miłość Pana wychwalać - proszę przyjąć najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Niech Pan Swą łaską darzy, ześle błogosławieństwo pokoju, jedność serc i szczęśliwe dni.
Krystyna Przybyła Ostap
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rymanowie

Jan Materniak 		
Z-ca Burmistrza

Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Rymanów-Boże Narodzenie” 2017
Kolejna siłownia plenerowa i plac zabaw w Gminie Rymanów

W ramach zadania pn. „Utworzenie siłowni plenerowej
i doposażenie placu zabaw w Posadzie Górnej”, na terenie
obok Domu Ludowego w miejscowości Posada Górna powstało

kolejne miejsce służące rekreacji i integracji mieszkańców.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy
Wsi na lata 2017 – 2020, Funduszu sołeckiego oraz budżetu
Gminy Rymanów
Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w Posadzie
Górnej oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, sołectwo
Posada Górna w 2017r. przystąpiło do Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, co daje mu m.in. dodatkową
możliwość ubiegania się w ramach programu, o dofinansowanie
NASZ RYMANÓW
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zadań realizowanych przy społecznym współudziale
mieszkańców. W tym celu została opracowana Sołecka
Strategii Rozwoju Wsi Posada Górna, która zawiera
m.in. plan i program odnowy wsi na lata 2017-2020
oraz propozycje zadań. Zrealizowane zadanie, jest
jednym z zadań wymienionych w strategii.
Wartość zadania wyniosła - 37 716,00 PLN
W tym wsparcie finansowe ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego – 10 000,00PLN.
Projekt zrealizowano w partnerstwie z lokalnymi
przedsiębiorcami, Kołem Kobiet i Zespołem Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej, którzy bezpłatnie
angażowali się w realizację prac zaplanowanych do
wykonania w ramach zadania. Ponadto część prac
została wykonana dzięki społecznemu zaangażowaniu
mieszkańców.

Promocja Uzdrowiskowej Gminy Rymanów na Targach Książki w Krakowie
W Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w
Krakowie 27 października 2017 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Książki, podczas których uczniowie
klasy II i III Szkoły Podstawowej w Bziance mieli
zaszczyt promować Uzdrowiskową Gminę Rymanów,
określaną jako Podkarpacka Stolica Dzieci. Udział w
Targach Książki zapewniony został dzięki przychylności Instytutu Książki i Marketingu z Rzeszowa. Na
Targi Książki dzieci pojechały dzięki uprzejmości
Burmistrza Gminy Rymanów pana Wojciecha Farbańca oraz pani prezes Gminnej Organizacji Turystycznej Tabor.
Uczniowie promowali Gminę Rymanów,
prezentując różne zabawy z chustą animacyjną,
gry, konkursy i zagadki dla uczestników imprezy
z różnych zakątków Polski. Przy okazji uczniowie
zobaczyli zabytki Starego Miasta Krakowa m. in.
Bramę Floriańską, Sukiennice, kościół Mariacki,
wieżę ratuszową, pomnik Adama Mickiewicza oraz
liczne zabytkowe kamienice. Frajdą był film pt.” Mur Chiński”
w kinie 7D. Występy naszych dzieci cieszyły się dużym

zainteresowaniem i podobały się wszystkim odwiedzającym
Targi Książek w Krakowie.
Beata Dworzańska

Strzelnica sportowa w Rymanowie oddana do użytku
W okresie od kwietnia do końca września 2017 roku realizowano gruntowny remont rymanowskiej strzelnicy zlokalizowanej
na parterze budynku zaplecza Orlika oraz Internatu. Remont
pomieszczeń polegał na wydzieleniu strzelnicy 50 metrowej
- 4-stanowiskowej /dotychczas była to strzelnica 20-metrowa/
oraz remoncie pomieszczeń zaplecza, w tym m.in.;
• niezbędne prace budowlano- remontowe,
• odnowiono sanitariaty,
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•
•
•
•
•
•

wymieniono kulochwyt na atestowany,
wykonano posadzkę z mat antyrykoszetowych,
wymieniono instalację elektryczną i CO,
wykonano wentylację mechaniczną,
wydzielono poczekalnię w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania,
zamontowano transportery strzeleckie dla każdego
ze stanowisk,

Rymanowski Kurier Samorządowy

wyposażono strzelnicę w niezbędny sprzęt (stoliki,
lunety, ochronniki słuchu, przegrody wydzielające itp.).
W strzelnicy prowadzone są zajęcia ze strzelania sportowego
i bojowego - indywidualne i grupowe - w których uczestniczą
uczniowie ZSP w Rymanowie, członkowie PTG Sokół oraz
odbywają się zawody w strzelectwie sportowym.
•

Łączny koszt remontu strzelnicy wyniósł; 617 570,25 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Remontowy LATER
Sp. z o. o. z Rymanowa.

Rozbudowa internatu w Rymanowie
W związku z coraz większym zainteresowaniem nauką w rymanowskim
Liceum Ogólnokształcącym młodzieży spoza terenu naszej gminy – w szczególności w klasach mundurowych - konieczne było zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy i rozbudowy internatu w ZSP w Rymanowie. Realizacja tej inwestycji
odbyła się w okresie od 4 kwietnia do 25 września 2017 roku. Zakres obejmował
rozbudowę istniejącego budynku internatu o parterowy segment, w którym mieści się osiem pokoi typu,,studio”, z pełnymi węzłami sanitarnymi oraz pokój do
nauki. Połączono też istniejącą część z nowo-projektowaną – klatką schodową
dwubiegową. Powierzchnia użytkowa nowego segmentu to: 238.38 m2 – koszt
realizacji tego zadania to – 929 678, 46 zł.

Sukces naszych ciężarowców
W dniach 26 – 29 października 2017 roku odbyły się w Siedlcach Mistrzostwa Polski do lat 15 w podnoszeniu ciężarów.
Udział w tej imprezie wzięło dwóch ciężarowców z Sieniawy.
Byli to Paweł Moskal w kategorii 69 kg i Rafał Tokarz w kategorii + 85 kg. Pierwszy z wymienionych zawodników osiągnął
wynik na miarę swoich możliwości i zajął ostatecznie w swojej
kategorii 14 miejsce. Zdecydowanie lepiej zaprezentował się
trenujący pod okiem trenera Jana Dryki drugi z naszych zawodników. W rwaniu uzyskał 85 kilogramów i podrzucił 122
kilogramy, który to ciężar dał Rafałowi III wynik i brązowy
medal Mistrzostw Polski. Wielkie gratulacje nasz zawodnik
otrzymał od pana Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha
Farbańca i zastępcy Jana Materniaka. Do gratulacji dołączył
również Sekretarz pan Marek Penar. W krótkiej historii ciężarów
w Rymanowie jest to pierwszy sukces sportowy. Przy okazji
pragniemy podziękować panu Burmistrzowi i ogólnie władzom
Rymanowa za wsparcie naszych starań. Przy okazji zapraszamy
chętnych do siłowni znajdującej się w Hali Sportowej w Sieniawie na treningi w sekcji podnoszenia ciężarów. Zapraszamy
dziewczęta i chłopców urodzonych w latach 2005 i starszych,
zapewniamy fachowy i ciekawy trening. Dla najlepszych udział

w zawodach sportowych. Serdecznie zapraszamy
Jan Dryka

II Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP „O Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”
18 listopada 2017 r. w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się II
Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP „O Puchar
Burmistrza Gminy Rymanów”. W zawodach wzięli udział
przedstawiciele sześciu jednostek, tj. Bzianka, Posada Górna,
Głębokie, Sieniawa, Rymanów oraz Klimkówka. Był to turniej
walki, ale i wzajemnego szacunku wobec siebie - tak jak to
przystało na strażaków. Ostatecznie Rymanów zakończył rywalizację na ostatnim stopniu podium, Klimkówka uplasowała
się na II miejscu, a zwycięzcą zmagań została Posada Górna.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy z rąk Burmistrza, pana
Wojciecha Farbańca oraz Dyrektor GOK–u w Rymanowie, pani
Danuty Litarowicz. Trzem najlepszym drużynom wręczono puchary, wyróżnieni zostali także Krzysztof Niemczyk oraz Dawid
Kowalski jako najlepsi zawodnicy turnieju. Zawody zostały
przygotowane przez pracowników Hali Sportowej w Sieniawie,
a za sędziowanie odpowiedzialny był pan Józef Krzysztyński.
Ze sportowym pozdrowieniem - pracownicy Hali Sportowej
w Sieniawie.

K O M U N I KAT
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rymanów / w
szczególności Klimówki i Sieniawy/ o czujność i szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się wypływającej wody z gruntu.
Mogą to być awarie sieci wodociągowej, które w ostatnim czasie bardzo nasilają się i jest ich zdecydowanie więcej. Ze względu
na wysokie koszty zakupu wody bardzo prosimy o szybką informację telefoniczną do tut. Zakładu pod nr Tel. 134355106 bądź
513165653.
Z poważaniem													
Damian Rygiel Dyrektor ZGK Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Wyrosłe z serc ziarna
braterstwa i zgody
na skrzydłach
rozniesiem po kraju…

G

minne obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości i jubileusz
110- lecia powstania Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Rymanowie oraz uroczyste ślubowanie
klas pierwszych mundurowych rymanowskiego LO zgromadziły w naszym
mieście w dniu 12 listopada br. nie tylko
mieszkańców, lecz także wielu znamienitych gości z różnych stron kraju. Po
uroczystej mszy świętej oraz pokazie
musztry paradnej w wykonaniu klas wojskowych świętowanie przeniosło się do
sali kina „Sokół”. Jako pierwszy zabrał
głos Pan Burmistrz, Wojciech Farbaniec,
który serdecznie przywitał zaproszonych gości i wyraził wdzięczność za ich
przybycie. Gospodarz gminy przedstawił
zarys ojczystej historii oraz przywołał
okoliczności założenia rymanowskiego
gniazda „Sokoła”, składając jednocześnie
jubileuszowe życzenia i gratulacje jego
członkom. Po symbolicznym zawołaniu
Pana Burmistrza- „Wiwat Polacy! Wiwat
nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita!”
przyszedł czas na złożenie uroczystego
ślubowania przez uczniów pierwszych
klas mundurowych. Tekst przysięgi został
odczytany przez Pana Majora, Ryszarda
Śnieżka, reprezentującego 21 Brygadę
Strzelców Podhalańskich, a pierwszoklasiści w obecności sztandaru szkoły zobowiązali się ją przestrzegać. Powagi chwili
dodało odśpiewanie przez uczniów hymnu
szkoły. Bohaterami drugiego planu, co nie
umniejszało ich roli, byli uczniowie drugiej i trzeciej klasy mundurowej, którzy
za działalność na rzecz „Sokoła” zostali
uhonorowani stopniami towarzystwa.
Zaangażowanie młodych ludzi znalazło także artystyczny wyraz w przygotowanym przez nich, pod kierunkiem
nauczycieli (D. Góry- Rygiel, K. Pawłuckiej- Góreckiej, U. Pelczar, S. Penara,
M. Polakowskiej, D. Rutki, L. Serafin,
B. Suwały-Szczechowskiej, E. Wilusz.)
spektaklu, który został zaprezentowany
jako kolejny punkt obchodów. Docere, delectare, movere, czyli nauczać, zabawiać,
wzruszać -to cele sztuki sformułowane
jeszcze w starożytności, o których nie
zapomnieli także młodzi adepci sztuki żywego słowa. Sztuka wzrusza, kiedy ociera
się o przeżycia widzów, kiedy dreszcze
emocji przebiegają przez ciało, kiedy
niejednokrotnie wyciska łzy z oczu…
Czytelny obraz, doniosły symbol, bogate
w treść słowo sprawiają, że sztuka nie
tylko zachwyca, ale jest przeżywana. Przeżyć sztukę to nie tyle ją zinterpretować,
ocenić, poddać fachowej analizie; prze-
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żyć- to obudzić emocje, myśli, refleksje;
to dać się porwać chwili, wrażeniu, które
wywołuje… W taki sposób zareagowała
publiczność zgromadzona w sali kina
„Sokół” w Rymanowie. Wymowna cisza,
podniosłe skupienie i ocierane ukradkiem
łzy mówiły same za siebie. Bo jak nie
dać ponieść się emocjom, jak opanować
wzruszenie, kiedy rozdzierane są szaty
Polski, kiedy zaborcy kawałek po kawałku okradają naszą Ojczyznę, i wreszcie,
kiedy ONA stoi bezbronna, zniewolona,
samotna… Dramaturgii sytuacji dodawały Jej związane ręce i przysłonięte
oczy… Jak pozostać obojętnym na taki
obraz, kiedy wiemy, że nie jest to fikcja,
tylko nasza bolesna historia, która w nas,
Polakach, budzi smutek, żal, bunt… Może
ktoś powie: „Dość! Wystarczy narodowej
martyrologii i mesjanizmu! To już było!”
Tak było- to prawda- i dlatego naszym
obowiązkiem jest o tym pamiętać, bo,
jak mówił Jan Paweł II, „Naród, który
nie zna swojej przeszłości, umiera i nie
buduje przyszłości”.
Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny był dowodem na pielęgnowanie
tej pamięci – młodzi ludzie, uczniowie
ZSP w Rymanowie stanęli na wysokości
obywatelskiego zadania. Wymownym
znakiem było motto programu: „Wyrosłe z serc ZIARNA braterstwa i zgody
na skrzydłach rozniesiem po kraju”, na
tle którego młodzież deklarowała swój
patriotyzm. Nasuwa się tu refleksja, że
to młode pokolenie to ziarna przyszłości,
także tej narodowej, społecznej, rodzimej. Sugestywna choreografia, czytelna
pantomima, taniec uczennic w czarnych
strojach (uosobienie państw zaborczych)
nad personifikacją Polski, nad Biało-Czerwoną to granie na najczulszych
strunach każdego serca, to budzenie
patriotyzmu, to wreszcie rozdrapywanie
bolesnych ran… Budowaniu napięcia
i wyjątkowej atmosfery służyła także
muzyka- przejmująca, docierająca do
głębi duszy i skłaniająca do zadumy –
najpierw tej żałobnej, a później radosnej
za sprawą tańca z flagą, symbolizującego
moment powstania i odrodzenia Polski.
Zaraz potem kolejny gest na miarę symbolu: oto Polska zrywa opaskę z oczu,

rozwiązuje pęta i …wznosi do góry ręce
w glorii ZWYCIĘSTWA!!! I wówczas
wyczuwany między rzędami oddech
ulgi, a jednocześnie radość mieszająca
się z wdzięcznością za wolność kraju,
spotęgowana jeszcze słowami piosenki:
„ Niepodległa, Niepokorna, bo jest
nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska
ma!!!”Gromkie brawa publiczności i słowa zachwytu z ust zaproszonych gości to
niewątpliwie dowód uznania, lecz jeszcze
większa nagroda to satysfakcja mierzona
ilością wzruszeń, ilością przyspieszonych
uderzeń serca, ilością drżących powiek
i ilością wypowiadanych w głębi duszy
słów: Jestem dumny, że jestem Polakiem,
jestem dumny, że moją ojczyzną jest Polska!!! Dotrzeć do ludzkich uczuć i trafić
do ich wrażliwości to prawdziwa sztuka.
Dziękujemy za to nie tylko artystyczne,
ale i duchowe doświadczenie, za przypomnienie, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy
i jakie są korzenie naszej tożsamości
narodowej, którą musimy pielęgnować.
Dopełnieniem podniosłego charakteru uroczystości było wręczenie nagród
laureatom Gminnego Konkursu Historycznego „Życie i twórczość Tadeusza
Kościuszki” (patrona Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”). Wyjątkową puentą
uroczystości było przemówienie Pana
Konrada Firleja, prezesa PTG „Sokół”
w Krakowie oraz wręczenie brązowych i
srebrnych medali zasłużonym członkom i
działaczom Sokoła, wśród których znaleźli się m.in. Pan Burmistrz, Wojciech Farbaniec i Pani Dyrektor ZSP w Rymanowie, Elżbieta Nadziakiewicz. Złoty order
to szczególne uznanie dla zaangażowania
Pana Kazimierza Cetnarskiego, a najwyższe odznaczenie sokolstwa polskiego na
świecie- Srebrna Legia Honorowa to laur
dla Prezesa rymanowskiego „Sokoła”,
Pana Zygmunta Pelczara, który słowami
podziękowania za obecność wszystkich
zebranych zakończył gminne obchody
święta narodowego oraz jubileuszu założenia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie.
Ewelina Górowska

fot. Maciej Czado
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