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Dzień Mamy w Posadzie Dolnej
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Mama to jedno
wielkie serce

od tym hasłem 28.V. w słoneczne
niedzielne popołudnie w Domu
Ludowym na Posadzie Dolnej obchodziliśmy na Posadzie Dolnej uroczystość, która składała się z trzech części:
Dzień Mamy, 100 lat-Fatimy i wystawa
plakatu „ JPII- w obronie życia
Na początek pieśń „Santa Maryja”
zaśpiewali w duecie Katarzyna Rozembajger i Jan Łabuda. Dzięki wspaniałej
współpracy z dziećmi, które bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem wyuczyły
się wierszy i piosenek, przygotowanych
przez same mamy i Marię Przybylską,
występy dzieci odzwierciedliły wielką
miłość i wdzięczność wobec swoich
rodziców. Wspólne występy rozpoczęły
dzieci wierszem „O polskim maju” i
piosenką w pięknym wykonaniu Milenki
Wołczańskiej „Moja mama jest kochana”. Potem były wiersze w wykonaniu:
Weroniki Sobolak, rodzeństwa: Wiktorii,
Julki i Jasia Małopolskich, Martynki i
Dawida Wołczańskich, Małgosi Sabat
oraz Krzysia Topolskiego. Krzyś wystąpił też razem z swoją mamą Basią ,w
krótkiej, ale wymownej scence przedstawiającej perypetie każdej mamy. Brawo
dla mamy za odwagę! Radosną piosenkę
dla rodziców wykonały pięknie siostry;
Wiktoria i Julka, a wspaniałym koncertem
akordeonowym Jaś Małopolski poruszył
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serca nie tylko mam ale wszystkich obecnych. Gratulujemy!
Na koniec przebojowo Milenka
Wołczańska wraz z dziećmi zaśpiewała
piosenkę „ Daj mi rękę tato” i gdy najmłodsza z dzieci Martynka Wołczańska
(lat 5) życzyła….. „Mamo tato, cóż
Wam dam – jedno serce , które mam
”- wszystkie dzieci, swoim wzruszonym
mamom wraz z ucałowaniami i gromkim okrzykiem „kocham Cię mamo”
wręczyły pięknie wykonane serduszka,
wypełnione czerwonymi różyczkami,
symbolem miłości. Dla mam Jan Łabuda
wykonał piękne pieśni: ”Serce matki” i
„Uśmiechnij się mamo”
Druga część była poświęcona Setnej rocznicy objawień w Fatimie.
Wiktoria i Dawid i Krzyś wyrecytowali
piękne wiersze o Matce Bożej. Dzieci
pytane o wiele faktów z życia pastuszków, którym objawiła się Matka Boża,
wykazały się sporymi wiadomościami.
Wspólnym majowym śpiewaniem
uczciliśmy Maryję, a śpiewając „Barkę”
i wspominając miłość JP II do Matki Najświętszej przeszliśmy do części trzeciej;
„ JP II w obronie życia.”
Pani Danusia Supeł, której pomysłem
i staraniem zaistniała wystawa, przybliżyła wszystkim jej treść i sens, mówiąc o
tym, jak nasz Wielki Papież JP II kochał
życie, jak dużo zrobił w jego obronie,
jak nauczał, że…. „Każdy człowiek ma
prawo do życia, każde poczęte dziecko
także”, jak pisał :… „Bronić życia i

Piknik Bogmaru

a 11 czerwca ukazały się zaproszenia do firmy Bog-Mar
na firmowy piknik, połączony z atrakcjami przygotowanymi na Dzień Dziecka. Zapowiedziane było m.in.
wielkie grillowanie, mini-zoo ze zwierzętami domowymi, wigwamy wioski indiańskiej, dmuchane zjeżdżalnie i konkursy z
nagrodami dla małych i dużych.
Wszystko to było pewne, natomiast pewne obawy wzbudzała pogoda, największy wróg tego typu plenerowych imprez.
Na szczęście wszystko poszło wg planu, pogoda też.
Dodatkową , nieplanowaną atrakcją dla dzieci, była możliwość przejazdu zabytkowym motocyklem z łódką kierowanym
przez prezesa M. Skolarczyka. Przy okazji najmłodsi, oczekując
na przejazd, poznali sens słowa – kolejka.

umacniać je, czcić i kochać - oto zadanie,
które Bóg powierza każdemu człowiekowi”…. Dziś świat nie jest otwarty na to,
by się urodziło każde poczęte dziecko, a
każde jest w planie Bożym.” Udostępnione były broszurki z ciekawą stroną
tytułową „Kochamy każde dziecko”…
i „szczerbate, piegowate, w okularach,
rude, i z odstającymi uszami, i to chore i
nienarodzone”. Na zakończenie Kasia i
Jan zaśpiewali „Siedem czerwonych róż”
i „Mamo dla Ciebie jestem”. Dziękujemy
Im serdecznie.
Dziękujemy za obecność i ciepłe słowa oraz błogosławieństwo ks. Tomaszowi
Węgrzyńskiemu, Panu Burmistrzowi
Janowi Materniakowi, za to, że zawsze
jest z nami i swymi słowami dodaje nam
ochoty do dalszej pracy. Drogim mamom
dziękujemy za wielkie zaangażowanie
i współpracę. Naszym niezawodnym
strażakom Markowi Tomkiewiczowi i
Andrzejowi Wiernuszowi za udostępnienie nagłośnienia i wszelką pomoc. Koleżance Beacie za wykonanie wszystkich
dekoracyjnych kwiatów i serc i wszystkim
którzy w czymkolwiek byli pomocni, a
przede wszystkim dziękujemy dzieciom
za ogromną radość, którą sprawiają nam
zawsze swoimi talentami.
Organizatorzy
Sekcja Kultury i Tradycji „NR”
i Rodzina Radia Maryja

Dzień Mamy
„Mama to wielkie słowo, które jest synonimem miłości,
dobra  i szczęścia”.

Z

tej właśnie okazji 25 maja 2017 roku w Szkole
Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim, odbyła się
uroczysta akademia. Wychowawczynie J. Litarowicz,
E. Staroń, M. Łopuszańska, H. Pojnar, K. Lipińska-Smoleń, I.
Śliwka zorganizowały ten dzień w sposób niezwykły, nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich mam.

Na uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny pt. „Kwiaty dla mamy”. Pokazały swoje talenty recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Po części artystycznej uczniowie
obdarowali swoje mamusie prezentami, które samodzielnie
wykonali, a były to kwiatowe laurki. Podczas wręczania upominków, całusom i uściskom nie było końca. Potem wszyscy
zasiedli do słodkiego poczęstunku.
Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle
rodzinna.
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w lipcu
4.VII 1187 – koło wzgórza Hittim w Palestynie
muzułmański władca Syrii, jeden z największych
władców islamskich w historii, otoczył armię
chrześcijan pod wodzą Gwidona, króla Jerozolimy.
Wielu rycerzy dostało się do niewoli, muzułmanie
zdobyli też Święty Krzyż najcenniejszą chrześcijańską relikwię.
8.VII 1497 – Na czele trzech okrętów, portugalski
żeglarz Vasco da Gama, po opłynięciu Afryki,
dociera 20.V 1498 r. do indyjskiego portu Kalikat.
W ten sposób odkrył morską drogę do Indii.
Powtórzył wyczyn w 1502, zakładając po drodze
liczne kolonie handlowe.
16.VII 1867 – francuski ogrodnik Joseph Monier
opatentował zbrojony stalowymi prętami beton.
Monier budował z niego klomby.
22.VII.1897 – w Warszawie rozpoczyna działalność stacja pogotowia ratunkowego.
1.VII 1927- w Warszawie na Okęciu rozpoczęła
produkcję fabryka silników lotniczych „Polskie
Zakłady Skody” S.A.
4.VII 1947 – powraca do kraju niszczyciel ORP
„Błyskawica”, który od 1939 uczestniczył w
walkach aliantów z Niemcami. Wodowany w 1929
r we Francji z bliźniaczym „Wichrem”. W latach
1966-75 okręt muzeum w Gdyni, złomowany w
1977 r.
27.VII 1947 – Wincenty Pstrowski ogłasza list
otwarty do górników wzywający do współzawodnictwa. Sam wyrabiał 250 % normy miesięcznej,
ogłoszony przez propagandę pierwszym przodownikiem pracy. Zmarł w 1948 r. na białaczkę. Krążyło powiedzonko: „Wincenty Pstrowski, górnik
ubogi, przekroczył normę, wyciągnął nogi.”
31.VII 1947 – zakończyła się akcja „Wisła”
(rozpoczęta 28.IV.47) – wysiedlanie z lubelskiego
i podkarpackiego ludności ukraińskiej. Wysiedlono ok. 150 tys. osób do ZSRR i rozproszono po
ziemiach achodnich.
7.VII 1957 – w sanktuarium w Górce Duchownej
zbiera się I zjazd zbieraczy znaczków o tematyce
religijnej – powołano Stowarzyszenie Filatelistów
Polskich p.w. św. Gabriela. Tematyka ta występuje
na znaczkach wielu państw.
11.VII 1967 - zm. Halina Poświatowska, autorka
liryki refleksyjnej i pięknych wierszy miłosnych.
Żyła 32 lata.
12.VII. 1977 – największą głębokość szybu na
ziemi - 3 581 m osiągnięto w kopalni złota w Carltonville w Republice Południowej Afryki.
4.VII 1997 – zm. Mieczysław Najdorf (Mosze
Miguel), światowej sławy szachista, arcymistrz,
zwycięzca w 26 turniejach międzynarodowych.
Do 1939 r. reprezentował Polskę, od 1944 r. Argentynę, gdzie osiadł po wojnie.
9.VII 1997 – oddano do użytku zaporę w Czorsztynie na Dunajcu. Inwestycja ta wywołała wielkie
sprzeciwy ekologów. Już w pierwszym roku istnienia uratowała tereny Małopolski od powodzi.
4. VII 2007 – dokładnie w 50 lat po premierze
pierwszego Fiata 500, pokazano w Turynie jego
nowoczesnego następcę. Nowy samochód wywołał
szał u Włochów – jeszcze przed premierą złożono
25 tys. zamówień „w ciemno”. Samochód jest
wytwarzany tylko w Tychach.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Muzeum Lizaka to jedyne
miejsce w Polsce, w którym poznamy jego historię, smak i aromat. Prace nad powstaniem muzeum ruszyły
jesienią ubiegłego roku, a niedawno
zostały zakończone. Otwarcie tego
nietypowego muzeum nastąpiło w
Jaśle w Dzień Dziecka. Muzeum
będzie funkcjonować w starej kaflarni przy ul. Floriańskiej 42 w Jaśle.
• Chętni do służby wojskowej
mogą się wciąż zgłaszać w swoich
Wojskowych Komendach Uzupełnień. Żołnierze dębickiego batalionu
Obrony Terytorialnej złożą przysięgę już w lipcu. Na terenie jednostki
wojsko remontuje budynki. Trwają
ostanie przygotowania do sformowania w Dębicy batalionu. Na
początku lipca zostaną powołane
dwie pierwsze kompanie. Wcieleni
do nich żołnierze trafią na przeszkolenie na poligon.
• Czwarte kąpielisko na Solinie
to nie jedyna nowość w tym sezonie.
Gmina zrezygnowała w tym roku
z ratowników Bieszczadzkiego
WOPR, którzy od lat czuwali nad
bezpieczeństwem wypoczywających
nad Jeziorem Solińskim. Poszukała
innego rozwiązania. - Jest to Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
Oddział Nr 2 w Warszawie.
• Funkcjonariusze CBA z Rzeszowa zatrzymali Krzysztofa S.
byłego prezesa Sądu Apelacyjnego
w Krakowie. Mężczyzna trafi do
prokuratury krajowej w Warszawie.
• Wielkie grodzisko kultury
scytyjskiej odkryli archeolodzy z
Uniwersytetu Rzeszowskiego w
gminie Radymno na Podkarpaciu.
To najdalej wysunięta na zachód
osada tej kultury.
• Michał Stachura zastąpił Marka Opowicza na stanowisku prezesa
zarządu spółki Autosan. Sanocka
fabryka od kwietnia ub. roku należy
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Opowicz zarządzał Autosanem przez
ostatni rok, po tym jak będące w
upadłości przedsiębiorstwo zostało

przez syndyka sprzedane konsorcjum
spółek należących do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej S.A. - PIT-Radwar S.A. i
Huta Stalowa Wola S.A.
• Przygotowanie i oznaczenie szlaku
turystycznego, wiodącego z Trzcinicy na
Słowację, rekonstrukcja pradziejowych
budowli i wzniesienie wału, tak jak robili
to przodkowie, hodowla zwierząt – to
nowe atrakcje w Karpackiej Troi.
• Firma MB Aerospace Rzeszów
należąca do Doliny Lotniczej planuje rozbudowę swojego rzeszowskiego zakładu.
Dzięki inwestycji powstanie 110 nowych
miejsc pracy. MB Aerospace Rzeszów
produkuje części do silników lotniczych.
• W Mielcu chcą wprowadzić bezpłatną komunikację publiczną, co pozwoli
ograniczyć ruch samochodowy. Wszyscy
na tym skorzystają: mieszkańcy oszczędzą na biletach i będą mieli czystsze
powietrze.
• Trwa modernizacja betonowej
zapory w Solinie. Prace prowadzone na
zaporze w Solinie będą m.in. polegały
na uszczelnieniu dylatacji pomiędzy
segmentami tworzącymi zaporę - ten
remont potrwa do czerwca 2018 r. oraz
uszczelnieniu korony zapory, polegające
na wykonaniu nowej izolacji i podłoża
pod kostkę i nowego odprowadzenia
wody z korony zapory – prace te potrwają
do grudnia 2017 r.
• Autobus relacji Gorlice-Kołobrzeg z
przystankiem w Rzeszowie to wakacyjna
nowość na PolskiBus.pl. Popularna platforma uruchamia je w ramach współpracy
z Voyagerem. Dzięki temu Rzeszów
zyska połączenie nie tylko z Gorlicami
i Kołobrzegiem, ale też m.in. z Jasłem,
Lublinem, Warszawą i Koszalinem.
• Na terenie powiatu bieszczadzkiego
pasażerów będzie woził jarosławski PKS.
Autobusy tej firmy zastąpią pojazdy Arrivy, która wycofuje się z tego regionu.
Kilku przewoźników chce wozić również
mieszkańców powiatu leskiego.
• W zeszłym roku dzieci na Podkarpaciu w wieku od 0 do 14 lat stanowiły
15,1 proc. naszego województwa Nowo
urodzonych dziewczynek było w zeszłym
roku 9855, zaś chłopców - 10407.Najwięcej dzieci, bo aż 92 proc. urodziło się
w 37-41 tygodniu ciąży. 39 proc. z nich

Odeszli do wieczności
(15.V – 13.VI 2017)

11.05 – Marszałek Bogdan (l. 49) – Bzianka
16.05 – Zarzycki Tadeusz Wojciech (l. 82) – Rymanów
17.05 – Rajchel Helena Anna z d. Krukar (l. 76) – Klimkówka
18.05 – Szorf Kazimierz (l. 94) – Rymanów
18.05 – Feć Krystyna z d. Rodzinka (l. 85) – Głębokie
18.05 – Lalek Hieronim Stanisław (l. 67) - Rymanów
23.05 – Zych Zofia z d. Capko (l. 78) – Klimkówka
23.05 – Kinelska Wiktoria Kazimiera z d. Kłusak (l. 86) – Rymanów
25.06 – Szorf Janina z d. Wołczańska (l. 87) – Rymanów
25.06 – Sowińska Stefania z d. Oberc (l. 80) – Rymanów
26.05 – Smoleń Kazimierz Tadeusz (l. 54) – Rymanów
03.06 – Konopacka Maria z d. Barć (l. 82) – Rymanów
(wła)

ważyło między 3000 a 3499 gram.43 proc.
było pierwszymi dziećmi swoich mam,
zaś 40 proc. było mieszkańcami miast.
Co ciekawe 2,5 proc. nowo urodzonych
dzieci było bliźniętami.

Z powiatu…
• Ponad 140 apartamentów powstanie w ciągu najbliższych 3 lat przy ul.
Korczyńskiej w Krośnie. Mieszkania
będą miały duży metraż i podwyższony
standard, m.in. ogrzewanie podłogowe,
klimatyzację oraz przestronne tarasy.
Pierwszy apartamentowiec ma być
gotowy w październiku 2018 roku.
• Znamy trzy kolejne marki, które
znajdą się w centrum handlowym VIVO!
Krosno. To salon obuwniczy Deichmann,
drogeria Hebe oraz salon Cyfrowego
Polsatu i sieci Plus. Łącznie na liście
najemców jest już 25 marek. Wiele z nich
pojawi się w mieście po raz pierwszy.
• Ponad 360 km przepłynęli wspólnie
uczestnicy nocnego maratonu pływackiego (27/28.05) na krośnieńskim basenie..
To rekord. Ale nie on jest najważniejszy.
W czasie imprezy pływacy zebrali ponad
10 tys. zł na leczenie chorej 6-latki.
• Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych (RDLP) mieści się przy ul.
Bieszczadzkiej 2 w Krośnie. Za budynkiem znajduje się prawie hektar terenów
zielonych. Rośnie na nim kilkadziesiąt
gatunków drzew i krzewów. Mamy więc
w Krośnie ogród botaniczny. Między
roślinnością urządzono ścieżki spacerowe, a przy nich zainstalowano tablice i
rekwizyty edukacyjne. Wykorzystywane
są do prowadzonych przez leśników zajęć.
W ogrodzie od trzech lat działa bowiem
Centrum Edukacji Ekologicznej.
• Między mostem na ul. Niepodległości a kładką na ul. Fredry w Krośnie
powstanie miejsce dla plażowiczów.
Plaża to pierwszy etap „odzyskiwania”
brzegów Wisłoka. Miasto przymierza się
do realizacji bulwarów nad rzeką, a w
przyszłości, po zakończeniu budowy basenów otwartych, chce zagospodarować
tereny w zakolu Wisłoka.
• Znajdujący się na wysokości 38
metrów taras widokowy na szczycie
wieży farnej w Krośnie to doskonały
punkt do podziwiania panoramy miasta
i okolic. Teraz, dzięki zamontowanej we
wtorek (6.06) lunecie, zwiedzający będą
mogli lepiej przyjrzeć się poszczególnym
elementom krajobrazu.
• 08.06 na obiektach WORD Krosno,
odbywał się konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych o Puchar
Dyrektora WORD-u Krosno. W ramach
ryalizacji młodzież wypełniała testy,
jeździła rowerem w miasteczku ruchu
drogowego a zmagania turniejowe zwieńczyły zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
wspólnie przeprowadzone przez policjanta i strażaka w ramach programu «Kręci
mnie bezpieczeństwo». W kategorii Szkoły podstawowe w klasyfikacji drużynowej
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Ustianowej Górnej, II miejsce Szkoła

Podstawowa w Tarnowcu, III miejsce
Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu. W kategorii Gimnazja w klasyfikacji drużynowej, I miejsce Zespół Szkół Publicznych
nr 2 w Ustrzykach, II miejsce Gimnazjum
w Iwoniczu, III miejsce Gimnazjum nr 2
w Jaśle.
• W ubiegłą sobotę (3 czerwca) w
parku Pałacu Polanka w Krośnie
odbyło się niezwykłe wydarzenie kulturalne, operetka “Zemsta Nietoperza”
J. Straussa.Podczas antraktów operetki,
wolontariusze Stowarzyszenia, „Czyń
Dobro, Mimo Wszystko” kwestowali na
wsparcie finansowe na rzecz chorych
dzieci z Ośrodka w Rymanowie - budowę
„ogrodu doświadczeń”.
• Pierwsza na Podkarpaciu Pijalnia
Czekolady powstaje w Korczynie.
Otwarcie już w sobotę (10 czerwca).
Podstawowy asortyment pijalni to czekolady do picia pod różną postacią: czyste,
z owocami, z lodami i alkoholami, desery
czekoladowe, praliny, trufle, narzędzia
czekoladowe, figurki czekoladowe i naturalne lody oczywiście własnej produkcji.
Pijalnia czekolady mieści się w samym
centrum Korczyny, przy ul. Rynek 18
(wejścia znajdują się z dwóch stron, od
strony Biedronki i od strony kościoła).
• Skarb datowany na około 500 lat
p.n.e. odkryto w Lubatowej. Znaleziono
bransolety z brązu, szklane paciorki i
fragmenty naczyń. Niezwykły skarb
trafił do Muzeum Podkarpackiego w
Krośnie. Archeolodzy przebadali wskazany teren. Znaleziono dwie kolejne
bransolety i szklane paciorki (9 całych
i fragmenty kolejnych 8). Odkryto też
elementy innych ozdób z brązu oraz dwa
fragmenty naczyń.
• Przebudowa dwóch dróg powiatowych w Targowiskach, Widaczu,
Wróbliku Królewskim i Wróbliku
Szlacheckim przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót zaplanowano 31 października. Prace są prowadzone równolegle na obydwu drogach. Na
drodze Krosno - Targowiska - Wróblik
Szlachecki uporządkowano teren wraz ze
zdjęciem warstwy humusu, wymieniono
istniejące przepusty na zjazdach indywidualnych, poszerzono jezdnię w Widaczu,
rozebrano konstrukcję mostu na rzece
Morwawa, sfrezowano płytę pomostu na
obiekcie mostowym na rzece Tabor oraz
rozebrano podpory i przęsło betonowe,
a także wykonano zwieńczenia skrzydeł
przyczółków z betonu. Z kolei na drodze
Wróblik Królewski - Ladzin uporządkowano teren, wymieniono istniejące przepusty na zjazdach indywidualnych oraz
umocniono dna rowów i skarpy płatami
ażurowymi.
• Studenci Koła Naukowego Rotor,
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, zajęli czwarte miejsce w
międzynarodowym wyścigu pojazdów
napędzanych etanolem. Zawody inżynierów - konstruktorów, Shell Eco-marathon
rozegrano w Londynie. Wyścig nie polegał na biciu rekordów prędkości lecz na

przejechaniu jak najdłuższego odcinka
toru na jednym litrze paliwa.

Z gminy …
• W sobotę w wigilię uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, w bazylice
archikatedralnej w Przemyślu, podczas
uroczystej mszy św. metropolita przemyski abp Adam Szal udzielił święceń
kapłańskich 13 diakonom. Kandydaci
przez sześć lat przygotowywali się do
przyjęcia święceń w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wśród
nowo wyświęconych księży był również
nasz rodak ks Grzegorz Hanus z Posady
Górnej.
• W niedzielę 4 czerwca 2017 r. odbyła
się w Rymanowie Zdroju kolejna, szósta
już edycja Międzynarodowego Festiwalu
«Dialog Kultur». Zaproszenie do udziału
w tegorocznym spotkaniu przyjęły zespoły z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski.
Na scenie wystąpiły: Zespół «Na Drabyni», Folklorna Skupina z Kracunoviec,
Spevacky Subor Tarnavcan, chór mieszany «Freundschaft» i para taneczna
z Hercegkut oraz Kapela Ludowa «Jodłowianie». Honory gospodarza imprezy
pełniła Kapela Ludowa «Rymanowianie».
• W poniedziałek (5.06) po godzinie
13:00 służby ratunkowe i policja zostały
powiadomione o zdarzeniu drogowym
na ulicy Bartoszów w Rymanowie. - Z
nieustalonych jeszcze przyczyn 22-letni
kierujący Fordem Transitem na łuku drogi
stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu - informuje
asp. Paweł Buczyński z KMP Krosno
- Samochodem podróżowały dwie osoby
które same opuściły pojazd przed przybyciem służ ratunkowych.
• Do zdarzenia drogowego doszło w
środę (7.06) na ul. Rynek w Rymanowie.
Starsza kobieta przechodziła w niedozwolonym miejscu, została potrącona przez
samochód. 19-letni kierujący samochodem był trzeźwy. 79-letnia kobieta została
przewieziona do krośnieńskiego szpitala
przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
• Za nami XXV, jubileuszowy Turniej Wiedzy Ekologicznej. Działania
związane z Turniejem odbywały się
w miesiącach kwietniu i maju br. W tym
okresie młodzież uczestniczyła w wykładach, wycieczce do Łańcuta (do Zamku
i Storczykarni), przygotowywała prace
na Konkurs Plastyczny „Ekologia” oraz
wypracowania i prezentacje na Konkurs
na Wypracowanie Tematyczne. Uczniowie, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Konkursie Wiedzy Ekologicznej
pogłębiali swą wiedzę, przygotowując
się do testów oraz rozpoznawania roślin,
zwierząt i ryb chronionych.
• Po rozegraniu 26 (z 30) spotkań w
klasie A gr.I prowadzą piłkarze Startu Rymanów z przewagą 19 pkt nad
następną drużyną, Wisłok Sieniawa jest
9. W gr.II Karpaty Klimkówka są na 12
miejscu.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Żegnaj
Profesorze
Są pożegnania, na które nigdy nie
będziemy gotowi, są słowa, które zawsze
będą wywoływać morza łez. I są takie
osoby, na myśl o których zawsze zasypie
nas lawina wspomnień.
ciepły, majowy dzień pożegnaliśmy wyjątkową postać
naszego środowiska lokalnego i nie tylko, człowieka o niezwykłej
osobowości, nauczyciela, wychowawcę,
kolegę z pracy i przyjaciela – pana Hieronima Lalka. Człowieka pełnego pasji
i humoru, o nietuzinkowym stylu bycia,
otwartego na świat i ludzi. Urodził się w
rodzinie nauczycielskiej 4 września 1950
r. Rodzice nauczali przedmiotów ścisłych
w Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej, nic więc dziwnego, że syn podążył
ich śladami. Był absolwentem liceum w
Rymanowie, w którym zdał maturę w
burzliwym roku 1968, a następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Rzeszowie na kierunku fizyki. Ukończył
także studia zawodowe z chemii i podyplomowe z fizyki z astronomią. Przez cały
okres pracy zawodowej podnosił swoje
kwalifikacje i zdobywał kolejne stopnie
awansu zawodowego (był pierwszym
nauczycielem dyplomowanym w naszej
gminie).
Po skończeniu studiów swoją przyszłość związał z rodzinnym miastem i
rymanowską szkołą – uczył w szkole
podstawowej, gimnazjum i najdłużej w
liceum. Nie sposób wymienić wszystkie
osiągnięcia i sukcesy naszego profesora,
ale warto wspomnieć, że był inicjatorem

W

Politechnika Dziecięca

W

roku 2009 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów” S.A. podjęła decyzję o utworzeniu
projektu o nazwie „Politechnika Dziecięca”. Podstawą tego przedsięwzięcia
była troska o przyszłość dzieci, które
rozpoczynają edukację i chęć zainteresowania ich nauką. Celem projektu było
odciągnięcie młodych ludzi od ekranów
telewizorów i monitorów komputerów
i pokazanie im, że uczyć można się nie
tylko w „sztywnych” ławkach szkół, a
nauka może stać się zabawą i dobrym
sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Projekt Politechnika Dziecięca przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, czyli dla dzieci w wieku 6 – 12
lat. Prowadzący wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne przygotowują je w taki
sposób, aby każde dziecko jak najwięcej
zrozumiało i zapamiętało. Podczas zajęć
dzieci przez zabawę i przystępną dla nich
formę przekazywania informacji zdoby-
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wielu spotkań i wykładów fizycznych
oraz doświadczeń, chociażby z ciekłym
azotem, które zadziwiały nawet laików.
Spod jego skrzydeł wyszło wielu nauczycieli fizyki i matematyki, lekarzy, pracowników naukowych i badaczy. Pomimo
przejścia na emeryturę nie zakończył kariery zawodowej, nadal aktywnie działał w
środowisku fizyków i publikował artykuły
o treści przedmiotowej i dydaktycznej
w cenionym periodyku naukowym „Fizyka w szkole”, nieprzerwanie od 1983
do 2015 roku. W sumie ukazało się 40
artykułów, w tym oprócz prac indywidualnych, te opracowane we współpracy z
pracownikami katedry fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego czy uczniami liceum
– laureatami olimpiad i konkursów oraz
ostatnie publikacje z synem Bartoszem.
Jedno z najbardziej znanych „O chaotycznych trajektoriach. Komputerowe wspomaganie badań fizycznych” jest wynikiem
wspólnych dociekań profesora i jego
ucznia Andrzeja Bożka. O czym traktuje
ich wspólna praca? Aby ją przeczytać i
zrozumieć, trzeba mieć bardzo solidne
przygotowanie z zakresu matematyki i
fizyki. Dotyczy modnej obecnie tematyki
fizyki współczesnej – chaosu. W innym
można przeczytać o fizyce przy piłce w
kontekście EURO 2012. Z pasją zajmował się też zagadnieniami z astronomii a
nawet jej powiązaniami z literaturą.
Osiągnięcia pana Lalka i olbrzymi zakres wiedzy, którą posiadał, z pewnością
dawały mu przepustkę do pracy naukowej na wyższej uczelni. Wybrał jednak
inaczej, choć pozostanie w Rymanowie
utrudniało mu zrobienie kariery naukowej na wzór Rabiego (rymanowskiego
noblisty z fizyki w dziedzinie badań

magnetycznych atomów), był szczęśliwy, że pracuje w szkole. Miejsce pana
Hieronima wśród wybitnych fizyków
dydaktyków w Polsce potwierdza fakt, że
został on laureatem prestiżowej nagrody
Polskiego Towarzystwa Fizyków im.
Grzegorza Białkowskiego, którą otrzymał
na XXXIV Zjeździe w 1997 roku. Był
dumny ze spotkania wówczas wybitnych
fizyków a zarazem laureatów Nagrody
Nobla: K. G. Bednorza, H. A. Hauptmana,
H. Kroto i R. I. Mỏssbauma, którzy złożyli
dla niego autografy i dedykacje.
Hieronim Lalek to nie tylko wybitny
fizyk. Wśród swoich bliskich i sąsiadów
znany był z talentu kulinarnego, doskonałego słuchu muzycznego i gry na gitarze,
ciętego dowcipu i rubasznego humoru.
Dał się poznać jako znawca grzybów i
utalentowany tekściarz, który z lekkością
pióra Krasickiego układał wiersze i rymowanki (m. in. współtworzył tekst hymnu
rymanowskiej szkoły). W bezpośredni
sposób wygłaszał swoje zdanie, chwalił,
ale też nie szczędził słów krytyki, za którą
nikt nie śmiał się obrażać. Jako nauczyciel
a później starszy kolega z pracy nauczył
nas traktowania życia z dystansem do
świata i samego siebie. W rzeczywistości, w której każdą wartość przelicza
się na pieniądze, bez wątpienia był
indywidualistą, nie podążał za tłumem,
lecz zauważał człowieka, z każdym miał
czas się przywitać i choć przez chwilę
porozmawiać. Takiego Cię zapamiętamy,
drogi profesorze, dlatego nie żegnaj, lecz
do zobaczenia pośród gwiazd, gdzie masz
swoje miejsce.
Monika Dobosz
Beata Miszczyk
wają wiedzę i inspirują się do dalszego
odkrywania świata.
W tym roku uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie Jakub Gibadło
zakwalifikował się na 2 wykłady pt. „Czy
sterownik steruje, a falownik faluje” (maj)
i „Pamięć doskonała. Jak się uczyć, żeby
wszystko pamiętać” (czerwiec).
Na zajęciach dowiedział się m.in.
czym jest sterownik przemysłowy, po co
ktoś go wymyślił, co to znaczy sterować w
życiu codziennym i w języku automatyki,
skąd silnik wie jak szybko ma się kręcić.
Jakub wyszedł z zajęć bardzo zadowolony, bogatszy w nowe wiadomości i mile
upominki przygotowane przez prowadzących. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne spotkanie.
Opiekun Monika Dobosz

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

„Wolontariat

- czas stracony, czy bezcenny?”

R

ok szkolny 2016/2017 został
ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Wolontariatu. Liceum Ogólnokształcące
w Rymanowie od wielu lat aktywnie
angażuje się w działalność prospołeczną. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach ogólnopolskich, wojewódzkich i
lokalnych, których celem jest niesienie
bezinteresownej pomocy. Szkoła jest
również inicjatorem różnych działań,
które są odpowiedzą na zauważone
przez nas problemy. Jednym z nich jest
wolontariat uczniowski w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie, Hospicjum w Krośnie, współpraca
z brzozowskim Domem Dziecka, Towarzystwem Pomocy św. Brata Alberta w
Sanoku czy fundacją „Latarnia”. Nasze
działania kształtują postawy prospołeczne, uwrażliwiają na potrzeby innych oraz
aktywizują współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Kolejnym działaniem w tym kierunku,
było zorganizowanie konferencji zatytułowanej „Wolontariat - czas stracony,
czy bezcenny?” pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. Udział w niej wzięli uczniowie
liceum i gimnazjum w Rymanowie oraz
gimnazjaliści z Królika Polskiego, Wróblika Szlacheckiego i Klimkówki.
Konferencja składała się z kilku bloków
tematycznych. Jako pierwsza głos w naszej dyskusji zabrała pani Elżbiety Liwosz, doradca zawodowy z Powiatowe-

Karolina Niemczyk
z „Myślami Jana Pawła
II” jedzie na Korsykę

W

bieżącym roku 20 kwietnia, w
krośnieńskim oddziale Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli po raz dziewiąty spotkali się
finaliści IX Międzyszkolnego Konkursu
Biblijnego. Wśród uczestników znaleźli
się również uczniowie rymanowskiego
Liceum: Karolina Niemczyk, Adrian
Wojtasik, Aleksandra Ławrów oraz Jagoda Farbaniec.
Pierwszym etapem finału był test z
zakresu Księgi Daniela i Apokalipsy św.
Jana, który pisało 57 uczniów z prawie
dwudziestu szkół średnich z południowej części Archidiecezji Przemyskiej.
Do ścisłego finału zakwalifikowało
się pięcioro uczniów, w tym Karolina
Niemczyk, którzy musieli ustnie odpowiedzieć na otwarte pytania zadawane
przez komisję konkursową w obecności
wszystkich uczestników. Mimo towarzyszącej tremy i silnej konkurencji Karolina okazała się być najlepszą wśród całej

go Urzędu Pracy w Krośnie. Przedstawiła między innymi, wpływ wolontariatu
na rozwój kompetencji i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Usłyszeliśmy
między innymi, że bezinteresowność i
odpowiedzialność są cechami mocno
pożądanymi na rynku pracy. Są to istotne wyróżniki przyszłego pracownika,
świadczące o tym, że osoba, która szuka pracy, angażuje się w to, co robi, jest
wiarygodna i posiada doświadczenie w
pracy z ludźmi. Człowiek angażujący się
w pracę społeczną jest bardziej atrakcyjny na rynku pracy. Wolontariusz jawi się
jako osoba otwarta, posiadająca szerokie
zainteresowania i wrażliwa na problemy
otaczającej ją rzeczywistości. Drugim tematem konferencji był wolontariat w obszarze pomocy społecznej. W tej części
o swojej codziennej pracy opowiedzieli:
ks. Marek Zarzyczny, dyrektor Centrum
Medyczno-Charytatywnego Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, Anna
Mendyka wiceprezes Fundacji Promocji
Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie oraz Wira Jankowska –
reprezentująca Towarzystwo Przyjaciół
Krośnieńskiego Hospicjum.
Wszyscy nasi goście, którzy zabrali głos
w tej części konferencji, podkreślali
ogromne znaczenie wolontariatu, który
wychodzi poza ramy egocentryzmu i
konsumpcjonizmu. Daje on nowe spojrzenie na sprawy, które od poprzednich
pokoleń różnią się tylko intensywnością.
Są to również takie zjawiska jak: choroby czy cierpienia. Wszędzie, gdzie drugi
człowiek potrzebuje wsparcia, tam ze

swoim przesłaniem wkracza życzliwy,
przyjazny i pomocny wolontariusz.
Ostatnia część konferencji została poświęcona instytucjom, które zajmują się
animowaniem ruchu wolontariackiego,
wspieraniem organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy. Tutaj głos
zabrała Krystyna Chowaniec komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im.
ks. hm Zdzisława Peszkowskiego, która
podzieliła się swoimi doświadczeniami
dotyczącymi organizacji różnorodnych
inicjatyw podejmowanych przez harcerzy.
Wszyscy nasi goście, kierując się troską
o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc i służą potrzebującym. Są wszędzie
tam, gdzie jest cierpienie, choroba i po
prostu, po ludzku pomagają. Prelegenci
przybliżyli ideę pracy charytatywnej,
pokazali jak wygląda „codzienny” wolontariat. Przywołali historie wolontariuszy oraz swoich podopiecznych, którym
udało się pomóc oraz tych, których nie
ma już wśród nas. Goście utwierdzili
wszystkich w przekonaniu, że wolontariuszem może zostać człowiek w różnym
wieku, który świadomie, bezinteresownie, dobrowolnie chce działać na rzecz
innych.
Wszyscy po zakończonym spotkaniu
opuszczali salę naładowani pozytywną
energią oraz gotowi do działania.
Beata Suwała Szczechowska

piątki, zdobywając tym samym pierwsze miejsce w IX Międzyszkolnym
Konkursie Biblijnym.
W tydzień po Finale Konkursu Biblijnego, tj. 27 kwietnia, Karolina, Aleksandra Ławrów i Dawid Kuropatwa
wzięli udział w etapie wojewódzkim IX
Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana
Pawła II, która odbyła się w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Zręcinie. Tam również Karolina okazała się być bezkonkurencyjna zdobywając 64 pkt. na 70
możliwych (warto zaznaczyć, że przewaga Karoliny nad zdobywcą drugiego
miejscem to aż 9 pkt.) i tym samym zakwalifikowała się do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady, który odbył się w Sokółce na Podlasiu 12 czerwca. W finale
Karolina stanęła na podium, zajmując
II miejsce w Polsce. Serdecznie gratulujemy sukcesów i troszkę zazdrościmy,
gdyż w nagrodę za zwycięstwo w etapie
wojewódzkim Karolina spędzi 10 wakacyjnych dni na Korsyce. Zabierze ze
sobą tablet, który był nagrodą w finale
centralnym. A my czekamy na zdjęcia i
ciekawe relacje z wyjazdu.
ks. Tomasz Węgrzyński
NASZ RYMANÓW
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Majowe wędrowanie,
czyli słów kilka
o Rajdzie Pieszym do Klimkówki

P

ierwszomajowe rajdy piesze, wpisały się już na stałe do kalendarza
imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Informacji Turystycznej
w Rymanowie Zdroju. Tegoroczna propozycja, to wędrówka żółtą ścieżką spacerową z naszego Zdroju do Klimkówki.
Jak na zamówienie pogoda tego dnia była
idealna, piękny i słoneczny dzień mimo,
że kilka dni wcześniej aura nie była zbyt
przyjazna. Zapewne ta poprawa, dana
była uczestnikom rajdu prosto z nieba,
celem wędrówki był bowiem cudowny
Kościółek pod wezwaniem Krzyża
Świętego.

Z kościelnej księgi kronikarskiej „Status Ecclesiorum” z 1638 r. wiadomo, że kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża
stał na na miejscu, z którym związana jest legenda, która do dziś stanowi
o odrębności tego miejsca i ściąga pielgrzymów nie tylko z okolic ale i z całej
Polski. Świątynia miała powstać w miejscu, w którym chłop wyorał z ziemi lipowy, gotycki, półtorametrowy Krucyfiks.
Już samo to musiało być niezwykłe,

wszak nie co dzień znajduje się drewniany Krzyż Pański w ziemi. Jeszcze bardziej niezwykła miała być reakcja wołów,
ciągnących pług: bydlęta na widok Krucyfiksu miały uklęknąć.
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Obecnie istniejący drewniany kościółek
zbudowany został w 1869 roku. Położony w
dolince, z trzech stron otoczony wzgórzami, zadziwia swoim pięknem. Wyjątkowa
atmosfera i moc tego miejsca sprawiają, że
po trudach wędrówki zagłębiamy się w ciszy
i możemy być sam na sam z niezwykłą,
nadprzyrodzoną mocą tego miejsca.
Pisząc o tym unikatowym kościółku,
niepodobna pominąć milczeniem źródełka,
o którego wodzie, cudownie uzdrawiającej
chorych, krąży wiele opowiadań. Źródło
ma swoje ujęcie przy stromej ścieżce, którą
schodzi się bezpośrednio do miejsca gdzie
jest on zlokalizowany. Drugie ujęcie wody
jest tuż przy kościele, można tutaj bardzo
wygodnie zaczerpnąć ze źródła i korzystać
jego uzdrawiającej mocy.
Jednak, żeby dane nam było doświadczyć tych ulotnych przeżyć, przeszliśmy
górską trasę, około 7km z Rymanowa

gdzie mieliśmy nasz grillowy przystanek. „Ostoia”, to kompleks hotelowy z
zapleczem rekreacyjnym, położony w
pięknym parku dworskim. Miejsce to ma
bardzo bogatą historię, był tu piękny dwór
Ostaszewskich, który całkowicie spłonął
w 1949 roku.
W niedługim czasie po resztkach
dworu nie pozostał żaden ślad. Park,
niepielęgnowany podupadł na swojej
świetności. Znakiem niegdysiejszej
wspaniałości pozostały potężne dęby,
buki oraz dawne założenia ścieżek i
dróg. Przez pewien czas na terenie parku
eksploatowano złoża ropy naftowej. Od
1997 roku właścicielami terenu parku
zostali spadkobiercy ostatnich właścicieli, którzy przywracają świetność temu
miejscu, czego dowodem jest dzisiejszy
Dwór „Ostoia”.

Zdroju do Klimkówki. Zmagaliśmy się z
błotnistym terenem, który zafundowało
nam kilka dni wcześniejszej niepogody.
Jednak słoneczny dzień wynagradzał
wszystkie niedogodności wędrówki. A
o dobrą atmosferę na szlaku zadbał nasz
przewodnik - Tomasz Dziubaszewski,
który dzielił się z uczestnikami rajdu ciekawymi opowieściami o historii miejsc
mijanych po drodze. Jak zawsze panie
z Biura Informacji Turystycznej – Ewa
Lipka i Danuta Hajduczek,
dbały o stronę organizacyjną
tego turystycznego wydarzenia.
Po dotarciu do celu, usiedliśmy wygodnie na ławkach
przed kościołem, podziwialiśmy jego piękno, poznaliśmy
niezwykła historię tego miejsca.
Potem każdy mógł obejrzeć
świątynię wewnątrz i siedząc
lub spacerując wokół, oddać się
własnym myślom lub zagłębić
w modlitwie. Magia przyrody
i wyczuwalnej duchowości,
sprawiły że nikt się nie spieszył, ważne było aby w pełni
wykorzystać piękno tego majowego dnia.
Tak zregenerowani fizycznie i duchowo ruszyliśmy drogą prowadzącą do
wsi, podziwiając urok i piękno tej miejscowości dotarliśmy do Dworu „Ostoia”

Dla uczestników rajdu był tu przygotowany grill. Estetyczna, zadaszona
wiata grillowa, smacznie przygotowany
posiłek, napoje zimne i gorące, a na
specjalne życzenie, też „wzmacniające”
oraz profesjonalna i serdeczna obsługa,
to wszystko wpłynęło na atmosferę prawdziwej, dworskiej biesiady. Rozmowy,
dzielenie się przeżyciami z wędrówki,
zwiedzanie pięknego parku, ech..., aż nie
chciało się wracać. Ale zawsze wszystko
ma swój początek i koniec, przyjechał bus
i czas było wracać do Zdroju.
Przy okazji wędrówki zawsze można
poznać wielu nowych ludzi, grupa była
bardzo liczna, prawie 50 osób. Byli kuracjusze i „miejscowi”, osoby z Gdańska,
Wołomina, spod Lublina i z Suchedniowa
na Kielecczyźnie, z Krosna i od strony
Sanoka, rzecz jasna też ze Zdroju i z
samego Rymanowa. Dużo rodzin z dziećmi, całkiem młodzi i też ci, którym czas
przyprószył włosy siwizną. Ważne, że
wszyscy mieliśmy jedną wspólna pasję
– wędrowanie.
Dziękuję organizatorom za ten świetny, turystyczny pomysł i już czekam na
kolejną majówkę z Biurem Informacji
Turystycznej w Rymanowie Zdroju.

☺

Pozdrawiam
Małgorzata Kardach

Czym żył Rymanów
15 lat temu

C

hoć 15 lat to niewiele , ale można
już zobaczyć jak wiele zmian zaszło w Rymanowie przez ten okres.
Co przestało być problemem a co zachowało aktualność. Wykorzystamy treść
numeru 7 (18) „Naszego Rymanowa”
z lipca 2002 roku.

Tułaczy los – w cyklu – sylwetki
ciekawych rymanowian, pokazano osobę
Bolesława Sapeckiego. Rymanowianina,
który ze sklepikarza stał się żołnierzem.
Przed wojną prowadził w rynku Sklep Towarów Mieszanych, jedyny (obok Kółek
Rolniczych) znajdujący się w polskich rękach. W chwili wybuchu wojny następuje
masowa ucieczka ludności na wschód,
wśród nich bohater naszej opowieści.
W tym czasie na Sanie była już granica
niemiecko – radziecka, B. Sapecki został
zatrzymany i wywieziony w głąb ZSRR.
Mimo słabego zdrowia zmuszony jest do
pracy w kopalni. Ratunek przyszedł po
podpisaniu układu Sikorski – Majski,
zgłasza się do tworzącej się polskiej
armii. Po wyjeździe na Bliski Wschód
przechodzi ćwiczenia czołgowe w 6
Pułku Pancernym. Tu dopada go zawał i
z żołnierza liniowego staje się kierowcą
karetki. Przechodzi szlak bojowy z Egiptu pod Monte Cassino i dalej na północ
Włoch. Uhonorowany wieloma odznaczeniami bojowymi, w 1947 roku wraca
do Rymanowa.
Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego na terenie Galicji – to kolejny,
obszerny fragment dziejów Ochronki
św. Józefa w Rymanowie , napisany z
okazji jubileuszu 100-lecia jej istnienia.
Z wydarzenia tego prezentowano tylko
zdjęcia, bez części opisowej, ponieważ
redakcja na tę uroczystość nie otrzymała
zaproszenia.
Z tego samego powodu z uroczystości otwarcia nowo wyremontowanego
sanatorium „Maria”, prezentowano w numerze tylko zdjęcia. Niejako przy okazji,
prezentowano opinie przyjezdnych gości
spacerujących po deptaku zdrojowym.
„Tu nie ma gdzie stracić pieniędzy” – mówią turyści z Łodzi. „Panie, tu się nic nie
dzieje, jak dopisuje pogoda to spacerujemy, a gdy pada to się pieruńsko nudzimy”
- mówią trzej kuracjusze ze Śląska.
Trzy siostry – to opis uroczystości
jaką miała miejsce w Milczy, uroczystości jakiej jeszcze w historii wsi nie było.
Podczas sumy odpustowej Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny, trzy rodzone siostry złożyły profesję czyli śluby
zakonne: siostra Maria Lioba Kijowska,
siostra Bożena Immaculata Kijowska
i siostra Elżbieta Faustyna Kijowska.
Wszystkie z młodego, założonego 15

lat temu, Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa. Dla siostry Lioby,
najmłodszej, były to pierwsze śluby (na
rok), s. Immaculata odnowiła śluby złożone w roku poprzednim, zaś s. Faustyna
złożyła śluby wieczyste – na całe życie.
Po uroczystościach kościelnych siostry
zaprosiły gości i wszystkich parafian do
Domu Ludowego na skromny poczęstunek, wszyscy zostali podjęci jednakowo,
nie było lepszych i gorszych gości. Dla
wszystkich starczyło smacznego bigosu,
przygotowanego ciasta, kawy, herbaty i
napojów chłodzonych. Wszyscy bawili
się doskonale do godz. 1500 dzięki zakonnemu zespołowi kleryków, którzy przygotowali ciekawy program rozrywkowy
(śpiew, tańce, misterium).
Uwaga na bilety – to list czytelnika, o niezbyt uczciwych praktykach
przewoźników. „Uwaga na ceny biletów,
jeśli nagle zmieniły się drastycznie. O
rozbieżnościach cen biletów między poszczególnymi oddziałami PKS wiadomo
już od dawna. Ostatnio o. Krosno podniósł
ceny biletów o 10-20 groszy. Jednak na
niektórych trasach ceny wzrosły nawet o
70 gr. Dlaczego? Z tym pytaniem zwróciła
się czytelniczka od Działu Przewozów
Osobowych. Odpowiedź otrzymałam
następnego dnia. Podobno „wkradł się
błąd” i na trasie np. Milcza - Rymanów
podróżni płacili pewien czas za dużo. Ilu
było takich podróżnych i ile na tym zarobił PKS, tego nikt nie obliczy. Ci, którzy
przepłacili, mogą zgłaszać się z biletami
do kasy w Krośnie i zostanie zwrócona
mu różnica. PKS nie przeprosił za zaistniałą sytuację. Tłoku przy kasach też nie
będzie, bo mało kto wiedział, że płaci
za dużo i zachował bilet. Kto wreszcie
wyda na podróż do Krosna by odzyskać
drobną sumę. Pomyłka chwilowa – interes pewny”.
25 lat minęło – z niedowierzaniem
mówili absolwenci LO Rymanów z
rocznika 1977, obchodzący rocznicę
swojej matury. Spotkali się, by wrócić do
czasu szkolnej młodości, gdy trzeba było
rozwiązywać problemy, które teraz po
latach, wydają się błahe i proste. Piękne
nabożeństwo odprawił ksiądz absolwent,
a w celebrze pomagali mu dwaj ministranci – absolwenci. Wspominano tych, którzy
odeszli. Po mszy, cała grupa (w liczbie
32 osób) modlitwą, wiązankami kwiatów
uczcili pamięć zmarłych nauczycieli.
Przeżyciem było szkolne spotkanie z
wychowawczynią klasy. Nie było przedmiotowego odpytywania, każdy opowiadał o swoim życiu, pracy, rodzinie. Są
rozproszeni po Podkarpaciu, wielu zostało
po studiach w Krakowie. Ciekawostką
jest, że na 32 obecnych jest aż 12 nauczycieli, ale są też księża, lekarz, ekonomiści,
muzycy, inżynierowie, bankowcy, pielęgniarki i szaradzista. Po pamiątkowych
zdjęciach wreszcie oczekiwany bankiet

w „Dworze Ostoia” w Klimkówce, gdzie
powitano przybyłych lampką szampana.
Po obiedzie orkiestra zagrała przeboje
„tamtych lat”. Wspomnienia i zabawy
trwały do białego rana. Na pożegnanie życzono sobie, by spotkać się w komplecie i
w tej samej kondycji na 30.leciu.
Turystyczny zaścianek? – pytanie takie postawiono w tytule artykułu
analizującego stan turystyki na Podkarpaciu, które chce budować swoją siłę
gospodarczą na turystyce, podobnie nasza
rymanowska, uzdrowiskowa gmina. Dlaczego odwiedza nas tak mało turystów,
szczególnie zagranicznych. Czasy, gdy
na turystów patrzono krzywo za wykupywanie atrakcyjnych towarów i nazywano
ich pogardliwie „stonką”, minęły bezpowrotnie. Dziś turysta to źródło dochodu dla
hotelarza oraz sklepikarza, kioskarza itd.
Mało atrakcyjne turystycznie, w
naszym mniemaniu, woj. śląskie odwiedza
rocznie 10 mln turystów, a nasze tylko 3,8
mln. Jeszcze gorzej wypada nasz region
w porównaniach odwiedzin turystów
zagranicznych – jesteśmy na jednym z
ostatnich miejsc w Polsce. Dlaczego tak
się dzieje? Pytani o wrażenia cudzoziemcy mówią: „W Polsce bark jest dużych
atrakcji turystycznych, ogólnie niski jest
standard usług i na dodatek nieobliczalna
pogoda.” Jest jeszcze jeden poważny
problem - drogi. Pytany na rynku w Rymanowie turysta niemiecki mówi: „Nigdy
więcej nie chciałbym tego przeżyć, te
traktory, te kombajny i te dziwne pojazdy
(chyba chodziło o tzw. łunochody), toż to
jest blokada dróg, a pijany rowerzysta z
kosą, to też nic nadzwyczajnego na polskich drogach”.
(wła)
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Godnie przez życie
kroczyć….

O

bchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną na stałe wpisały się w kalendarz imprez majowych
organizowanych w Gminie Rymanów.
I znowu jak co roku była uroczysta
msza i przemarsz i występy…., choć w
tym roku wyjątkowo obchody trwały
aż 3 dni.
Dzień I w całości skierowany był
do władz samorządowych i decydentów, przyjaciół i sympatyków rymanowskiego Koła. Po uroczystej mszy, której
przygotowaniem zajęli się pracownicy
i podopieczni Polskiego Stowarzyszenia pomaszerowaliśmy znowu uliczkami rymanowskiego Rynku. Marsz

Godności jest najważniejszym punktem
obchodów. Jest symbolem istnienia,
obecności osób z niepełnosprawnością
intelektualną wśród nas. Społeczeństwo
naszego miasteczka z roku na rok reaguje większą aprobatą na widok niepełnosprawnych uczestników pochodu. Coraz
częściej dostrzegamy na ich twarzach
serdeczne uśmiechy i przyjacielskie gesty. Z roku na rok coraz więcej przypadkowych przechodniów przyłącza się do
Marszu Godności co odczytujemy jako
wyraz przychylności dla naszej działalności i opowiedzenia się za przyznaniem osobom z niepełnosprawnością
intelektualną godnego miejsca w społeczeństwie. W kinie sokół odbyły się jak
co roku występy artystyczne naszych
podopiecznych i przyjaciół. Wystąpiły
dzieci z OREW w tańcu z szarfami i zespół „Przystań” działający przy PSONI
w Rymanowie. Gościnnie można było
podziwiać talenty wokalne, taneczne i
instrumentalne młodych wykonawców z
okolicznych szkół.
Dzień II odbył się pod znakiem
sportu. Spartakiada dla dzieci i młodzieży, podopiecznych PSONI w Rymano-
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wie zorganizowana została w Hali Sportowej w Sieniawie. W konkurencjach
sportowych wystartowali podopieczni
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
Środowiskowego
Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie i Zakładu
Aktywności Zawodowej w Rymanowie
Zdroju. Na czele drużyn stanęli kierownicy i dyrektorzy poszczególnych
placówek zagrzewając zawodników do
rywalizacji. Nie zabrakło ducha sportowej rywalizacji zarówno wśród kadry
kierowniczej, jak i uczestników. Dzielnie stawiali czoła kolejnym konkurencjom. Na zakończenie każdy zawodnik
otrzymał dyplom uznania, a zwycięzcy
medale za zdobycie kolejnych miejsc
na podium. Dzień Godności nie może
odbyć się bez obecności rodziców, więc
i tym razem ich nie zabrakło. Dzień III
zadedykowaliśmy w całości rodzicom
naszych podopiecznych.

19 maja w Zakładzie Aktywności
Zawodowej odbyło się szkolenie i warsztaty dla rodziców, które przeprowadziła
pani psycholog, specjalista rehabilitacji
leczniczej i współzałożycielka pierwszego w Polsce Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie pani Zofia Pakuła.
Szkolenie pn. „Rodzic-dziecko-terapeuci. Wspólna droga wspomagania na poszczególnych etapach rozwoju dziecka”
cieszyło się dużym zainteresowaniem

rodziców. Było jednocześnie okazją do
wymiany doświadczeń i indywidualnych
konsultacji ze specjalistą. Po wykładach
zaprosiliśmy rodziców do wspólnej biesiady przy ognisku integracyjnym. Była
wielka radość i śpiew aż do wieczora. W
atmosferze ogólnej wesołości i dźwięku
gitar zakończyliśmy tegoroczne obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Szczególny
był ten tydzień i ten czas. Po raz kolejny
pokazał nam, że jeśli tylko bardzo się
czegoś pragnie i wierzy w to, że się uda,
to tak się właśnie dzieje. Podsumowując
tegoroczne obchody można powiedzieć,
że „…jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas
lęk przed własną słabością”.
Katarzyna Szepieniec

Psycholog OREW

Rymanów - najczystsze
powietrze w regionie
Podkarpacki Rymanów odwiedziliśmy w ramach programu Onet.Miasto,
Może on pochwalić się bogatą historią,
jego początki sięgają 1376 roku. Zobaczcie jak zachwalają swoje miasto
mieszkańcy.
Spokój, ale i liczne atrakcje, takie jak
koncerty – to połączenie mające przyciągnąć do Rymanowa turystów. Miasto
słynie też z wód mineralnych i klimatu
mającego cechy zarówno górskie, jak i
morskie. To także najczystsze powietrze
w województwie. Jedna z najstarszych
cerkwi grekokatolickich, wybudowana
w Rymanowie na przełomie XVI i XVII
wieku, dotrwała do naszych czasów z
pełnym wystrojem. Miasto kusi także
atrakcyjnymi trasami spacerowymi i
koleją krzesełkową.
Powyższy tekst ukazał się na Onet.
pl 3 czerwca. Jak widać w hasło: RYMANÓW wtłoczono atuty całej gminy.
Forma może trochę chaotyczna, ale
promocja cieszy. (w)

Dygresje językowe

D

zisiejszą tematykę bezwiednie
przywołała szara rzeczywistość naszej polskiej mowy.
Wielcy tego świata specjaliści lingwiści, styliści (nie od mody), krytycy
„językowi”, przewertowali temat na
wszelaki sposób - przegadany bowiem
we wszystkie strony - nic nie wniósł do
naszego polskiego słowotoku.
Słowotok twórczy rozbrzmiewa
nam wokół radośnie i właściwie nie ma
on już nic wspólnego z naszym pięknym, językiem polskim. Era czy epoka
komputerów i telefonów komórkowych
zniszczyła poprawność i urok językowych neologizmów, tworzonych częstokroć na użytek chwili, zwłaszcza w
poezji, gdzie przeurocze cienie motyla
wiązały dwa końce różnobarwnej tęczy.
Kiedy będąc coraz częściej przypadkowymi słuchaczami na ulicy, w sklepie, z
rozmowy komórkowej dowiadujemy się
gdzie obecnie jest rozmawiający, co już
kupił i gdzie spotka osobę z którą właśnie prowadzi krzyczący dialog. Chcemy czy nie chcemy, słuchamy i kompletnie zdezorientowani, to my czujemy się
niezręcznie odchodząc nieco na bok by
nie poznawać dalszych szczegółów. Cała
gama skrótów myślowych ...nara, zara,,
- skutecznie rozmiękczyła nasze mózgi
i ani lewa ani prawa półkula już się nie
kwapi do jakiegokolwiek rozwoju..
Otóż skróty myślowe, które nie tylko zapewne ułatwiają porozumiewanie
się tekstowe, czyli tzw. sms-y - mają za
zadanie w jak najkrótszej formie zmieścić jak najwięcej treści i (o zgrozo) oby
odbiorca tegoż ,jeszcze to wszystko pojął
i zrozumiał. Droga na skróty nigdy nie
była chwalebna ani rozwojowa. Jak się
mawia to co łatwe prowadzi na manowce, wszystko co przychodzi w czasie i z
pewnym trudem jest cenne i wartościowe. Wobec czego wszelka skrótowość
myślowa nie prowadzi bynajmniej do
rozwoju językowego a do totalnego ubóstwa tak duchowego jak i mówionego.
Niczym nie skrępowany bełkot pełen bałaganu myślowego, silenia się na
bycie trendy prowadzi, poważnych dotąd i poważanych w środowisku dziennikarzy radiowych, telewizyjnych tudzież prasowych na manowce słowa. Bo
jak reagować kiedy zasadniczo każdy
kolorowy magazyn uderza wyłącznie
w nasze oko, wyłączając myślenie, nie
dając popracować naszemu mózgowi
-bowiem świat nastawiony na”’ łatwiznę
„odbioru nie wie jak jeszcze bardziej
wykluczyć jakąkolwiek gimnastykę
mózgu. Wszak myślenie, poznawanie,
rozumowanie, dyskursy czy analizy,
męczą nas potwornie. Po jakie licho rozwijać umysł, znać określenia z wyższej
półki skoro całe mass-media, jak bacznie się przyjrzeć, nie zatrudniają jak
wynika z tekstów, ani polonistów ani
znawców stylu języka polskiego. Przerażające błędy stylistyczne, językowe,

braki interpunkcyjne, nieumiejętność
wyrażania myśli, to chleb powszedni i
bolączka polskiego czasopiśmiennictwa.
Jak czytamy - tak mówimy, jak słyszymy takoż powtarzamy w rozmowach
ze znajomymi teksty zasłyszane z potęgi
polskiej TV – seriali. Seriale, które słowo polskie „zbiedziły”, okroiły, uprymitywniły. Seriale, które podobnież ogląda
80% Polaków ! To gdzie nasza inteligencja!, bo seriale będące na poziomie
„bez poziomu”, mogą wyłącznie ogłupić zabijając czas gospodyń gotujących
obiad dla dziatwy. Ilość tychże seriali
zmusza „ogladaczy” do zrezygnowania
z wszelakich innych czynności -chociażby przeczytania ambitnej książki
czy zapamiętania codziennie trudnego
wyrazu ze Słownika Wyrazów Obcych,
aby nie ośmieszyć się w towarzystwie
nieznajomością prostych, acz nie zawsze trywialnych, infantylnych tudzież
wysublimowanych tekścików....z sensem w tle. Nie tylko okażemy się ignorantami dla innych, ale sami dla siebie
stracimy poczucie wartości. Chyba że
rzecz dzieje się w tej samej grupie malkontentów, gdzie powiedzmy prymitywizm Nikifora-Krynickiego, rozmówcy
łączą
z
prymitywną
wypowiedzią Ferdynanda Kiepskiego. A to
wówczas już nic dodać do ubóstwa umysłu, myślenie wyłączone
skutecznie, telenowele czy sitcomy zrobiły nam papkę mózgową. A my?,,, a
nam się nie chce, wszak wszyscy kierujemy swe myśli wyłącznie do „łatwości
odbioru wszelakiego”
Onegdaj kunszt językowy i wyżyny
myślowe doceniane, stawiane za wzór
szkolnej gawiedzi mimochodem pozostawały w mózgach tychże pozytywne ślady i chęć rozwoju mowy, zapędy
poznawcze. Takim nieodżałowanym
mistrzem mowy i przekazu tejże był nieżyjący już niestety Gustaw Holoubek.
Takich mistrzów i autorytetów nikt nie
zastąpi, umiera wraz z nimi epoka bycia człowiekiem na wskroś etycznym,
uczciwym, doceniającym prawdziwą
sztukę, prawdziwy kunszt językowy a
jednocześnie prostotę przekazu.
Rozkrzyczany świat telefonów komórkowych, brak intymności osobistej,
brak czasu na ciszę, zadumę i refleksję
nad samym sobą - zabija świat ducha,
nasze wnętrze - niknie nieopatrznie
ulotny świat naszych myśli, bowiem
wszystko co wymaga wysiłku twórczego, jest niewygodne i zbędne. Jesteśmy
coraz bardziej otoczeni nędzą duchową
i myślową, nasze słownictwo ze skrótów
myślowych sms-ów, przenosimy próbując rozmawiać wprost. Próbując bowiem
niejednokrotnie młodzież „wprost”, nie
ma o czym rozmawiać, ambitne filmy
nie opłacalne finansowo nie są domeną
twórców a te nie liczne toną w superprodukcjach. Czasy francuskiej nowej
fali czy mistrzów kina: Bergmana, Felliniego, Bertoluciego, gdzie i obsada i
scenografia oszczędne, a słowo i relacje

między ludźmi na wysokim poziomie
duchowości. Tegoż młodzież nie zobaczy, nie pozna a gdyby przez koszmarną
pomyłkę, za miast kolejnych odcinków
Piły - przyszło im obejrzeć „Siódmą Pieczęć”, klęska i brak komentarza. Dzieła
powyższych twórców uznane, należące
do klasyki gatunku, koncentrujące się
wyłącznie na relacjach ludzkich, duchowości, poznawaniu siebie i „uczeniu się
innych”- rozwijały potężnie wyobraźnię, a ta domagała się umiejętności wyrażania słowem, domagała się wszechstronności, manipulowania pozytywnego myślą, różnorakości skojarzeń.
Gdzie to wszystko odpłynęło, co
mamy w zamian, komu się chce? Komercja, komercja i tylko ona. Prawdziwość sztuki, wszak nie tylko filmowej
czy teatralnej (te najbardziej widoczne),
bowiem panienka w wypożyczalni kaset, zapytana o „sensownego „ twórcę,
ze zdziwieniem pytała - a kto to taki?
.Mamy popyt na „Klątwy”, „Piły”.
Mamy pokolenie takiej właśnie młodzieży, językowo agresywnej, nie tolerancyjnej, złej ogólnie na wszystko i
wszystkich, i której nic się nie chce.
Wszelakość dóbr kulturowych, naszych polskich jest przeogromna, można
brać garściami, można poznawać, szperać, wertować starocie literackie, doskonalić język i ubogacać przy okazji własną osobowość. Bo rozwój wewnętrzny,
rozwój świata duchowości nie zastąpi
absolutnie nic - ten świat musi w nas zaistnieć, musimy go rozwijać, poznawać,
analizować - poznając siebie, umieć to
wszystko nazwać, określić i przekazać .Żyjemy gwoli rozwoju. Twórzmy
własny świat bogaty, pełny, różnoraki
-rozwijajmy się poznając wszelkie dziedziny życia a będąc bogaci duchem dla
siebie i innych przedstawimy wartość
niepowtarzalną
Będziemy przeżywać świat wszystkimi zmysłami, dojrzymy, że wiosna to
łąka przebiśniegów, a człowiek na ulicy
ma głębię w oczach i zapewne coś więcej do powiedzenia aniżeli krytykowanie bliźnich i świata. Marazm i stagnacja
nigdy wszak nie były motorem działań,
odkryć i nigdy nie doprowadzały do
epokowych dokonań.
Ciekawość świata, działanie i aktywność - to od zawsze, od zarania, ceniła ludzkość bowiem dzięki temu wyszliśmy z jaskiń, tworząc broń na zwierza, rozwijając cywilizację, do czego
doszliśmy w tym postępie, oddalając się
od natury z którą żyliśmy w symbiozie i
czy ten postęp i pęd do osiągnięcia jak
najwygodniejszego życia (wyłączenia
myślenia), wszystko winny za nas wykonywać komputery, maszyny - pełen
dobrostan i błogostan, prostactwa świata
wewnętrznego lub jego braku -więc do
czego doszliśmy? - a na to pytanie odpowiedzmy sobie sami zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszej duchowości.
Lucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Ultramaraton
JAGA-KORA

ieg górski Ultramaraton JAGA-KORA, który został rozegrany
27 maja w Rymanowie Zdroju,
przechodzi już do historii. Ta debiutująca
w tym roku impreza biegowa, odniosła
niewątpliwie sukces o czym świadczą
liczne, pozytywne opinie biegaczy, którzy
zdecydowali się na zmierzenie się z trudną
i piękną trasą kurierską z czasów II Wojny
Światowej. Organizatorem biegu była
firma KARDACH T.T.E. Kamil Kardach
z siedzibą w Rymanowie Zdroju, przy
współpracy z Klubem Biegacza Finisz
Rymanów oraz Stowarzyszeniem „Nasz
Rymanów”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Rymanów.
Organizacyjnie projekt wspierali:
Nadleśnictwo Rymanów i Gmina Jaśliska,
Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków „STYKI”, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz

Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju
Sponsorzy: Takctic.pl Krosno, Ledlenser Polska, Uzdrowisko Rymanów ,
Hurtownia Urbanik z Rymanowa, Biuro
Podróży wakacje.pl z Krosna, Kwiaciarnia Rozalia z Rymanowa Zdroju.
Gościem specjalnym był pochodzący z Rymanowa Zdroju - pan Bogusław
Berdel z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
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pomysłodawca przywrócenia pamięci
historycznej o tej trasie. Biegacze mieli
możliwość poznania historii trasy na
spotkaniu, które odbyło się w przeddzień
zawodów w Galerii Sztuki w Rymanowie
Zdroju.
Patronat medialny: Run and
Travel.pl oraz Krosno City i Biegi
Górskie.pl. Bieg
partnerski – Magurski Ultramaraton.
Opieka medyczna: Grupa GOPR
Bieszczady, Catering – „Jaś Wędrowniczek” Rymanów.
Trasa Ultramaratonu Jaga-Kora
została pomyślana
tak aby biegacze
mogli pokonać jak
największą część
wytyczonego już
szlaku kurierów,
jak również poznać
wiele pięknych zakamarków Beskidu Niskiego. Tą
historyczną trasę
podczas II Wojny
Światowej, polscy
kurierzy pokonywali wielokrotnie,
przedostawali się
tędy w kierunku
Węgier. Legendarny kurier Jan
Łożański, pseudonim „Orzeł” i „Jan
Madejski”, od wiosny 1940 do jesieni
1942 przemierzał ten szlak 45 razy.
Biegacze rywalizowali na dwóch
górskich dystansach – 70km oraz 40km.
Dystans dłuższy ze startem i metą w Rymanowie Zdroju. Dystans krótszy, ze startem w Moszczańcu i metą w Rymanowie
Zdroju. Biegli przez Pastwiska, Puławy,
Darów, Moszczaniec i dalej - Baba (Kanasiówka), Jasiel, Wola Wyżna, Wola Niżna,

Polany Surowiczne, Polańska, Wisłoczek
i meta w Rymanowie Zdroju.
Przygotowanie biegu wymagało
bardzo dużo pracy organizacyjnej, znakowania wielu kilometrów leśnych ścieżek,
a następnie przy obsłudze, organizacji
punktów żywieniowych czy pracy biura
zawodów. Realizacja tego przedsięwzięcia nie była by możliwa bez pracy licznej
grupy wolontariuszy, w szczególności
biegaczy z Klubu Finisz Rymanów. W
sumie przy realizacji tego biegowego
projektu pracowała grupa prawie 50 osób,
której należą się szczególne podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie i
wspaniałą atmosferę, w trakcie samej
imprezy. Dopięcie na najwyższym poziomie wszystkich elementów organizacyjnych, dobra pogoda, a przede wszystkim,
niezwykle ciekawa i trudna trasa, która na
biegaczach robiła wyjątkowe wrażenie, to
wszystko złożyło się na udany debiut tej
biegowej imprezy.
Opinie wystawiane przez zawodników na fb, świadczą o tym że impreza
odniosła sukces. Arek Dobrzyński z
Częstochowy : Super impreza, wszystko
na plus, organizacyjnie perfekcyjna,

piękna ale wymagająca trasa, będę chciał
wrócić! Anna Piasecka-Wszoła z Piekar
Śląskich: Idealnie oznakowana trasa,
punkty odżywcze zgodnie z mapą i świetna
organizacja. Dziękuję. Anna Łuszczyc z
Rzeszowa: Rewelacja pod każdym względem - mam nadzieję, że za rok powtórka.
Takie opinie cieszą ale też są wyzwaniem,
bo za rok poziom organizacyjny musi być
równie wysoki. Pewne jest, że kolejna
edycja biegu Ultramaraton JAGA-KORA,
musi być zrealizowana bo spora grupa

Rymanowskie „ Sokoły”

przyleciały

do Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną

W

dniu 24 maja 2017 r. OREW w
Rymanowie miał zaszczyt gościć uczniów II klasy Liceum
Ogólnokształcącego ZSP w Rymanowie. Młodzież klasy wojskowo – mundurowej zaprezentowała się w pięknym
pokazie musztry paradnej. Przewodził
im Pan mgr Kazimierz Cetnarski oddany sercem były nauczyciel WF i były
żołnierz Kompanii Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego. Obecnie członek
Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie, instruktor
musztry paradnej klas wojskowych w
rymanowskim liceum. To pod jego bacznym okiem wspaniała młodzież ćwiczy
wytrwale przygotowując się do licznych
występów i konkursów. Dowodem na
wysoki poziom umiejętności jest fakt
iż zazwyczaj zajmują czołowe miejsca. Cudowne artystyczne widowisko
dostarczyło wychowankom OREW–u,
uczestnikom ŚDS i WTZ niezapomnia-

biegaczy już zapowiada swój udział.
W biegu udział wzięło łącznie 145
zawodników: na dystansie 40km – 82
osoby, natomiast na 70km – 63 osoby, niestety z powodu kontuzji dwóch biegaczy
musiało zrezygnować z biegu. Najwięcej
zawodników było z woj. podkarpackiego
ale też z innych regionów kraju. Organizatorzy przygotowali nagrodę dla osoby,
która przyjechała z najdalszego zakątka
Polski, a laureatką została Anna Stafiej
ze Świnoujścia.
Klasyfikacja open na poszczególnych dystansach,
wygląda następująco:
Wyniki JK 40 km
Kat.M
1.Paweł Belcik 3:05:49
2.Łukasz Wilk 3:14:46
3.Maciej Brzana 3:34:05
Kat.K
1. Regina Krenzel 3:52:56
2. Iwona Turosz 4:01:41
3. Magdalena Burandt
4:21:19
Wyniki JK 70 km
Kat.M
1.Tomasz Komisarz 6:29:02
2.Marcin Niezgoda 6:56:02
3.Dominik Jagieła 7:03:40
Kat.K
1. Joanna Stech 8:50:08
2. Joanna Krajewska 9:93:25
3. Anna Piasecka Wszoła
9:11:55

Firma KARDACH T.T.E. Kamil
Kardach, składa serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom oraz
instytucjom za wsparcie organizacyjne
i finansowe tego biegowego projektu.
Szczególne podziękowania dla Burmistrza Gminy Rymanów oraz dla Klubu
Biegacza Finisz Rymanów.
Do zobaczenia za rok, na trasie Ultramaratonu JAGA-KORA.

nych wrażeń poprzez piękną muzykę,
ekspresję i koordynację ciała. Żołnierska
postawa młodzieży mimo deszczowej
pogody wniosła atmosferę radości i serdeczności. Dzięki temu na twarzy podopiecznych PSONI zagościł uśmiech i
optymizm.
To integracyjne spotkanie na długo pozostanie w pamięci każdego z nas.
Składamy serdeczne podziękowania
uczniom II klasy wojskowej, Panu Kazimierzowi Cetnarskiemu jak również dy-

rekcji ZSP w Rymanowie za otwartość i
chęć współpracy na rzecz dobra naszych
podopiecznych. Jak mówi Phil Bosmans
„ Kto patrzy sercem znajduje siłę potrzebną do naprawienia świata. Jest on
także na właściwej drodze ku bliźnim.
Albowiem wsłuchiwać się w głos serca
znaczy zrozumieć innych”

Małgorzata Kardach

Małgorzata Di Pasquale
Małgorzata Deptuch - Rajchel
(oligofrenopedagodzy)
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Błysk z otchłani

B

ył pogodny jesienny wieczór,
było już dosyć późno gdy Justyna
i Robert wybrali się na spacer.
Zajęci pracą w ciągu dnia późno wrócili
do mieszkania i chociaż trochę zażyć
chcieli uroku jesieni, tym bardziej że
przez ostatnie trzy dni padało. Dziś na
pogodnym niebie błyszczało mrowie
gwiazd, potrafili rozróżnić niektóre konstelacje, wśród których Orion podobał
się im szczególnie – gwiezdny olbrzym
na ciemnym firmamencie.
Oglądany z dala od
miejskich świateł robił na
nich wrażenie. Teraz, o tej
porze zaczynał dopiero
wznosić się nad horyzontem a poza tym zasłaniały
go drzewa pobliskiego
parku. Nagle między gałęziami błysnęło coś bardzo
jasnego. A pomarańczowa poświata zdawała się
wypełniać tę część nieba.
Oboje zamarli z wrażenia.
Ponad trzema gwiazdami pasa Oriona płonęła
ogromnym jasno pomarańczowym blaskiem gwiazda
Betelgeuze, przeczytali
kiedyś w prasie, że może
eksplodować, ale sądzili,
że stanie się to nieprędko,
może nawet za wiele dziesiątek czy setek lat, Betelgeuze wyglądała groźnie.
Ogarnął ich lęk – czy
prócz oślepiającego światła nie zmierza ku nim – ku
ziemi śmiercionośne promieniowanie mogące niczym niewidzialny wicher zniszczyć naszą cywilizację.
Patrzyli bez słowa na ten kosmiczny kataklizm, na ogromny błysk z kosmicznej
otchłani. To tylko beletrystyczna krótka
opowieść, ale… gwiazda Betelgeuze
wybuchnąć może naprawdę! Może to
nastąpić za setki lat ale równie dobrze za
kilka dni. Odległa o czterysta kilkadziesiąt
lat świetlnych od Ziemi wykazuje wszelkie podobieństwo do tych gwiazd, które
eksplodowały w naszej galaktyce w ciągu
ostatniego z górą tysiąca lat…
Betelgeuze to gwiazda – olbrzym,
gdyby umieścić ją na miejscu naszego
Słońca to jej rozżarzona kula sięgałaby
daleko poza orbitę Ziemi, która tym
samym znajdowałaby się we wnętrzu
tej gigantycznej gwiazdy. Te, które eksplodowały w niedalekiej (V kosmicznej
skali czasu} w przeszłości również były
gwiazdami ogromnymi. W 1006 roku w
gwiazdozbiorze Wilka zaobserwowano
bardzo jasną supernową, osiągnęła prawdopodobnie jasność – 7,5 m, dzięki czemu
mogła być widoczna nawet w dzień. Obserwowano ją w Egipcie, Iraku, we Włoszech, w Szwajcarii, Chinach i Japonii. W
Polsce południowej widoczna była bardzo
blisko południowego horyzontu, stąd być
może nie została zauważona a może po
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prostu nie odnotowano tej obserwacji z
powodu nieumiejętności pisania i czytania
na odludnych, górskich terenach Karpat.
W 1054 roku w Chinach i w Ameryce Północnej obserwowano wybuch
supernowej o jasności około – 4 m. Jej
pozostałością jest słynna mgławica Krab,
znajdująca się w gwiazdozbiorze Byka.
W 1181 roku w Chinach i w Japonii
obserwowano supernową znajdującą się
w gwiazdozbiorze Kasjopei. 6 listopada
1572 roku zaobserwowano również w Kasjopei supernową. Jednym z jej obserwa-

gwiaździstym niebie po letniej przerwie
na przełomie lipca i sierpnia nad ranem.
Potem wraz z gwiazdozbiorem Oriona i
innymi konstelacjami zimowego nieba
wschodzić będzie coraz wcześniej aby
późną jesienią i zimą błyszczeć swym
jasnopomarańczowym blaskiem na nocnym niebie. Czy po 413 latach zobaczymy
gigantyczną eksplozję? Betelgeuze świeciłaby jako jasna gwiazda na dziennym
niebie a w nocy świat przybrałby pewnie
kolor pomarańczowy – tak jak Gwiezdny
Olbrzym z Gwiazdozbioru Oriona.
Lesław Materniak

NASZYM ZDANIEM

C

torów był słynny astronom duński Tycho
de Brahe. Ostatnią – jak dotąd – bardzo
jasną supernową znajdującą się w naszej
galaktyce była odkryta 9 października
1604 roku w gwiazdozbiorze Wężownika,
gwiazda obserwowana między innymi
przez Johanna Keplera. A więc od 413
lat czeka ludzkość na kolejną - bardzo
jasną supernową, czy będzie nią gwiazda
Betelgeuze?
Począwszy od II połowy XIX wieku
odkrywano supernowe w innych galaktykach. Szczególnie ciekawe były te znajdujące się w galaktykach sąsiadujących z
naszą galaktyką i tak w 1885 roku odkryto
supernową w galaktyce Andromedy a
w 1987 w Wielkim Obłoku Magellana.
Supernowa podczas gwałtownego wybuchu związanego z końcowym etapem
jej ewolucji zwiększyła swoją jasność aż
100 milionów razy.
Po gigantycznej eksplozji może pozostać albo gwiazda neutronowa o niewyobrażalnej wprost gęstości – albo czarna
dziura bądź też rozproszona materia
całej gwiazdy. Przykładem pozostałości
po wybuchu supernowej jest położenie
w centrum – wspomnianej już w tekście
– Mgławicy Krab, gwiazda CM Tauri,
która powstała podczas eksplozji w 1054
roku. Gwiazda Betelgeuze pojawi się na

ześć – Franio – chociaż w ostatnim
numerze Naszego Rymanowa rozmawialiśmy dość dużo o „Nocnej
Zmianie” to jednak proponuję abyśmy
i teraz powrócili do tego tematu, gdyż
było to ważne wydarzenie, któremu
należy poświęcić więcej czasu.
Franio – tym razem będziemy podpierać
się cytatami z poszczególnych gazet,
w których wydarzenie to było dość dokładnie opisywane, cytujemy-„ Dzisiaj
widać wyraźniej, co wydarzyło się tamtej nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Z
dystansu ćwierćwiecza i tylu pozornie
niezrozumiałych wydarzeń, jakie się
działy i nadal dzieją w naszej ojczyźnie,
dostrzegamy istotę zjawiska, jakim było
podzielenie się władzą i majątkiem społeczeństwa między funkcjonariuszami
PRL a częścią „elit solidarnościowych”.
A także – koniecznego dla powodzenia
takiego manewru – zapewnienia bezkarności policji politycznej i nomenklaturze
PZPR z jednej strony oraz donosicielom
ze strony drugiej”. Koniec cytatu. Ludzie
nie za bardzo byli zorientowani tym
wydarzeniem było ono dla większości z
nas zaskoczeniem. Wszystko działo się
błyskawicznie, za bezcen sprzedawano
fabryki, kradziono miliony dolarów ze
Skarbu Państwa – afera FOZZ. Telewizje i radio opanowali politycy z dawnej
epoki, zdrajcy „Solidarności” i wielu
„TW”. Gruba kreska itp. Prezydent Lech
Wałęsa od początku obawiał się rządu
Jana Olszewskiego – a przyczyną tego
był strach przed zapowiadaną lustracją.
Wałęsa był też za bardzo uległy wobec
Rosji, a powodem tego strachu była
obawa przed wiedzą Moskwy o jego
kontaktach z SB, gdzie prawdopodobnie
używano względem Wałęsy szantażu.
Krzysztof Wyszkowski 23 maja 1992r.
ujawnił, że minister spraw zagranicznych
Krzysztof Skubiszewski był w przeszłości współpracownikiem SB. 26 maja
L. Wałęsa wysłał do marszałka Sejmu
Wiesława Chrzanowskiego pismo, w którym poinformował o utracie zaufania do
premiera Jana Olszewskiego i wycofaniu
swojego dlań poparcia. Korwin Mikke 28
maja zgłosił wniosek o przeprowadzenie
lustracji osób piastujących najwyższe
stanowiska w państwie. Przedstawiciele

Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno – Demokratycznego usiłowali
zablokować tą uchwałę – ale bez skutku,
jednak uchwała została przegłosowana
w brzmieniu: Niniejszym zobowiązuje
się do podania do dnia 6 czerwca 1992r.
pełnej informacji na temat urzędników
państwowych od szczebla wojewody
wzwyż, a także senatorów i posłów, a
do dwóch miesięcy sędziów, adwokatów
oraz do sześciu miesięcy radnych gmin
i członków zarządów gmin, będących
współpracownikami Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach
1945 – 1990. Stachu – gdyby ta uchwała
przeszła, dziś Polska wyglądałaby całkiem inaczej, wszystkie urzędy począwszy od Gminy w górę byłyby obsadzone
ludźmi sprawiedliwymi, czystymi, bez
donosicieli, bez zdrajców, bez złodziei,
w sądach byliby ludzie sprawiedliwi a
nie tacy, którzy jeszcze do dziś przetrwali,
którzy współpracują z gangsterami i sami
okradają państwo. Jest to jeszcze ostatni
bastion poprzedniego systemu. Premier
Jan Olszewski w wywiadzie powiedział
„ to wszystko wydarzyło się o jeden
kwartał za wcześnie” a przyśpieszył to
niepotrzebnie Korwin Mikke. Franio –
wprowadzeniem tej uchwały był bardzo
przestraszony sam Lech Wałęsa, gdyż w
jego personaliach napisano „ Członek
Komitetu Strajkowego. 29XII 1970r, pozyskany do współpracy z SB. W okresie
1970 – 1972 przekazał szereg informacji
dotyczących negatywnej działalności
pracowników Stoczni”. A zatem minister
Macierewicz posiadał przed 4 czerwca

kilkadziesiąt istotnych dla sprawy dokumentów, które odsłaniały kompromitującą
przeszłość prezydenta RP. 28 maja Jan
Maria Rokita złożył w Sejmie wniosek o
wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego w imieniu UD i KLD. 4 czerwca w
godzinach rannych minister Macierewicz
wręczył przewodniczącym wszystkich
klubów koperty z listą zawierającą 64
nazwiska parlamentarzystów, członków
rządu i ministrów Kancelarii Prezydenta
co do, których były zapisy świadczące o
zarejestrowaniu ich jako tajnych współpracowników SB. W oddzielnej kopercie,
którą wręczono prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu, prezesowi Sądu Najwyższego oraz przesłano do Trybunału
Konstytucyjnego. Na liście tej figurowały
tylko dwa nazwiska – marszałka Sejmu
Wiesława Chrzanowskiego oraz prezydenta Lecha Wałęsy. – 4czzerwca 1992r,
rano przewodniczący klubu Donald Tusk
dzwoni do wszystkich członków klubu o
natychmiastowe spotkanie. Jacek Merkel
tak wspomina: Kamienne twarze. Pytam:Co się stało? Donald mówi:- Wyciągnęli
teczki, trzasnęli w trzech od nas. . Co
robimy ?..- Ja: - To co?.. – Atakujemy!.
– Tusk mówi: - Wiesz, jedyne co można
zrobić, to obalić ten rząd.”
Franio – zacytujmy wypowiedzi
innych uczestników „nocnej zmiany”.
Wałęsa : - Wy nie wiecie, jak daleko oni
zaszli, dlatego trzeba ich błyskawicznie.
Natychmiast, dzisiaj”. Pawlak: „ Tylko,
że to jest trochę gangsterski chwyt”.
– Tusk: - „ Jeśli SLD nie skrewi, to
odwołanie rządu przejdzie”. Wałęsa: - „

Dzisiaj natychmiast, dzisiaj”. Ja jutro nie
mogę ich wpuścić do biura„. – Zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami 5czerwca
1992r. na premiera wybrano Waldemara
Pawlaka. –
Stachu – dalej czytamy: „Działania
L. Wałęsy wsparł gen. Jaruzelski, gen.
Kiszczak, „ Nie sądziłem że zostanie
rozpętana afera teczkowa. Nie po to organizowaliśmy „okrągły stół”, nie po to
byłem jednym z jego konstruktorów, by
działo się to co się dzieje”. Ci ludzie ,
którzy jeszcze żyją z tamtych czasów, w
dalszym ciągu szkodzą interesom naszego
kraju, choćby Donald Tusk, który sam
domaga się ukarania Polski za sprzeciw
przyjmowaniu tych uchodźców czy tam
imigrantów. Doświadczony europoseł
Sayriusz Wolski nazwał go „szmatą „
chyba miał ku temu powody.
Franio – chciało by się tu jeszcze wiele dowodów przedstawić z tamtych czasów, ale jesteśmy ograniczeni miejscem,
ale niech każdy kto to przeczyta wyobrazi
sobie , jak sprawy Polski wyglądałyby
dzisiaj gdyby wówczas osunięto od władzy wszystkich współpracowników z SB
i UB począwszy od urzędu gminy aż po
prezydenta ? Dzisiaj pytany premier Jan
Olszewski – Kiedy patrzy pan na obecne
problemy dzisiejszego rządu Beaty Szydło i naciski , jakimi on podlega, widzi
pan anologie do sytuacji sprzed 25lat?
Odpowiedź – Metody prasowe, propagandowe są takie same.
(pisownia i składnia oryginalna)

Wycieczka do Zatoru

największego na świecie ruchomego
T-Rexa oraz wsłuchiwać się w przerażające odgłosy dinozaurów.
Później w kinie 5D oglądali film o życiu dinozaurów. Niezwykłym przeżyciem
okazała się wizyta w Parku Mitologii
zlokalizowanym na zbiorniku wodnym.
Hermes zaprosił wszystkich na niezwykły
rejs, w trakcie którego można było poznać
bohaterów z mitologii greckiej. Uczniowie zwiedzili też Park Bajek, gdzie na
zaczarowanych ścieżkach spotkali: Kota
w butach, Brzydkie Kaczątko, Królewnę
Snieżkę, Calineczkę, Czerwonego Kapturka i wiele innych bajkowych postaci.
Następnie w czasie spaceru w Parku

Owadów podziwiali konika polnego,
biedronkę, mrówkę, skorpiona, stonkę,
żuka, muchę i wiele innych owadów
ludzkich rozmiarów. Każdy eksponat
zaopatrzony był w tablicę informacyjną,
z której zainteresowani mogli wyczytać
ciekawostki na temat danego gatunku.
Niezwykłą atrakcją dla zwiedzających
okazał się dom odwrócony do góry nogami, w którym poruszali się niepewnie chodząc po suficie. Na koniec około dwóch
godzin doskonale bawili się w Lunaparku korzystając z takich atrakcji jak: mini-gokart, autodrom, mini-pociąg i innych.

D

nia   22.05.2017 roku uczniowie
klasy II Szkoły Podstawowej w
Wróbliku Szlacheckim, udali
się na wycieczkę do Parku Dinozaurów w Zatorze.
W największym w Polsce Parku
Ruchomych Dinozaurów uczestnicy
wycieczki mieli możliwość wypoczynku
i relaksu. Podczas godzinnego spaceru
ścieżką edukacyjną w starym lesie usłyszeli i zobaczyli naturalnej wielkości
„ożywione” okazy prehistorycznych
zwierząt. To tu można podziwiać było

Stacho i Franio

Halina Pojnar
fot.Gabriela Sieniawska
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Szkolni Omnibusi

Sukcesy gimnazjalistów ZSP
we Wróbliku Szlacheckim

D

obiegł końca rok szkolny – czas
na podsumowania. Pragniemy
przedstawić uczniów naszej szkoły, dla których drogowskazem stała się
maksyma: „Osiągnie się wierzchołek
góry, jeśli tylko podejmie się wysiłek
mozolnej wędrówki”. Efekty rozwoju
intelektualnego i duchowego naszych
wychowanków napawają dumą nauczycieli i rodziców, a praca z nimi staje się
prawdziwą przyjemnością.
Oto Adrian Klamut - uczeń Zespołu
Szkół Publicznych – Gimnazjum im. Ks.
Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim. Uczęszcza do klasy
III gimnazjum. Na koniec każdego roku
szkolnego uzyskuje średnią ocen powyżej 5,5. W uznaniu wybitnych osiągnięć
naukowych Adrian w ubiegłym roku
otrzymał nagrodę pieniężną Zarządu
Województwa Podkarpackiego przyznaną
w ramach realizacji Programu wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie
zagubić talentu”.
Szczególnie interesuje go informatyka, fizyka i matematyka. Adrian
z powodzeniem uczestniczył w prestiżowych konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Podkarpackie
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dwukrotnie uzyskał tytuł laureata konkursu
przedmiotowego z informatyki. Stale
rozwijał swe umiejętności, bo zanim w
tym roku szkolnym otrzymał na uroczystej gali z rąk Podkarpackiego Kuratora
Oświaty, pani M. Rauch, i Wojewody
Podkarpackiego, p. E. Leniart, dyplom
uznania i nagrodę za kolejne tytuły laureata nie tylko z informatyki, ale również
z konkursów przedmiotowych z fizyki
i języka polskiego, w ubiegłych latach
był już dwukrotnym finalistą Konkursu
Polonistycznego i Fizycznego.
Miło nam, że przy tej okazji szkoła zasłużyła na miano „SZKOŁY
PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM
UCZNIOM” i otrzymała stosowny certyfikat. Uczeń pracował pod kierunkiem
Alicji Mrozek i Aldony Koniecznej. Nauczyciele uczący Adriana przekonali się,
że „Praca rozumna i wytrwała, która nie
myśli o zbieraniu owoców w tydzień po
posiewie, przebija góry, nad przepaściami
przerzuca mosty” (B. Prus), a rozwijanie
pasji twórczych uczniów przynosi wiele
zadowolenia i daje motywację do dalszej
pracy.
Adrian ze zdobywania wiedzy również czerpie radość i satysfakcję. Ma
wszechstronne zainteresowania. Taki
współczesny „człowiek renesansu”
ze śmiałością intelektualną, obfitością
talentów i zainteresowań, na podobieństwo ludzi okresu Odrodzenia. Umysł
żywy, wszechstronny, gotowy na przyjęcie wszelkiej wiedzy, czuły na piękno.
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Ujawnił zdolności literackie, startując w
kolejnych edycjach gminnego Konkursu
Literackiego „Śladami polskich pisarzy i
poetów” w Posadzie Górnej i zasługując
na I miejsce. Sukces powtórzył w gminnym Konkursie w Króliku Polskim, gdzie
zdobył I miejsce, tworząc 19 utworów w
konkursie limeryków. Ma zdolności recytatorskie potwierdzone sukcesem w VII
Powiatowym Konkursie Polskiej Poezji
Sybirackiej. Jako laureat zaprezentował
utwór podczas obchodów rocznicowych
Zbrodni Katyńskiej, Tragedii Smoleńskiej, które odbyły się przy Pomniku Katyńskim przed Starostwem Powiatowym
w Krośnie.

Adrian Klamut corocznie uczestniczył w różnorodnych konkursach
plastycznych, ekologicznych i przedmiotowych. Będąc uczniem gimnazjum, zajął
indywidualnie I miejsce w powiatowym
Konkursie wiedzy „Bezpieczeństwo w
rolnictwie” oraz II miejsce w IX Regionalnym Konkursie Pierwszej Pomocy o
Puchar Przechodni Prezydenta Miasta
Krosna. Uczestniczył w gminnym XXIII
Turnieju Wiedzy Ekologicznej, w którym

zajął II miejsce w konkursie wiedzowym.
W powiatowym Konkursie biologiczno – chemicznym „BIOCHEMIK” zdobył
wyróżnienie. Adrian swoje sukcesy przypisuje czterem czynnikom: rzetelnemu
przygotowaniu przez nauczycieli, własnej
pracy, natchnieniu Ducha Świętego i łutowi szczęścia.
Uczeń aktywnie działa w samorządzie klasowym i Samorządzie Uczniowskim. Pomaga w organizowaniu wszystkich samorządowych przedsięwzięć.
Bardzo często występuje w szkolnych
akademiach, recytując wiersze lub grając
w scenkach kabaretowych. Adrian od
pięciu lat aktywnie działa w szkolnym
kabarecie MykMyk. Od lat uczestniczy
też - w ramach kółka filmowego - w pisaniu autorskich scenariuszy do filmów
oraz udziela się w nich jako aktor i sce-

nograf. Od dwóch lat pomaga również w
montażu.
Uczeń nieustannie poszerza swoją
wiedzę, korzystając z różnych dostępnych źródeł informacji. Zawsze dąży do
samodzielnego rozwikłania problemu,
na jaki natknął się i na ogół mu się to
udaje. Jego wiedza z zakresu matematyki,
fizyki i informatyki oraz języka polskiego
znacznie wykracza poza ramy podstawy
programowej dla gimnazjum. Mimo to
uczeń na tym nie poprzestaje i ciągle
stawia sobie nowe cele i zadania.Nie traci
zapału i zaangażowania. Pracowitość,
kreatywność i pasja poznawcza są Jego
drugą naturą. Zniechęcenie jest mu obce.
Aktywnie angażował się w pracę
wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Start
w samodzielność” prowadzonego przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
w Rymanowie.Ma też mimo wszystko
wolny czas, a wtedy gra na gitarze i jeździ
na basen. Pisze też programy i gra w gry.
Czyta dla przyjemności.
Adrian, odmiennie jak ludzie odrodzenia, pozostał skromnym, mało spra-

gnionym sławy młodym człowiekiem,
dobrze ułożonym, uczynnym i sympatycznym.
W ślad za starszym kolegą idą następni nasi uczniowie: Julia Pelczar,
wykazująca zainteresowanie różnymi
dziedzinami i posiadająca wszechstronną
wiedzę (np. tegoroczna zdobywczyni I
miejsca i grawerowanego Dyplomu Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej Olimpus z języka polskiego, I
miejsca w gminnym Konkursie Literackim „Śladami polskich pisarzy i poetów”
w Posadzie Górnej, I miejsca w konkursie
wiedzowym XXV Turnieju Wiedzy Eko-

Rymanowscy strzelcy
najlepsi
w województwie!

W

Wojewódzkich
Zawodach
Strzeleckich
,,O
Srebrne
Muszkiety” reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie okazali się najlepsi. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców zajęły I
miejsce.
Drużynę dziewcząt tworzyły: Paulina Niepokój, Anita Paczkowska i Dagmara Słabik, w skład drużyny chłopców wchodzili natomiast: Paweł Śliwiak, Artur Wojtasik i Wiktor Penar.
Indywidualnie wyniki rymanowskich licealistów były również imponujące:
Dziewczęta:
I miejsce Paulina Niepokój
II miejsce Anita Paczkowska

Dzień Patrona we
Wróbliku Szlacheckim

„

O

to jest dzień, który dał nam pan”
– takim radosnym akcentem 29
maja 2017r. uczniowie ZSP, po
wcześniejszym uczestnictwie we mszy
świętej już po raz 15, rozpoczęli ob-

IV miejsce Dagmara
Słabik
Chłopcy:
I miejsce Artur
Wojtasik
II miejsce Paweł
Śliwiak
IV miejsce Wiktor
Penar
Drużyny dziewcząt i chłopców z
rymanowskiego liceum będą reprezentować Województwo Podkarpackie w
Centralnym Finale
Zawodów
Strzeleckich ,,O Srebrne
Muszkiety”, który
odbędzie się w Bydgoszczy we wrześniu.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalchody Dnia Patrona – ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego.
Chcąc wypełnić przesłanie Prymasa
Polski i podjąć dziedzictwo, an którym
wycisnął On trwałe piętno, uczniowie w
pięknym montażu poetycko – muzycznym pt. „Człowiek niezwykłej miary”
mieli czas na refleksję, czy ich droga jest
zgodna z nauką Patrona, jak daleko są od
ważnych zasad, dokąd zmierzają, jakie
rządzą nimi uczucia.

logicznej, I miejsca w Międzyszkolnym
konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych) oraz Mikołaj Szuba – wzorowy
uczeń, wielokrotny zdobywca pierwszych
nagród w konkursach plastycznych
różnych szczebli, obdarzony przy tym
niezwykłym talentem rozwijanym przez
nauczycielkę, p. Annę Szymańską
Aldona Konieczna, Alicja Mrozek

szych sukcesów w strzelectwie sportowym.
Trener - Izabela Cetnarska – Czyż

Niezwykle atrakcyjnym elementem
akademii był taniec „Mocni w duch” w
wykonaniu dziewcząt z klasy VI i budujące modlitewny klimat piosenki.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie Katarzyna Jabłońska i Aldona
Konieczna.
Aldona Konieczna
fot. Alfred Wołczański
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Lekkoatletki z Posady
Górnej mistrzyniami
powiatu

25

maja w Iwoniczu odbyły się
powiatowe zawody w 4-boju
lekkoatletycznym szkół podstawowych. W zawodach wzięły udział
najlepsze zespoły wyłonione z eliminacji
gminnych. Zawodniczki rywalizowały
w następujących konkurencjach: bieg
na 60 m., skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na 600 m. podobnie jak

Młodzi
szczypiorniści górą

7

czerwca w Iwoniczu rozegrane zostały powiatowe zawody w trójboju
lekkoatletycznym. Do zawodów
zgłosiło się 8 drużyn dziewcząt i chłopców z całego powiatu. W skład trójboju
najmłodszych lekkoatletów wchodzą
następujące konkurencje: bieg na 60 m,
skok w dal i rzut piłeczką palantową.
Szkołę podstawową z Posady Górnej
reprezentowali piłkarki ręczne i piłkarze
ręczni klas 4.tych. Obie drużyny okazały
się najlepsze we wszystkich trzech kon-

w zawodach gminnych szczypiornistki
z Posady Górnej nie dały żadnych szans
swoim przeciwniczkom, wygrywając z
ogromną przewagą całe zawody jak również wszystkie konkurencje! Oczywiście,
tym samym zapewniły sobie udział w
finale wojewódzkim, który odbędzie się
w Rzeszowie.
Klasyfikacja końcowa drużyn:
1. SP Posada Górna
862 punkty
2. SP Krościenko Wyżne 627 pkt.
3. SP Potok
594 pkt
Klasyfikacja indywidualna zawodniczek:
1. Izabella Rodzinka
2. SP Posada Górna 197 pkt
kurencjach, zdecydowanie wyprzedzając
swoich konkurentów. Zwycięstwa te dają
uczniom z Posady Górnej możliwość
reprezentowania powiatu krośnieńskiego
w finale wojewódzkim, który zostanie
rozegrany 12 czerwca w Rzeszowie.
Końcowa klasyfikacja dziewcząt:
1. SP Posada Górna
522 pkt.
2. SP Krościenko Wyżne 337 pkt
3. SP Jedlicze
291 pkt
4. SP Lubatowa
267 pkt
Najlepszą zawodniczką całych zawodów
została Judyta Bolanowska, która uzyskała indywidualnie bardzo dobry wynik
– 185 pkt.
Skład drużyny dziewcząt: Judyta Bolanowska, Kornelia Potasiewicz, Diana

3. Adrianna Rodzinka SP Posada Górna
190 pkt
4. Katarzyna Kluska SP Posada Górna
186 pkt
Dziewczęta na co dzień trenowane są
przez Trenera Grzegorza Argasińskiego, a skład mistrzowskiego zespołu był
następujący:
Izabella Rodzinka, Adrianna Rodzinka,
Katarzyna Kluska, Katarzyna Penar,
Julia Szul, Zuzanna Różowicz.
Życzymy powodzenia na dalszych
etapach zawodów.

Kolanko, Paulina Ziemiańska, Aleksandra
Rygiel, Weronika Dudek. Nauczyciel –
Grzegorz Argasiński.
Końcowa klasyfikacja chłopców:
1. SP Posada Górna
317 pkt
2. SP Jedlicze
289 pkt
3. SP Kroscienko Wyżne 273 pkt
4. SP Rogi
180 pkt
Skład drużyny chłopców: Karol Mazurkiewicz, Mikołaj Ostrowski, Artur Rygiel,
Szymon Anczakowski, Szymon Bober,
Mikołaj Kuzak. Nauczyciel – Artur
Piotrowski.
(SP Posada G.)

Uwaga
młodzi piłkarze
W czasie „Dni Rymanowa”
(5-6 sierpnia), jak co roku,
organizujemy turniej piłkarski
dla niezrzeszonych.
Szczegóły w następnym
numerze „NR” i na plakatach.
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Spartan Rymanów
na XXVII
Mistrzostwach Europy
w Armwrestlingu
16-20 maj 2017

W

dniach 16-20 maj 2017 w katowickim Spodku, odbyły się 27
Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu czyli siłowaniu na ręce. Jak co
roku Spartan Rymanów godnie reprezentował nasz kraj. Ponad 800 zawodniczek i
zawodników z 32 państw wystartowało na
EUROARM Katowice 2017, czyli XXVII
Mistrzostwach Europy Juniorów, Seniorów, Masters oraz XX Mistrzostwach
Europy Osób Niepełnosprawnych w
Armwrestlingu (siłowanie na ręce), które
odbyły się w dniach 16-20 maj 2017 roku
w Katowickim „SPODKU”.
W tym roku Kadrze Polski wystąpiło
3 zawodników z rymanowskiego klubu.
Po zawodach powiedzieli:
Adrian Biega – Motywacji nie
brakowało, wiele wysiłku włożyłem w
przygotowania i mimo, że był to mój
debiut w tej kategorii i ogólnie na arenie
międzynarodowej, to moim celem było
miejsce w pierwszej dziesiątce, a gdzieś
głęboko wierzyłem w piątkę. Niestety
trzeba zjeść jeszcze sporo chleba żeby
wbić się do czołówki, ale nie poddaję się
i walczę dalej, bo w drodze na szczyt nie
ma miejsca na odpoczynek. Zawodnicy
byli bardzo mocni, a przede wszystkim
szybsi, nie potrafiłem ich zatrzymać i
w efekcie uplasowałem się na 10-tym
miejscu, co mnie nie zadowala do końca.
Cała organizacja Mistrzostw stała na
bardzo wysokim poziomie i musiało się
to podobać ! Super widowisko, niesamowite emocje, aż gęsiej skórki można było
dostać. Nie spoczywam, nie załamuję się
i szykuję formę na Puchar Polski.
Damian Biega – W tak wielkiej imprezie jakimi są Mistrzostwa Europy był
to mój debiut i sprawdzenie swoich sił z
ogromnym zaangażowaniem i ciężkimi
treningami. Przygotowywałem się do tych
zawodów, ale mimo to musiałem uznać

wyższość przeciwników
zajmując 6 miejsce, z
wyniku nie jestem w
pełni zadowolony ale nie
załamuje to mojej determinacji wręcz motywuje
do jeszcze większych
działań i pokaże na co
mnie stać w kolejnych
zawodach
Grzegorz Nowotarski – trener Spartan
Rymanów i zawodnik
- W tym roku mogę
śmiało powiedzieć że
przygotowany byłem na
100%, chyba pierwszy
raz. Pomimo 10 miejsca, jestem mega zadowolony. W finale było
25 zawodników z 13
państw, pierwszą walkę miałem z Danielem
Andronache z Rumunii
(6 miejsce), którą wygrałem po długiej walce
w paskach, druga walka
to już inna bajka, Arman Piroyan z Armenii
(8 miejsce) wciągnął
mnie jak dziecko, kolejna walka to Białorusin Dzimitry Khmialiou
(17 miejsce), mimo dużych rozmiarów
przeciwnika i rozerwania, w paskach
walkę wygrałem dość szybko, kolejna
walka to znowu Rumunia, Viorel Dorbin
(4 miejsce). Walkę rozpoczęliśmy w
paskach po obopólnej zgodzie, szybki
start Viorela i znowu muszę się bronić.
Niestety po wyczerpującej walce w
pozycji z rozgiętym nadgarstkiem nie
byłem w stanie utrzymać przeciwnika i
tym samym przegrywając zakończyłem
swoją przygodę na Mistrzostwach Europy
na 10 miejscu.
Jako zawodnik jestem zadowolony z wyniku, w chwili
obecnej regeneracja i przygotowania na Mistrzostwa Świata,
gdzie na pewną będę atakował
pozycje znacznie wyższe. Jako
trenera czeka mnie jeszcze
dużo analiz samego siebie jaki

moich zawodników oraz korygowanie
błędów, które notorycznie są popełniane
przez nas wszystkich. Ostateczne miejsca
naszych zawodników na Mistrzostwach
Europy (EuroArm) 2017: Adrian Biega 10 miejsce (junior21), Damian Biega - 6
miejsce ( junior21), Grzegorz Nowotarski
- 10 miejsce (senior).
Relacje, zdjęcia oraz filmy można
pooglądać na naszych portalach społecznościowych: Facebook: Grzegorz Nowotarski oraz Spartan Rymanów.
(inf. Spartan)
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Polsko – słowacki
projekt

D

nia 30 maja 2017 r. w Ośrodku
Sportów Zimowych KiczeraSki
w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego regionu pogranicza za
pośrednictwem tras rowerowych”.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Polski i
Słowacji, przedstawiciele Stowarzyszenia

Ojciec, którego
nigdy nie poznałem,
ale którego teraz
znalazłem

11

czerwca 2017 roku w Pastwiskach odbyła się ceremonia
rededykacji pomnika Františka
Geisler porucznika Armii Czechosłowackiej, który poległ w Pastwiskach podczas
walk o Przełęcz Dukielską. W ceremonii
uczestniczyli: pan Andrzej Betlej - Wójt
Gminy Zarszyn, doktor Jozef Rodak – hi-
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Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik- Komańcza” i Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, osoby prowadzące działalność
agroturystyczną oraz polscy i słowaccy
leśnicy. Projekt realizowany jest za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach I osi priorytetowej Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg
Pl- Sk na lata 2014 – 2020 „Ochrona i
rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza”. Partnerem wiodącym projektu zostało PGL
LP Nadleśnictwo Rymanów, partnerem
projektowym- Lasy Republiki Słowackiej
(štátny podnik Odštepný závod Vranov
nad Topľou).
storyk wojskowy ze Svidnika na Słowacji,
pani Elżbieta Nadziakiewicz - dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
wraz z mężem, przyjaciele i mieszkańcy
wsi. Wartę honorową przy pomniku sprawowała grupa rekonstrukcyjna z Koszyc a
oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele
ze Szkoły Muzycznej w Rymanowie –
panowie Krzysztof Dziamba i Antoni
Tełewiak.
Ceremonię przygotował syn poległego oficera František Geisler, który
przez 49 lat poszukiwał miejsca gdzie
zginął jego ojciec. W 50 rocznicę śmierci
wzniósł ten pomnik i wtedy też odbyła się
dedykacja. 23 lata później syn powtórzył
słowa : “Przybyliśmy do Pastwisk aby

Obszar Beskidu Niskiego stanowi
doskonałą bazę dla turystyki kwalifikowanej, która w obszarze pogranicza cieszy
się coraz większą popularnością. Założeniem projektu jest powstanie sieci ścieżek
rowerowych poprowadzonych w taki
sposób, aby z jednej strony doprowadzić
turystę do miejsc wartych zobaczenia, a
drugiej skanalizować ruch w obszarach
cennych przyrodniczo.
Zaplanowane zadania inwestycyjne
obejmują oznakowanie łącznie ok. 200
km ścieżek biegnących po istniejących
drogach i szlakach leśnych oraz po
drogach publicznych. Wybudowanych
zostanie siedem wiat: cztery po stronie
polskiej i trzy po stronie słowackiej. Na
trasie ścieżki planuje się zamieszczenie
tablic informacyjnych, stojaków na
rowery i ławek. Miękkie zadania projektowe obejmują konferencję otwierającą i
zamykającą projekt oraz rajd rowerowy
zaplanowany na wiosnę przyszłego roku
poprowadzony transgranicznym fragmentem trasy.
Wartość całkowita projektu wynosi
138 752,07 € z czego: 72% stanowi dofinansowanie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, 5% to środki z
budżetu państwa a 23%- wkład własny.
Termin realizacji: 1 maja 2017 – 30
kwietnia 2018 r.
Barbara Kułak
pamiętać: czechosłowackiego żołnierza,
syna, męża, brata, przyjaciela, mojego
ojca, który zostawił swój kraj w 1939
roku i prawie powrócił. Stoimy na tym
polu tylko 20 km od jego ojczyzny, gdzie
18 września 1944 roku został zabity
prowadząc swoich żołnierzy do bitwy.
W obecności tych, którzy go kochali,
dedykuję ten pomnik Františkowi Geisler
– ojcu, którego nie znałem ale którego
znalazłem”.
Barbara Geisler
P.S. Więcej o niewiarygodnej historii
Ojca i Syna proszę czytać w następnym
numerze miesięcznika.
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Na przejściu granicznym
celnik mówi do turysty:
- Proszę otworzyć
walizkę.
- Ale ja nie mam walizki!
- Nic na to nie poradzę,
przepis to przepis!
* * * * *
Przychodzi dziadek do
lekarza:
- Panie doktorze skleroza

dokucza mi coraz bardziej!
- A jak się to u pana objawia?
- Co objawia?
* * * * *
Przychodzi klient do zakładu pogrzebowego i pyta:
- Czy szef jest?
- Niema, pojechał po towar.
* * * * *
W samolocie rozlega się przez głośniki:
- Czy jest wśród pasażerów lekarz?
Ktoś wstaje i idzie do kabiny pilotów. Po chwili
rozlega się z głośników głos lekarza:
- Czy wśród pasażerów jest pilot?
* * * * *
Żona dzwoni z delegacji do męża:
- Co u ciebie?
- Wczoraj leżałem 8 godzin bez przytomności!
- O Boże! Czy coś ci się stało?
- Nie, spałem.
* * * * *
Na porodówce rozlega się głośny okrzyk:
- Syn!!! Nareszcie syn, po pięciu córkach wreszcie
syn!
- A do kogo podobny? Do ciebie czy do żony?
- Nie wiem. Na twarz jeszcze nie patrzyłem!
* * * * *
Pracodawca zatrudnia nową pracownicę:
- Potrzebujemy przede wszystkim ludzi
odpowiedzialnych
- To się doskonale składa, w poprzednim zakładzie,
gdy się coś stało, zawsze mówili, że to ja jestem
odpowiedzialna.
* * * * *
Wczoraj wyznałem wszystkie grzechy swojej
dziewczynie!
- I co?
- Nie pomogło, za miesiąc ślub!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Budzik spełnia wiele czynności, ale najczęściej
chodzi wraz ze wskazówkami.
- Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą
ubrani nago.
- Na obrazie Chełmońskiego widać chłopca
jedzącego zupę i bociana.
- Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę, a
niekiedy nawet z roku na rok.

Syrenia ballada
Niegdyś syrenka wątła i mała,
W wiślanej wodzie kąpiele brała.
Nim kwadrans czasu niespełna minął,
Obleśny rekin do niej podpłynął.
I rzekł nachalnie: - Ty szprotko mała,
Dlaczego w łuskach nie jesteś cała?
Skorupę nosisz tylko od dołu,
A w torsie goła, jak do rosołu?
Wyglądasz niczym gęś obskubana.
Czyżbyś ty była wybrakowana?
Jeśli już musisz być pół, na pół,
To lepiej odkryj swój rybi dół!
I tak się do niej zaczął podwalać,
Aż się podniosła wiślana fala.
Aż wścibskie mewy, rybitwy, kraski,
Raban zrobiły na brzegu praskim.
Aż się otwarła Katedra dumna,
Aż się wygięła króla kolumna.
Aż na kolumnie krzyknął król Waza:
- Życiu syrenki rekin zagraża!
Już pędzą straże wśród gapiów wrzawy,
Z Starego Rynku - miasta Warszawy.
Już pogotowie mknie na sygnale,
Aż się spieniły wiślane fale.
Trębacz ogłosił ten fakt niemiły:
- Rekiny w mieście się pojawiły!
Wtem z wód otmętów, z Podzamcza skały,
Syrenki słowa nas doleciały:
- Odejdź ode mnie, ty zwierzę szpetne,
Bo ci, coś niecoś, szablą obetnę!
Trzymaj się z dala, łapy przy sobie!
Bo ci obetnę od razu obie!
A jeśli tego ci nie wystarczy,
To ci dołożę krawędzią tarczy!
I dała nura rybodziewczyna.
Niech zapamięta! Niech nie zaczyna!
Niechaj nie myśli byle hołota,
Że jestem zwykła warszawska szprota.
A rekin fukał, ogonem szastał,
Aż zwabił inne rekiny z miasta.
- Z tyloma naraz, to do przesady,
Na pewno nie dam już sobie rady.

I odpłynęła syrenka stąd.
Lecz z konieczności, Wisłą pod prąd.
Bo z nurtem rzeki, z trudem niemałym,
Trasę rekiny zablokowały.
Więc ta płynęła pod prąd wytrwale:
Do snu jej grały wiślane fale,
Księżyc z podziwu przecierał gały,
Gwiazdy na niebie z wrażenia drżały,
Świerszcze incydent spotkał niemiły,
Bo się na koncert nocny spóźniły.
I tak wpłynęła do Sandomierza,
Gdzie San do Wisły swym nurtem zmierza.
I tu dylemat zrodził się sam:
- Co to za rzeka, ten jakiś San?
Więc, żeby poznać rzeki detale,
Wskoczyła bystro na jego fale.
Kawałek dalej: - o Boże drogi!
Znowu jakieś rzeczne odnogi?
Teraz zapewne za nosa sprawą,
Całkiem świadomie, skręciła w prawo.
Trochę na grzbiecie, a trochę bokiem,
I już płynęła w górę Wisłokiem.
Aż kiedyś rankiem, jeszcze w półśnie,
Z tarczą osiadła na rzecznym dnie:
Aż zabrzęczały cekiny srebrne,
Aż się zdziwiły chmurki podniebne.
Aż chłopcy, którzy w pobliżu byli,
Też się zdziwili!
Wtedy syrenka rzekła dosadnie:
- Tutaj już rekin mnie nie dopadnie!
I odetchnęła z ulgą, że w końcu,
Będzie się mogła ogrzać na słońcu.
Tu ją znaleźli śpiącą na brzegu,
Chłopcy, wędrowcy, ci z Głębokiego.
Młodzi, jak młodzi, ja w to nie wkraczam,
Przyjaźń zawarli już bez tłumacza.
Teraz syrenka do swojej mamy,
Śle telegramy:
- Jest tu fajowsko, szczerze donoszę.
Przyjeżdżaj, proszę!
Moja siedziba: szkoła w Głębokiem,
Za Rymanowem, tuż nad Wisłokiem.
P.S. Kąpię się topless, znikła już trema.
Rekinów nie ma!
(maj 2004)
Zdzisław Hajduczek

Wybrał (wła)
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Lipiec 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Znamy wyniki konkursu na Dyrektora ZSP
w Króliku Polskim

Uczniowie dołączyli do akcji zbiórki makulatury na budowę studni w Afryce
Zainicjowana pod koniec maja br. akcja zbierania makulatury na budowę studni w Afryce nabiera rozpędu. Kontener zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie już zapełnił się do połowy i dzwonią kolejne osoby czy mogą
przynieść makulaturę. Do zbiórki makulatury włączyli się również uczniowie z Trześniowa, gm. Haczów. Akcja jest już w połowie.
Takie śmieci mają znów zamienić się w bardzo potrzebną wodę pitną, zatem nie wyrzucamy, nie palimy makulatury, zróbmy
z niej użytek.

Zakątek Bajki w Rymanowie Zdroju
W niedzielne popołudnie 11 czerwca nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju został oficjalnie otwarty przez Burmistrza Gminy Rymanów Zakątek Bajki. Jest to wyjątkowe miejsce, do którego przywędrowały postacie z różnych bajek. Miejsce
stworzone zostało głównie z myślą o najmłodszych. W Zakątku Bajki można usiąść i np. poczytać bajki, a postacie oraz rysunki
z pewnością rozbudzą wyobraźnię dzieci.
Podczas otwarcia Burmistrz poczytał znane i lubiane bajki, dzieci oraz dorośli dostali cukierasy, baloniki oraz przypinki z
Krówką Zdrojówką, która firmuje Zakątek Bajki, a to dlatego, że wiele lat temu przyczyniła się ona do odkrycia źródeł wód mineralnych, dzięki którym powstało i rozwinęło się nasze Uzdrowisko. Obecnie Rymanów Zdrój nosi miano Podkarpackiej Stolicy
Dzieci, dlatego bajkowi bohaterzy wybrali właśnie to miejsce.
Zapraszamy dzieci i dorosłych do odwiedzania Zakątka jak najczęściej oraz przypinania na barierce kłódek, na których można
napisać tytuły swoich ulubionych bajek . Od Dobrej Wróżki wiemy, że wtedy spełni ona marzenia dzieci (i grzecznych dorosłych…)
Chcielibyśmy jeszcze tylko dodać, że rysunek do Zakątka Bajki wykonała Karolina Kuzian z Posady Górnej, natomiast bajkowe postacie powstały w pracowni Andrzeja Wrzecionko z Iwli.
Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy w tym wyjątkowym miejscu
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Zakątek Bajki w Rymanowie Zdroju - galeria
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