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Zdrowym być… czyli
biesiada KGW
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października w Rymanowie
Zdroju – Desznie zebrali się
przedstawiciele wszystkich
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy,
by trochę pobiesiadować. Hasłem przewodnim spotkania było hasło - „Zdrowym
być”. Do tego hasła nawiązywała tematyka skeczów i menu przygotowanych
przez koła.
Zaproszonych gości i uczestników
biesiady powitała Dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, organizatorka spotkania. Działalność artystyczną rozpoczęło
koło z Królika Polskiego, przedstawiając
wstrząsający obraz o strasznych boleściach, które nawiedziły Andzię i kłopotach z tym związanych. Nie pomogło odczynianie przez „babkę”, dopiero lekarz
rozwiązał zagadkę choroby Andzi – ciąża.
Koło z Posady Dolnej przedstawiło
sposoby na choroby. Choroba córki była
pretekstem do poważnych rozważań
o sposobach leczenia. Czy stosować
konwencjonalne tabletki (to co, że przeterminowane 10 lat), czy niekonwencjonalne (ale nie zapomniane), np. dać się
polizać przez psa. Na scenie trwał spór
między matką i ojcem, który uważał,
że najlepszym lekiem w chorobie córki
jest nalewka dla ojca. Po długotrwałych
dyskusjach umożliwiono wreszcie ojcu
podjęcie leczenia.

Rymanowskie znaczki
pocztowe

W

czerwcu 2014 opisując wystawę filatelistyczną „Jan Paweł
II – droga do świętości”, rozstając się z autorem wystawy Andrzejem
Penarem, pisałem: pierwszy raz usłyszałem, że wychodziły już znaczki związane
tematycznie z Rymanowem, ale to być
może, temat na następne spotkanie. Po
trzech latach wracamy do tematu „rymanoviana”.
Rozmawiamy o spadku popularności
filatelistyki, która kiedyś była najpopularniejszą formą zbieractwa a dziś
stała się elitarnym hobby. Ale taka jest
kolej rzeczy, postęp techniczny i rozwój
alternatywnych sposobów przesyłania
wiadomości, bardzo ograniczył ilość tradycyjnych listów. Nie ma listów – nie ma
zapotrzebowania na masowo emitowane
znaczki.
Kiedyś, na produkcji walorów filatelistycznych bazowały gospodarki
wielu małych państw, np. San Marino czy
Monaco. Aby zainteresować zbieraczy,
poczty prześcigały się w projektowaniu
efektownych graficznie znaczków. Miały
bardzo zróżnicowaną tematykę, były
niesłychanie kolorowe i często wymyślne
kształty. Były to po prostu małe dzieła

Panie z Sieniawy przedstawiły perypetie pacjenta
w oczekiwaniu na lekarza.
Wykorzystały też bajkę Jachowicza „Pan kotek był
chory”. Bajka była oczywiście w wersji biesiadnej.
Mnie najbardziej utkwiło w
pamięci zastosowanie najstraszniejszych dla mnie rzeczy – pijawek i ścisłej diety.
Jako przerywniki w tych
poważnych dywagacjach wystąpili: zawodowcy z kapeli
„Rymanowianie” i amatorzy
– uczestnicy, opowiadający
dowcipy zaczynające się
sekwencją: Przychodzi baba
do lekarza…
Biesiada, jak sama nazwa wskazuje, nie mogła
się obyć bez poczęstunku.
Rozpoczęto zupą jarzynową na zasmażce, czyli kartoflanką według starego,
sprawdzonego przez wieki,
przepisu. Potem było pyszne
danie mięsne, co do nazwy
którego zaistniały wielkie
rozbieżności u biesiadników.
Na koniec w głównej roli
wystąpiły pierogi, w wielu
gatunkach i przerażających
ilościach.
Osób smutnych i głodnych
na sali – nie stwierdzono.
(wła)

Księżycowa noc listopadowa
Noc księżycowa błogą ciszą sieje
Cichnąc w milczeniu drzemią pola szare
Pod sinym dachem nieba – bezlistne, jesienne
Schowały się gałęzie grubej wierzby starej
Stygnące zwolna wonie niziutko się snują
Leciutko, by ze snu nie zbudzić uśpionego wiatru
Wrony w gałęziach schowane w bezruchu warują
Cienie drzew niby duchy wyglądają z lasu
Żyją tylko wśród wspomnień Ci co już odeszli
Stare ścieżki nawiedza czas zdarzeń minionych
Przechadza się z cieniami zagubionych myśli Na paciorkach różańca nocą przemodlonych
Jesienna noc zdrzemnęła się nad horyzontem
W szarość i chłód ubrała się uśpiona ziemia
W opadłych kartkach liści, lekko szeleszczących
Czas skrzętnie zapisuje godziny istnienia
Z nad ciemnej tafli wody unosi się opar
Wnet srebrnym szronem wokół świat zaścieli
W kołdrę z chmur księżyc się niedługo schowa
A słonko wyjrzy zaspane z porannej pościeli
Noc księżycowa kończy swe ciche modlitwy
Ranek jesienny z mgieł wełny wystawić chce głowę
Już wszystkie cienie nocy skryły się i znikły
Porannych swoich modłów dzień rozpoczął mowę
O takiej jesiennej nocy się nie zapomina
Tak wiele swym przemijaniem daje do myślenia
I nasze ziemskie życie jak ta noc przemija Lecz też w jasny poranek w niebie się zamienia

sztuki mające wielkie walory
edukacyjne.
Dziś często znaczek
nie przedstawia nic, jest
tylko jakąś formą graficzną
posiadającą symbol kraju
i wartość. Ubolewa z tego
powodu p. Andrzej czołowy
filatelista naszego regionu,
który jest autorem wielu wystaw filatelistycznych, w tym
wspomnianej o Janie Pawle
II w Rymanowie Zdroju. Dziś
rynek filatelistyczny „zepsuła” działalność wielu nowopowstałych państw, często mających po
kilkanaście tysięcy mieszkańców, które
wydają walory filatelistyczne tylko na
potrzeby zbieraczy. Bywa, że piękne
znaczki tych państw nawet nie widziały
krajów które reprezentują. Drukowane
np. na Łotwie, dla państw afrykańskich,
od razu trafiają na giełdy filatelistyczne,
a inwestują w ten wydawniczy interes
nie obywatele tych państw tylko przedstawiciele kapitału amerykańskiego.
Podobna sytuacja jest przy emisji przez
NBP banknotów kolekcjonerskich, niby
można nimi płacić w sklepach, ale nikt
jeszcze tego nie zrobił.
Jedną z prób zwiększenia zaintereso-

(XI 2016)

Maria Przybylska

wania kolekcjonerów
filatelistyką jest możliwość personalizacji
znaczków. Od dawna poczty wydawały
znaczki z przywieszkami, które były dodatkami z grafiką lub tekstem
informującą dodatkowo
o treści znaczka. Teraz w ramach „personalizacji” poczta
polska zaproponowała
możliwość dodania na
znaczku lub przywieszce własnej treści. Takie właśnie znaczki o
„rymanowskiej” treści postanowili wydać
filateliści z rymanowskiego koła. Zajmował się tym Andrzej Penar, który opowiada
teraz jakie warunki regulaminowe trzeba
spełnić by Poczta Polska zgodziła się na
emisję takich znaczków. Oczywiście nie
za darmo. Bo tylko Poczta Polska może
wydawać znaczki a drukować Państwowa
Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Zastanawiam się, czy list z rymanowskim znaczkiem, ostemplowany
datownikiem rymanowskiej poczty, będzie kiedyś kolekcjonerskim rarytasem.
(zdjęcia obok).
Wacław Łabuda
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Wydarzyło się w listopadzie
8.XI 397 – w małej wiosce Candes w Galii zmarł
św. Marcin. Już przed pogrzebem między Poitier
(gdzie był przeorem klasztoru) a Tours (gdzie był
biskupem) wybuchł spór o jego ciało, postrzegane
jako relikwie. Ostatecznie wykradli go ludzie z
Tours, gdzie spoczywa do dziś.
12.XI 1627 – na pokładzie tureckiego statku wybuchł bunt galerników pod wodzą Polaka Marka
Jakimowskiego. W 15 dni przepłynęli z Stambułu
na Sycylię. Papież Urban VIII odznaczył Polaka
Papieskim Orderem Złotej Ostrogi. W maju 1628
r. przywiózł na Wawel zdobyczny sztandar.
7.XI 1867 – ur. najwybitniejsza Polka wszechczasów Maria Skłodowska, dwukrotna laureatka
Nobla, matka i teściowa dwojga innych noblistów.
A. Einstein powiedział: - to jedyny człowiek na
świecie, którego sława nie zepsuła.
13.XI 1907 – Francuz Paul Cornu dokonał pierwszego historycznego lotu śmigłowcem, osiągając
wysokość 1,5 m nad ziemią. Masową produkcję
śmigłowców rozpoczęło w USA dopiero w 1944
roku.
22.XI 1907 – zm. astronom Asaph Hall, odkrywca
księżyców Marsa – Fobesa i Deimosa. Hall zaczął
terminować u stolarza, ale pasja do algebry zaprowadziło go na Harvard.
24.XI 1927 – „Kurier Poranny” poinformował o
śmierci najsłynniejszego konia w historii Polski.
Kasztanka Józefa Piłsudzkiego zdechła w wieku
17 lat, nie zniosła podróży pociągiem do Warszawy na obchody 9 rocznicy Niepodległości Polski.
Wcześniej towarzyszyła Marszałkowi w wielu
historycznych wydarzeniach.
21.XI 1947 - Decyzją Rady Ministrów utworzono
Białowieski Park Narodowy, najstarszy w Polsce.
W 1979 r. UNESCO wpisało go na Światową
Listę Dziedzictwa Ludzkości. Zajmuje 5 348 ha, z
czego pod ścisłą ochroną jest 4 747 ha.
9.XI 1957 – ameryk. Fizyk Gordon Gould spisał
zasady działania lasera. Wynalazek zgłosił do
notariusza, zaniedbał jednak zgłoszenia do urzędu
patentowego. Walka o udział w zyskach z wykorzystania wynalazku trwała przez 35 lat.
20.XI 1967 – zmarł Kazimierz Funk polski
biochemik, który pierwszy używa określenia
witamina dla odkrytych substancji, których brak
w pożywieniu powoduje choroby.
28.XI 1967 – Fabrykę Samochodów Osobowych
na Żeraniu opuścił pierwszy Fiat 125p. Auto w
wolnej sprzedaży można było kupić jedynie za
dolary, lub po wieloletnich przedpłatach. Wybrańcy mogli dostać talony. Samochód po niewielkich
zmianach był produkowany przez 23 lata.
26.XI 1977 – na antenie brytyjskiej stacji Southern o 1710 przemówił kosmita Vrillon –„Cała
wasza diabelska broń musi zostać usunięta. Macie
jednak mało czasu, by nauczyć się żyć w pokoju i
życzliwości”. Eksperci twierdzą, że to żart piratów
tv, zwolennicy teorii spiskowych że to dowód na
istnienie kosmitów.
26XI 1997 – chińscy budowniczowie Tamy
Trzech Przełomów zamknęli bieg rzeki Jangcy.
Największą na świecie hydroelektrownię otwarto
uroczyście w 2006 roku, ale w pełni ukończono ją
dopiero w lipcu 2012.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Nadinspektor Krzysztof Pobuta, po blisko dwóch latach pożegnał
się ze stanowiskiem Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zastąpił go inspektor Zbigniew
Sowa, dotychczasowy zastępca.
• W centrum Rzeszowa ma powstać Podkarpackie Centrum
Innowacji za 85 mln zł. Miejsce,
gdzie prototypy będą mogli budować
studenci i w którym będą powstawać
wspólne projekty badawczo-rozwojowe uczelni i przedsiębiorstw
• Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” we współpracy z PGE Obrót zainstalował trzy stacje energii,
umożliwiające bezpłatne naładowanie telefonów. Punkty ładowania
dostępne są zarówno dla pasażerów
strefy ogólnej, jak i zastrzeżonej.
• Odcinek drogi ekspresowej
S19 z Babicy do Barwinka został
wpisany na listę podstawowych
przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym. Dokument został podpisany
16 października podczas konferencji
„Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego
Podkarpacia”.
• 129 czapek letnich z daszkiem,
66 białych koszul z długim rękawem,
49 krawatów, jedna spódnica oraz kapelusik damski - m.in. takie elementy
umundurowania kupi rzeszowska
straż miejska. Koszt uzupełnienia
umundurowania to ponad 91 tys. zł.
• Ślubowanie myśliwych, pokaz
psów myśliwskich i sokołów, uroczysta msza święta - tak w Rzeszowie obchodzono Hubertusa, czyli
ogólnopolskie święto myśliwych.
Organizatorem święta jest Rzeszowskie Towarzystwo Myśliwych
- najstarsze w Polsce koło łowieckie,
które powstało 137 lat temu.
• Ponad 5 tys. studentów w tym
ponad 1600 nowych rozpoczyna w

tym roku naukę w rzeszowskiej WSPiA.
Jest to prawie 25 procent więcej osób niż
rok wcześniej. W sobotę 14 października
odbyła się uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2017/2018.
• 9,7 mln zł dostaną podkarpackie
przychodnie i szpitale z rezerwy budżetu
państwa - ogłosiła w piątek Ewa Leniart,
wojewoda podkarpacka. Największa część
tego tortu przypadnie Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie
przy Warzywnej.
• W Jaśle urzędnicy nie poruszają
się autami, rowerami czy też komunikacją miejską. Miasto zdecydowało się
zakupić im elektryczne hulajnogi, które
są oszczędne, ekologiczne i tanie w
utrzymaniu.
• Stadion lekkoatletyczny, dwa zadaszone boiska, z których na jednym zimą
byłoby sztuczne lodowisko oraz budynek
administracyjno-sanitarno-wypoczynkowy zamierza budować Politechnika
Rzeszowska. Wartość inwestycji to blisko
32 mln zł.
• Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka”
właśnie poinformował o nowym, regularnym połączeniu lotniczym z Atenami.
Połączenie z Jasionki do stolicy Grecji
wystartuje 16 maja. Samolot będzie latać
na tym kierunku raz w tygodniu, w każdą
środę.
• W projekcie „Różaniec do granic”
wzięło udział około 10 tysięcy wiernych
z diecezji rzeszowskiej. Oprócz stacji rozmieszczonych na granicach Podkarpacia,
modlitwa różańcowa odbyła się również
w kaplicy portu lotniczego „Rzeszów-Jasionka” oraz w wielu kościołach.
• 25 tysięcy paczek papierosów wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli ciężarówki na
polsko-ukraińskim przejściu granicznym
w Korczowej. Rynkowa wartość kontrabandy to 350 tys. zł. Papierosy ukryte były
w specjalnie spreparowanych pakietach
węgla drzewnego. Rozpakowanie towaru
trwało kilkanaście godzin.

Odeszli do wieczności
(15.IX – 15.X 2017)

02.IX – Hnat Janina z d. Zima (l. 69) – Królik Polski
12.IX – Kociuba Tadeusz (l. 62) – Sieniawa
19.IX – Krupa Stanisław (l. 88) – Milcza
19.IX – Pelczar Józef (l. 83) – Ladzin
20.IX – Rodzinka Józef (l. 82) – Klimkówka
21.IX – Szczęsna Barbara z d. Wojnowska (l. 54) – Głębokie
23.IX – Macnar Remigiusz Władysław (l. 34) – Posada Górna
24.IX – Paczkowska Katarzyna z d. Niemczyk (l. 103) – Posada Górna
26.IX – Przybylska Stanisława z d. Szajna (l. 91) – Milcza
04.X – Puchyrski Stanisław (l. 92) – Głębokie
07.X – Kilar Marian Józef (l.57) – Rymanów
09.X - Wais Józefa Paulina z d. Jakubowicz (l. 75) – Klimkówka
09.X – Nadziakiewicz Elżbieta z d. Federkiewicz (l. 85) – Rymanów
10.X – Rodzinka Władysław (l. 87) – Głębokie
11.X – Grysztar Jan (l. 71) – Rudawka Rymanowska
13.X – Bolanowski Jan Władysław (l.72) – Rymanów
(wła)

• W Stalowej Woli 27-letni mężczyzna
zaatakował w galerii handlowej przypadkowe osoby. Jedna zmarła, dziewięć jest
rannych w tym 7 ciężko. Napastnik został
zatrzymany.
• Niewielka miejscowość Gorajec
stawia na rozwój edukacji przyrodniczej.
Młodzież wytyczyła ścieżkę przyrodniczo - edukacyjną, przy niej powstały
dwie czatownie do obserwacji ptaków.
Dlaczego akurat w Gorajcu? Według
Krzysztofa Monastyrskiego, ornitologa
z Tomaszowa Lubelskiego, Gorajec jest
idealnym miejscem do obserwacji różnych
gatunków, rzadko występujących ptaków.
M.in. chodzi o orliki, dzięcioły czarne czy
trudne do wypatrzenia derkacze.
• Ponad 2 tys. widzów obejrzało niedzielną(8 października) rekonstrukcję
bitwy pod Lenino. W inscenizacji wzięło
udział ok. 200 rekonstruktorów z Polski,
Białorusi i Słowacji. Odbyła się ona w
pobliżu zabytkowego fortu w Duńkowiczkach koło Przemyśla.
• Muczne zostało Kazimierzowem,
Dołżyca Długopolem, Stuposiany stały
się Łukasiewiczami. 1 października
1977 roku zmieniono nazwy ponad 120
miejscowości w południowo-wschodniej
Polsce. Kto o tym zadecydował? Czemu to
miało służyć? Władze PRL podjęły decyzję bez konsultacji z mieszkańcami. Powodem nazewniczej rewolucji była niechęć
części oficjeli do wszystkiego, co inne niż
polskie. A wschodni pas wzdłuż granicy z
ZSRR usiany był wioskami o brzmieniu
ruskim, tatarskim czy węgierskim

Z powiatu…

• Największy pracodawca w Krośnie
rozpoczyna proces grupowych zwolnień.
Huty szkła Krosno Glass chcą się rozstać
z 300 pracownikami. Pod koniec września
zarząd spółki poinformował o tym związki
zawodowe.
• W Głowience w gminie Miejsce
Piastowe zamieszka rodzina o polskich
korzeniach z azjatyckiej części byłego
Związku Radzieckiego. Jeszcze w tym
roku będzie gotowy dom dla niej.
• Prawie 60 nowych miejsc parkingowych w obrębie starego miasta i zupełnie
nowe wejście na Rynek od ul. Fortecznej tak będzie za dziesięć miesięcy w Krośnie.
Nowością będą schody, które połączą ul.
Forteczną z ul. Franciszkańską. 34 granitowe stopnie będą prowadzić wzdłuż
ogrodów klasztoru oo. franciszkanów.
• Przyjazne sale, kolorowe obrazki,
nowy sprzęt – tak wygląda wyremontowana porodówka krośnieńskiego szpitala,
ale także odcinek patologii ciąży i oddział
dzieci młodszych. „To skok cywilizacyjny” – komentują lekarze i matki. To nie
koniec inwestycji – na przełomie roku
zostaną dokończone remonty kolejnych
oddziałów związanych z ciążą i dziećmi.
• Ma być spokojniej i bardziej na
luzie, ale równie oryginalnie i pysznie.
Właściciele restauracji Posmakuj Krosno
otworzyli na podcieniach rynku bistro.

• Dania rodem z „Top Chefa” w
komplecie z najlepszymi winami, a to
wszystko w przystępnych cenach. Na ul.
Kazimierza Wielkiego powstała restauracja Wino&Talerzyki. To zupełnie nowy
pomysł na gastronomię w Krośnie.
• 19 października na deskach krakowskiego Teatru Variété odbędzie się
premiera spektaklu „Musical & Opera: 17
pragnień”. To kolejne wielka produkcja
stworzonej przez artystów z Krosna grupy
Beyond Musicals.
• Do tragicznego wypadku doszło w
miejscowości Wola Niżna (gm. Jaśliska) na drodze wojewódzkiej 897. Do
śmiertelnego wypadku doszło w środę
(18.10) około godz. 6:10.Ze wstępnych
informacji wynika, że 26-letni kierujący
Fiatem Seicento (mieszkaniec powiatu
brzozowskiego) potrącił idącą drogą
80-letnią kobietę. Pomimo podjętej reanimacji, na skutek odniesionych obrażeń
mieszkanka gminy Jaśliska zmarła.W tej
sprawie prowadzone jest śledztwo, które
ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn
i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.
• Samochód osobowy wypadł z drogi
i dachował na chodniku. Zginęła jedna
osoba. Do wypadku doszło na DK28 w
miejscowości Iwonicz. Samochodem podróżowało trzech mężczyzn. Do wypadku
doszło we wtorek (17 października) około
1:30 w nocy. Kierujący samochodem
osobowym Audi A4, jadąc w stronę Krosna (ul. Floriańska, tuż za światłami na
skrzyżowaniu), prawdopodobnie stracił
panowanie nad pojazdem i zjechał na
prawe pobocze, uderzył w betonowy
przepust, po czym dachował na chodniku.
• MPGK Krosno podpisało umowę
na kolejne prace w ramach „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”.
Ponad 6 mln zostanie przeznaczone na
modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej. Prace będą prowadzone przez 15
miesięcy na czynnym ujęciu wody.
• Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
podjęło się realizacji kolejnego trudnego
zadania - odtworzenia witraży i przeszkleń okiennych w nowo rekonstruowanej synagodze w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.
• 29 września sieć sklepów SMYK
otworzyła swój pierwszy sklep w Krośnie.
Nowy salon, zlokalizowany w świeżo
wybudowanej Galerii VIVO! Krosno
zapewni mieszkańcom miasta możliwość
dokonywania zakupów w największej i
najlepiej zaopatrzonej w Polsce sieci z
artykułami przeznaczonymi dla dzieci w
wieku od 0 do 14 lat.
• 29 września otwarto centrum handlowe VIVO! Krosno. Najnowsza
galeria na krośnieńskiej mapie handlowej posiada ponad 21.000 m kw. pod
wynajem z łącznie 70 sklepami. W dniu
otwarcia obiekt jest w pełni skomercjalizowany. Łączny koszt inwestycji
w Krośnie wyniósł około 34 mln euro.

Z gminy …
• Blisko 2000 biegaczy zmagało się z
błotnistą trasą Łemkowyny Ultra-Trail.
Pięć ekstremalnych dystansów (150, 80,
70, 48 i 30 kilometrów) już po raz czwarty
przyciągnęło w Beskid Niski zawodników
i zawodniczki nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Pierwsi na trasę, o północy z piątku na sobotę, wyruszyli uczestnicy wyścigu na 150 km. Wystartowało ich 388, na
mecie w Komańczy zameldowało się 273.
Najszybszy był Czech Vit Otevrel, który
pobił rekord trasy. 150 km przebiegł w
czasie 16 godz. 39 min i 48 sek. Drugi na
mecie Robert Faron z Zalesia zameldował
się na mecie 1 godz. 14 min i 16,3 sek.
później. Piąty na najbardziej wymagającej
trasie był Krzysztof Wiernusz z Posady
Górnej (Finisz Rymanów). Jego czas to
19 godz.17 min. i 25,6 sek.
• Nie potwierdziły się podejrzenia o
skłusowanie wadery znalezionej 3 października przy leśnej drodze w Nadleśnictwie Rymanów. Martwego wilka leśnicy
znaleźli w południe przy drodze leśnej
w miejscowości Surowica (leśnictwo
Szachty). Była to kilkuletnia wadera, w
dobrej kondycji, więc nic nie wskazywało
na naturalną śmierć zwierzęcia. Rodzaj
odniesionych obrażeń oraz miejsce
znalezienia zwłok mogą wskazywać na
wypadek komunikacyjny.
• Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o dofinansowaniu
projektów z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego, a związanych
z ochroną dziedzictwa kulturowego. W
sumie na ten cel przekazano dodatkowe
14 milionów złotych. Wśród beneficjentów jest Krosno i Rymanów. Prawie 3
mln złotych otrzyma gmina Rymanów na
poprawę stanu infrastruktury kultury oraz
jej wyposażenia na terenie gminy.
• Ksiądz abp Adam Szal, metropolita
przemyski dokonał poświęcenia odnowionej i przeniesionej w nowe miejsce
kapliczki z krzyżem we Wróbliku Królewskim. Uroczystość poświęcenia kapliczki
na nowym miejscu odbyła się 27 września
z udziałem władz samorządowych powiatu krośnieńskiego, radnych powiatu,
przedstawicieli gminy Rymanów, księży
oraz kilkudziesięciu mieszkańców Wróblika Królewskiego, Wróblika Szlacheckiego
i młodzieży szkolnej.
• W sobotę (14.10) w Klimkówce odbyły się manewry strażackie OSP Klimkówka. Manewry składały się z ćwiczeń
Jednostki Operacyjno-Technicznej oraz
zapoznanie ze sprzętem dzieci i młodzieży
z Klimkówki. Całość odbyła się w pięknym otoczeniu elektrowni wiatrowych.
• Niestety w ostatnim czasie bardzo
często dochodzi do zdarzeń drogowych
z udziałem dzikich zwierząt. W piątek(6
października) wczesnym rankiem na
drodze krajowej 28 (ul. Sanocka) w
Rymanowie sarna wybiegła wprost pod
nadjeżdżający samochód dostawczy.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Uczniowie z Klimkówki
na Jasnej Górze

1

września 1997 roku Zespół Szkół
Publicznych w Klimkówce otrzymał imię Jana Pawła II. Dzisiaj
imię to noszą już setki szkół w Polsce,
które utworzyły Rodzinę Szkół i co
roku uczestniczą w spotkaniach na Jasnej Górze.
Dnia 4 października br. miała miejsce kolejna już pielgrzymka naszych
uczniów klasy III gimnazjum do Częstochowy. O północy uczniowie wraz
z wicedyrektor Beatą Boczar oraz wychowawczynią Natalią Penar wyruszyli z Klimkówki do Częstochowy przed
cudowne oblicze Matki Bożej Częstochowskiej.
Na miejsce dotarliśmy ok. 530 i udaliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu
pokłonić się Czarnej Madonnie. Po krótkiej modlitwie i przejściu na kolanach
dookoła ołtarza chętni uczniowie wraz z
panią wicedyrektor wyszli na wieżę Jasnogórską. Kolejnym krokiem było zarejestrowanie grupy i odebranie pamiątek
pielgrzymkowych w Auli o. Augustyna Kordeckiego. Uczniowie z Pocztem

Zaduszki – czas
wspomnień i refleksji

L

istopad – miesiąc szczególnej
pamięci o zmarłych. Atmosfera
cmentarza i grobów oświetlonych
palącymi się na nich zniczami wprowadza
smutny nastrój i budzi głębokie refleksje.
Ten pesymistyczno-refleksyjny nastrój
pogłębia listopadowa przyroda, która
jakby leniwieje i przysypia.
Drzewa gubią barwną szatę,
a listopadowy wiatr pozbawia ich jesiennych kolorów.
Dookoła jest szaro, smutno
i pusto. Zapach płonących
zniczy miesza się z wonią
zeschłych liści. I chociaż
wcześnie zapada jesienny
zmierzch, nad cmentarzami
unosi się łuna świateł.
Pamięć o zmarłych pielęgnowana
jest w obrzędach wszystkich narodów.
W całej Polsce 1 i 2 listopada cmentarze
odwiedzane są przez wielkie rzesze ludzi,
którzy zatrzymują się przy grobach swoich bliskich i nie tylko ich wspominają,
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Sztandarowym przeszli
na Wały Jasnogórskie,
natomiast
pozostała
część grupy udała się na
Plac przed Szczytem,
gdzie o godzinie 1100
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej i homilię
wygłosił biskup radomski Henryk Tomasik,
krajowy
duszpasterz
Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II. Eucharystię
koncelebrowali licznie
kapłani, wśród których
obecny był ks. Dariusz
Kowalczyk,
prezes
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. We
Mszy Św. wzięło udział
ok.15 tysięcy pielgrzymów z ponad 360 szkół
z całej Polski noszących
imię św. Jana Pawła. W
czasie modlitwy miało miejsce odczytanie
Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz poświęcenie pamiątkowych różańców z napisem
„Jezu, Ufam Tobie”. Odczytano także list do Ojca Świętego Franciszka, który obchodził tego dnia swoje imieniny.
Co ważne, zebrane podczas tegorocznej pielgrzymki dary materialne zostały
przeznaczone na odbudowę zniszczonej
przez wojnę szkoły w Aleppo, dla Hospicjum Błogosławionego ks. Michała
Sopoćki w Wilnie oraz na odbudowę
kościoła w syberyjskiej wsi Białystok
(Belostok).
Pomimo zimna, które towarzyszyło uczniom podczas Mszy św. na Placu
ale także zastanawiają się nad własnym
życiem. Cmentarze przybierają odświętną
szatę. Kwiaty i płonące na grobach światła są znakiem wiecznej pamięci o tych,
którzy już są po drugiej stronie.
Dobry obyczaj nakazuje, by zapalić
światło także na mogiłach opuszczonych
i zapomnianych, których już nikt nie
odwiedza. Na pewno zapłoną znicze na
grobach żołnierskich i na tych bezimiennych polnych i leśnych tak licznych w
Polsce. W tym dniu nie powinno być
zaniedbanych grobów. Jeżeli brakuje
bliskich, przypadkowi
przechodnie oczyszczą je, położą na nich
jesienną chryzantemę
i zapalą znicz.
Zaduszki stwarzają
okazję do zachowania
w pamięci osób kochanych i bliskich, które
spoczywają na cmentarzu. Jest to Dzień osobistej i społecznej pamięci, gdyż oddajemy
także hołd tym, których życie wypełnione
było poświęceniem i służbą dla Ojczyzny.
Stare cmentarze wielkich miast są
szczególnie dla nas cenne, gdyż są prze-

przed Szczytem, staraliśmy się w powadze i skupieniu czuwać na modlitwie
oraz powierzać Matce Bożej intencje,
które przynieśliśmy w swoich sercach.
W drodze powrotnej mieliśmy również
możliwość zwiedzić i pomodlić się w
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Do Klimkówki dotarliśmy ok. godziny 2000. Zmęczeni ale szczęśliwi
uczniowie udali się do domów, by odpocząć i podzielić się swoimi przeżyciami
z członkami rodziny
Natalia Penar
kaźnikami prawdy o dziejach narodu. Ich
pomniki i epitafia wypisane na nich, są
cennym źródłem wiedzy historycznej. Te
muzea pod gołym niebem należy zachować dla przyszłych pokoleń , a obyczaj
zaduszkowy pielęgnować, gdyż jest to integralna część naszej kultury narodowej.
Pełna powaga towarzysząca w
okresie Zaduszek naszym odwiedzinom
cmentarzy trwa przez szereg dni listopada.
Zaś listopad łączy się nam z zapachem
chryzantem, tych różnobarwnych
kwiatów, które nie są symbolami radości,
lecz pamięci. Ich niezwykla uroda i
ogromne bogactwo barw rzadko służy
żywym, ale zawsze umarłym. Czas chryzantem zwiastuje nadejście listopadowych dni. Jest to czas wspomnień o tych,
co odeszli, ale także chwila refleksji nad
naszym własnym życiem i przemijaniem.
Tradycja obchodów Zaduszek pozostanie wciąż żywa, gdyż wynika z
wdzięczności, miłości i nieprzemijającej
pamięci o tych, których już nie ma wśród
nas.
Zofia Gierlach

Procesji celebransów do ołtarza towarzyszyło bicie dzwonu „Jerzy” znajdującego
się nieopodal grobu kapłana męczennika.
Uroczystą liturgię zakończyła litania
do błogosławionego, modlitwa o jego
kanonizację oraz procesyjne ucałowanie
jego relikwii. Po zakończeniu liturgii
nastąpiło złożenie wieńców przy grobie
księdza Popiełuszki. W uroczystościach
października w Sanktuarium uczestniczyła rodzina księdza Jerzego,
Błogosławionego Księdza jego bliscy oraz przedstawiciele świata
Jerzego Popiełuszki przy polityki, kultury i duchowieństwa. Cały
parafii Świętego Stanisława Kostki dzień honorową wartę przy grobie pełniły
na warszawskim Żoliborzu odbyły poczty sztandarowe i delegacje licznych
się uroczystości upamiętniające 33. środowisk, przede wszystkim zaś środorocznicę dramatycznej śmierci kapelana wiska Solidarności.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony
warszawskiej Solidarności.
Uroczystości o godzinie 1630 rozpo- w 1947 roku w Okopach na Białostocczął koncert Orkiestry Kameralnej Filhar- czyźnie, po zdaniu matury wstąpił do
monii Narodowej w Warszawie pod batutą Warszawskiego Seminarium Duchownego.
Jana Lewtaka. W repertuarze znalazły się Jako kleryk odbywał przymusową
m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha i En- służbę wojskową w specjalnej jednostce
nio Morricone. Msza Święta rocznicowa kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec
pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra komunistycznej indoktrynacji dał się
Jareckiego rozpoczęła się o godzinie 1800. poznać jako niezłomny obrońca wiary i
wartości. Po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1972 roku pełnił
posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się
m.in. duszpasterstwem młodzieży i
Zielenią, złotem , żółcią, czerwienią i brązem
służby zdrowia. W ostatnich latach
Półcienie rozściela w Bieszczadach zachodzące słońce
życia posługiwał w parafii Św. StaKolorowe liście jak biżuteria sypią się na ziemię
nisława Kostki na warszawskim
Gdzie jeszcze traw została niezmieniona zieleń
Żoliborzu gdzie związał się z SolidarLasy rudą mozaiką barw leżą górą pod błękitem
nością oraz celebrował comiesięczne
Mienią swoje kolory jak tęczy odbicie
Msze Święte za Ojczyznę gromadząCicho szumiący strumyk przemykając borem
ce wokół świątyni wielotysięczne
Odbija w swej wodzie - lasu kształty i kolory
tłumy. W czasie Stanu Wojennego
Przez koronkowy ażur mieniących się liści
ksiądz Jerzy występował w obronie
Migają słońca promienie niby ognia iskry
internowanych wskutek czego stał
I w taki piękny zachód - ponad wody taflą
się obiektem nękania i prowokacji ze
Zjawił się niby duch lasu mój jesienny Anioł
strony służb komunistycznego reżimu.
W szaro- złoty oparu szal mgły otulony
Swoją ostatnią duszpasterską podróż
Co jęła się unosić wraz z chłodem wieczornym Niby kurtyna lekka znad wody strumienia
odbył 19 października 1984 roku do
Anioł gesty i pozy swej postaci zmienia
parafii Świętych Polskich Braci MęPodziwiając bieszczadzkiej jesieni uroki
czenników do Bydgoszczy. Podczas
I jakby żal mu było, że wnet nocy mroki
podróży powrotnej został bestialsko
Skryją je na czas jakiś do ciemnej skarbony
zamordowany przez funkcjonariuszy
Więc tanecznie muskając ciepłe słońca tony
Służby Bezpieczeństwa, jego umęczoCichym szeptem modlitwy oplata to miejsce
ne ciało wrzucono do Wisły na wysoI w taniec i w modlitwę wkłada całe serce
kości tamy we Włocławku. Pogrzeb
Kto był tu, te słowa modlitwy Anioła usłyszał:
Księdza Jerzego, który miał miejsce
„Panie daj jutro jesień – tak piękną jak dzisiaj!”
3 listopada 1984 roku zgromadził
blisko milionową rzeszę ludzi. Papież
Maria Przybylska
Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku
zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę
do grona błogosławionych.

Obchody 33. rocznicy
męczeńskiej śmierci
księdza Jerzego
Popiełuszki
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Jesienny anioł

Przy parafii Św. Stanisława Kostki w
której posługiwał ksiądz Jerzy powstało
Muzeum oraz Ośrodek Dokumentacji
jego życia i kultu http://muzeumkspopieluszki.pl/
Paweł Kęska

To tu
Tu wieczna cisza i czas na wszystko,
A liść opadły z cicha szemrze,
Gromadom śpiących snem wieczystym,
Sowa na krzyżu huka pacierze.
Nie ma kolejek po krzyże złote,
Nikt po nie piersi nie nadstawia,
Ktoś czasem łzami tłumi tęsknotę,
Zmawiając modłę, co zbawia.
Już nie potrzeba im zegarów,
Wystarczy niemy cień od krzyża,
Za dobre czyny nikt talarów
Pełnego trzosu im nie przyzna.
Leżą krezusy i nędzarze,
za wstęp tu nikt nie płacił,
Ziemi wystarczy jest w nadmiarze,
Dla tych, co czas ich nie znijaczył.
Żołnierza grób, co poległ wrześniem,
Opadłe liście gęsto kryją,
To, o co walczył dużo wcześniej,
Stało się ziemią niczyją.
Ale po czasie, gdy maj zaświecił,
Kiedy umilkły armaty,
Ktoś krzyż postawił i poświęcił,
Lecz nie umieścił daty.
Nie trzeba daty, znicz wystarczy,
Aby pamięć została,
Pokonał wroga co jak pies warczał,
Wieczna mu cześć i chwała.
Ci, co wciąż byli dumni, promienni,
Gdzież są? Tu leżą właśnie,
Kiedyś dębowi, dziś prochotrumienni,
Sowa im pacierz wrzaśnie.
Dziś pamięć o nich wiatru wiewem,
Niech głowy nasze głaszcze,
Stańmy nad grobem i niemym śpiewem,
Porozdzierajmy dusz płaszcze.
Płomienie znicza, znak pamięci,
Pokażą wszystkim dokoła,
Że leżą tutaj podli i święci,
Pochylmy przed nimi czoła.
Józef Szałankiewicz
NASZ RYMANÓW
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Hej Scarborough !

P

rojekt Erasmus + działający w
ZSP w Rymanowie daje niesamowite możliwości wyjazdów
zagranicznych uczniom i nauczycielom.
W drugiej połowie września wyjechałem
do niedużego miasta w Anglii - Scarborough. Wybrałem to miasto ze względu na
położenie bezpośrednio nad morzem. Mój
pobyt trwał tam niespełna dwa tygodnie.
Kilka słów o Scarborough
Miasto to położone jest w hrabstwie
North Yorkshire nad Morzem Północnym
na obszarze parku narodowego North
York Moors. Ze względu na swoją piękną
plażę zwane jest Królową Wybrzeża Yorkshire. Nad miastem na wzgórzu wznoszą
się monumentalne ruiny średniowiecznego zamku, z którego rozciągają się fantastyczne widoki na morze. Scarborough ma
szeroką ofertą kulturalną i rozrywkową
dla ludzi w każdym wieku, dzięki czemu
rokrocznie przybywa tu w okresie wakacji bardzo wiele osób nie tylko z Wysp
Brytyjskich, ale także z całego świata. W
mieście jest stacja kolejowa położona w
centrum miejscowości, dokąd prowadzą
połączenia z większych angielskich miast
- Londynu, Manchesteru, Leeds czy Liverpoolu. Dodatkową atrakcję stanowią
otwarte autobusy, kursujące po rejonie
wybrzeża.
Podróż, pobyt i cel wyjazdu
Oczywiście, ze względu na ogromną
odległość, najwygodniejszym i najszybszym środkiem transportu jest samolot.
Swą przygodę rozpocząłem od wylotu
z Rzeszowa do Manchesteru. Odległość, jaka dzieli Manchester od mego
docelowego miasta to około 150km,
dlatego pojechałem tam pociągiem. Na
miejsce dotarłem późnym popołudniem
i zakwaterowałem się w hotelu. Anglolang Academy of English –szkoła, która
była głównym celem i powodem mego
przyjazdu. Oddalona jest zaledwie o 10
minut od słonecznej plaży i centrum
Scarborough oraz 5 min od hotelu, w

którym mieszkałem. Najbliższa okolica
daje możliwość obserwacji codziennego życia Brytyjczyków i poczucia się
częścią lokalnej społeczności. Zajęcia w
szkole trwały po 5h, od poniedziałku do
piątku. Na nich kładziony był nacisk na
gramatykę, ćwiczenia słownikowe oraz
konwersację w języku angielskim. Moja
grupa łącznie ze mną liczyła 4 osoby,
które pochodziły z Arabii Saudyjskiej,
Szwajcarii oraz Brazylii. W całej szkole
oprócz mnie nie było żadnej osoby z Polski. Sytuacja ta powodowała, że zmuszony byłem do rozmów wyłącznie w języku
angielskim, ale to przecież był główny cel
mojego wyjazdu – doskonalenie języka,
płynność wypowiedzi. Lekcję prowadzone były w wygodnie urządzonych,
jasnych salach, wyposażonych w tablice
interaktywne, co pozwalało na atrakcyjną formę przeprowadzenia zajęć. Sama
szkoła znajduje się w tradycyjnej XIX –
wiecznej rezydencji, do której przylega
piękny ogród. Popołudnia i weekendy
były czasem wolnym, więc wykorzystywałem je na zwiedzanie miasta. Również
spotykałem się znajomymi ze szkoły,
gdyż przede wszystkim była to świetna
lekcja doskonalenia języka oraz lepszego
poznania się. W ostatnim dniu pobytu w
szkole otrzymałem certyfikat ukończenia 10-dniowego kursu. Nieubłaganie
jednak szybko nadszedł dzień wyjazdu z
Scarborough. Wyleciałem samolotem z
Leeds i po niespełna 2,5 godzinach lotu
wylądowałem w Krakowie.
Podsumowanie
Z wyjazdu jestem ogromnie zadowolony i żałuję, że trwał tak krótko. Była to
wspaniała przygoda pełna niezapomnianych wspomnień oraz szansa na poznanie
ludzi z całego świata. Dzięki temu grono
moich znajomych na facebooku poszerzyło się o znajomości międzynarodowe. Jest
to również wielka szansa na sprawdzenie
siebie i podszkolenie języka. Wymieniłem
się doświadczeniami na wielu płaszczyznach. Nawiązałem nowe kontakty
i przyjaźnie, poznałem nową kulturę

oraz przede wszystkim miałem okazję
„doszlifować” język angielski. Wyjazd
ten spowodował, że stałem się bardziej
zdecydowany, odważniejszy i otwarty na
nowe wyzwania. Była to niewątpliwie
moja największa przygoda, którą na
zawsze zapamiętam i z pewnością będę
miło wspominał.
Marcin Kielar

Unia
Merkel i Obama
Bardzo się wspierają
Kiedy Polska o coś prosi
To ją w nosie mają
Merkel dała Unię
Obama dał NATO
A my im musimy
Przytakiwać za to.
Rosja daje ropę
Ameryka NATO
Ale my solidnie
Zapłacimy za to.
Niemcy przyjaciele
Jak by nie powiedzieć
Tak długo do puki
Cicho będziem siedzieć
My chcemy pomagać
Biednej Ukrainie
Oni nam oddadzą
Gdy ich kryzys minie
Ukraina prosi Niemcy
Weźcie nas do NATO
My polskie pomniki
Rozwalimy za to
Wszyscy dla nas dobrzy
Gdy nie masz oporu
Jesteś tak posłuszny
Jak piesek ze dworu
Polska ma być wolna
Ale nie ma szans
Dopóki Unią będzie
Rządził Timmermans
Polskę chcą ukarać
To opowieść krótka
Trzej wielcy patrioci
Schetyna Petru i Budka
Oni bronią demokracji
Kolega powiedział
Gdybyś ty był a nie Gronkiewicz
To byś dawno siedział
Nie ma w tej UNI
Miłości drugiego
Każdy o tym myśli
Jak by dopiąć swego
Taka polityka jest dziś
Na tym świecie
Ten co jest bogatszy
Biedniejszego gniecie.
Stanisław Walaszczyk
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Złość na co dzień

E

mocje o których chciałabym
pisać nie są ani nowe ani wyjątkowe, jednak bezwzględnie
wyjątkowo utrudniają życie i funkcjonowanie „w szarości dni”. Wszystko
co robimy i czym żyjemy pełne jest
emocjonalności.
Nasze relacje z innymi ludźmi spotykanymi w biurze, banku czy na ulicy
nacechowane są emocjonalnością i byłoby wspaniale, gdyby miały zawsze podłoże pozytywne. Ponieważ jednak tak nie
jest, złe emocje coraz bardziej wkręcając
się w nasze umysły, pustoszą skutecznie
myśli, buzują w szarych komórkach i zazwyczaj starczy iskierka by mimo sporej
ilości gapiów na ulicy zrobić „popisową
pyskówkę”. Zażenowanie, wstyd, opamiętanie albo coraz częściej -„do grobowe” twierdzenie „ja mam rację”.
Co robić by do reszty nie popaść w
skrajność złości, wściekłości, żalu i zwyczajnie nauczyć się kontrolować własne
zachowania? Przypominam sobie zachowanie Anny Seniuk (czytałam), gdy na
ulicy (o co bardzo łatwo), kierowca samochodu jadącego obok, z jakichś przyczyn, pokazał gamę słów i gestów nie
cenzuralnych pod adresem filmowej Madzi - aktorka „oddała” jeden ze swoich
najpiękniejszych uśmiechów z przesłaniem „jest Pan mężczyzną mojego życia,
chwilowo jednak nie mam czasu”. Przywołuję tę sytuację bowiem, również reaguję uśmiechem, bez względu na paletę
różnorakich gestów kierowców obu płci.
Złość i gniew coraz częściej bywają, częścią codziennych, publicznych
zachowań, wymykając się spod kontroli
„Kazików złośników’, stały się tematem
badań. Wszak nikogo już ani nie zadziwia, ani nie wzrusza tytuł na portalu informacyjnym w stylu „w gniewie zabił
dziecko”, „zdenerwował się i udusił niedawno poślubioną żonę”, ”zły na teściową wypchnął ją przez okno”.
Jesteśmy dnia każdego karmieni takimi dawkami rezultatów irracjonalnej
wściekłości, że powoli jak kropla drążąca skałę tak i my miękniemy, przyzwyczajając się do takiego stanu rzeczy
– gniew niezauważony, potępiany w
domu, w rodzinie wyszedł swobodnie
na ulicę i rozpanoszył się w każdym zakątku społecznych relacji. Wszyscy na
siebie warczą, krzyczą, wrzeszczą, pohukują udowadniając swoje i wyłącznie
swoje racje. I stał się problem. Te emocje
od zawsze nie były powodem do chwały, wręcz dla przykładu wszystkie sztuki
walk opierają się na pełnym opanowaniu
i ćwiczeniach latami w tymże, bowiem
wiadomo, że złość osłabia zdolność fizycznej „potyczki”. Zdenerwowany
przeciwnik staje się przeciwnikiem łatwym i przegranym. Jak więc kontrolować własne emocje z korzyścią dla nas i
dla otaczających nas ludzi z którymi czy

chcemy czy nie, wchodzimy w codzienne relacje. I nie ma znaczenia fakt czy
jest to spotkanie biznesowe, gra w karty
czy uliczny korek.
Zrozumienie i kontrolowanie własnej emocjonalności wyjdzie nam wyłącznie na zdrowie. Badacze tematu
pogłówkowali i stwierdzili z pozycji
fachowców, że inteligencja emocjonalna
ma kilka składowych i jak je pojmiemy
i przyswoimy to radzenie sobie z gniewem murowane. Czy aby na sto? a to już
nasz problem, wszak każdy inaczej się
modli i jedni są „wysłuchiwani” a inni
niekoniecznie. I tak te elementy dotyczą
spostrzegania emocji u siebie i innych,
rozumienia czyli prostej kwestii w której
dwie osoby inaczej reagują inną emocją
na to samo zdarzenie…ot jeden kopie w
oponę, inny puka wymownie w czoło i
na koniec zdolność regulowania własnych i wpływania na emocje innych.
Kto pracuje nad sobą lub charakterologicznie ma siłę panowania, posiada wysoką inteligencję emocjonalną i
raczej w sytuacji stresującej bądź to w
rodzinie, bądź w miejscu publicznym
ograniczy niestosowną ekspresję słowno-gestykulacyjną. Wszystkie te badawcze „mędrkowania” nijak się mają do
szarej, codziennej rzeczywistości. Nie
dalej jak kilka tygodni wstecz, znajomy
córki jechał busem do Rzeszowa, gdzie
na ichniejszej uczelni stać się ma pełnym magistrem. Już na „dzień dobry”
było mu nie miło, kierowca pan i władca
taki „tani drań”co to nigdzie się nie zatrzyma, wiezie „same szumowiny” więc
może sobie słowotwórcze potoki rzucać,
a niech no mu który podskoczy! I stało
się. Poproszony o zatrzymanie, wszak
Rzeszów rozległy jest, puścił fantazje
słowne. Zatrzymał się przepisowo, skąd
student miał zasuwać ok.40 minut, więc
wściekły na kierowcę takoż powiedział
niemile, kopiąc w oponę, a jakże. Kierowca dzwoniąc na policję, trzymał niegrzecznego studenta.
Cisza zapadła, czas płynie pasażerowie siedzą wściekli, policja przyjechała,
mandat wypisała bo jedna panienka słyszała, zapewne jeszcze nie była w potrzebie proszenia o zatrzymanie. Reszta
przepisowo się spóźniła. Spirala została
nakręcona – złości rzecz jasna. Stosunek
człowieka do człowieka jest tylko i wyłącznie negatywny. Zachowanie gburowatego i nieuczynnego kierowcy, sprowokowało zachowanie młodego chłopaka. Gdyby kierowca miał lat 50, a student
20 powinna zaistnieć relacja ojciec – syn
i z uśmiechem na ustach, przystankowy
epizod winien się zakończyć. Jednak jak
możemy zaobserwować procentowe odczuwanie posiadania władzy przez rzeczonego kierowcę i jakowaś chorobliwa
„ambicjonalność”? tudzież „zobaczycie
kto tu rządzi”? - wplątało organa władzy
mundurowej .
Jak w takiej rzeczywistości pisać o
inteligencji emocjonalnej? Gniew i złość

nie są społecznie akceptowalne ponieważ łączą się nieodmiennie z agresją
i przemocą. Ale należy zauważyć, że
właściwie kontrolowany gniew pełni
ważną i pozytywną funkcję w komunikowaniu swoich emocji i uczuć, pomagając ludziom walczyć o swoje prawa i
wyjaśniać problemy w związkach międzyludzkich. Gdyby w powyższej sytuacji z kierowcą, inny pasażer zareagował
wyrażając swoją zdecydowaną opinię
co do niestosownego zachowania i braku dobrej woli z jego strony, zapewne
kierowca byłby „spokojniejszy”. Jednak
jak obserwujemy brak reakcji jest najczęstszą reakcją na zdarzenia które nie
dotyczą mnie! Zwyczajnie sami sobie
jesteśmy winni. Jak to moja babcia staruszka mawiała: to filozofia typu „moja
chata z kraja”- czyli co nie dotyczy mnie
personalnie – nie reaguję.
Wychodzimy na takowym podejściu coraz gorzej, bowiem nie możemy
liczyć w żadnej sytuacji na pomoc, na
to, że ktoś wstawi się za nami i poprze
publicznie nasze stanowisko dotyczące
rozpanoszonego wszechobecnie chamstwa. Narzekamy, labiedzimy i nie robimy absolutnie NIC by ustrzec siebie,
ale i w przyszłości nasze dzieci, które w
takich sytuacjach nieraz staną twarzą w
twarz ze złością i będą bezradne. Często
słyszalne są opinie, że należy złość czy
agresję rozładować. Zapewne niejednokrotnie słyszeliśmy o radach i poradach
typu - jesteś wściekła na męża, kup tanie
talerze i je….rozbij o ścianę! Nie bardzo
jakoś widzę w takiej sytuacji „demolki”
domowej kuchni, matkę na którą z zaciekawieniem, patrzą przypadkowo dzieci.
Badacze są przekonani, że dawanie
upustu złości i agresji absolutnie nie
rozładowuje naszego napięcia ale wręcz
je nasila i zwiększa skłonność do wpadania w szał. Co gorsza jeżeli podobna
sytuacja się pojawi, na pewno pojawi
się złość. Tak więc, jeżeli ponownie
nieświadomy niczego pasażer z uśmiechem poprosi szofera o postój, atak furii
jest pewny. Rozsądniejsza i zdrowsza
a i społecznie mniej szkodliwa będzie
taktyka zatrzymania emocji negatywnej
dla siebie, przynajmniej do chwili kiedy
fala gniewu nieco minie a my będziemy mieć okazję bardziej racjonalnie i
rozumowo spojrzeć na swoje pretensje,
złość i niechęć do przeciwnika. Czy nie
lepiej zwyczajnie zakomunikować swoją
postawę i racje i towarzyszące im negatywne uczucia bez obrażania innych,
wprowadzania dyskomfortu dla reszty
(jak wyżej) pasażerów, nerwowości lub
jak bywało onegdaj w PRL-u zatrzymać
się za tak rzadkie w naszych czasach….
DZIĘKUJĘ.
(17.01.2016)
Lucja Urbanik
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Dzień Turystyki w ZSP
w Posadzie Górnej
„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od
pierwszego kroku”.
Lao-tzu

Ś

wiatowy Dzień Turystyki obchodzony
jest corocznie 27 września. Święto
to, ustanowione przez Organizację
Narodów Zjednoczonych, ma na celu
podniesienie świadomości na temat roli
turystyki wśród społeczeństw. Mając na
uwadze powyższe założenie, Pan Piotr
Cisek – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, prywatnie
zapalony fotografik i miłośnik biegów
górskich – powołał w 2012 roku Dzień
Turystyki, adresowany do wszystkich
przedstawicieli społeczności szkolnej:
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i
rodziców.
W bieżącym roku szkolnym Dzień
Turystyki został zorganizowany 19 października. Głównym celem tegorocznej
edycji rajdów pieszych była popularyzacja walorów krajoznawczych okolic
Rymanowa, wdrażanie do rekreacji i
wypoczynku na świeżym powietrzu, a
przede wszystkim poznanie niejednokrotnie tragicznej historii okolicznych
ziem, w tym miejscowości, których już
nie ma na mapach Beskidu Niskiego. Nie
bez znaczenia była także integracja grup
rówieśniczych oraz poprawa sprawności
fizycznej uczestników turystyki pieszej.
Wycieczki, dzięki doświadczeniu
opiekunów, zostały wzorowo zorganizowane, a przeżycia z nich na długo zostaną
w pamięci każdego uczestnika. Zaproponowany bogaty wachlarz kierunków docelowych okazał się bardzo różnorodny,
a celem eksploracji wędrowców były:
Rymanów Zdrój i Wołtuszowa, Rymanów
ze wzgórzem Kalwaria, Bałucianka i

Przymiarki, Klimkówka, Łazy I, Łazy II
i Łazy III, Iwonicz Zdrój. Miejsca, bliskie
sercu każdemu dorosłemu, zostały odkryte przez niektórych na nowo, inni dotarli
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do nich po raz pierwszy. Potwierdziła się
zatem znana myśl: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
Wychowankowie oddziału 0 oraz
klas pierwszych udali się do Rymanowa Zdroju i Wołtuszowej. Spacer po
pięknym uzdrowisku, założonym przez
Annę z Działyńskich Potocką w 1876
roku, dostarczył wielu przeżyć. Młodzi
wędrowcy wraz z wychowawczyniami
– Paniami Moniką Rygiel, Alicją Zajdel i Klaudyną Trygar – Kubusiak oraz
Jolantą Byczyńską podziwiali stylowe
wille z przełomu XIX i XX wieku, obserwowali zmiany w krajobrazie, ciesząc
się z uroków złotej polskiej jesieni. Gdy
dotarli do nieistniejącej wsi Wołtuszowa
w dolinie Czarnego Potoku u podnóża
góry Dział nad Desznem (673 m n.p.m.),
wysłuchali ciekawych opowieści o życiu i
działalności charytatywnej Patronki swej
szkoły, która nie szczędziła sił i trudu,
niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom
Beskidu Niskiego.

Drugoklasiści pod opieką Pani Urszuli Koźmy i Pana Bogusława Malinowskiego wędrowali śladami Anny z
Działyńskich Potockiej, dlatego ich celem
był pobliski Rymanów ze wzgórzem Kal-

waria. Dzieci nie tylko zobaczyły dworek
posadowiony w starym parku z I połowy
XIX wieku, zaprojektowany przez znanego lwowskiego architekta Piotra Signo,
ale także dotarły do Kalwarii, podziwiając po drodze stacje Drogi Krzyżowej,
ufundowane przez Annę i Stanisława
Potockich. Dodać trzeba, że płaskorzeźbione tablice ze scenami Męki Pańskiej
wykonano w 1876 roku w Zakładzie
Meyera w Monachium. Dla dzieci spacer
był nie lada okazją do poznania sylwetki
Patronki szkoły – kobiety niezwykłej i
charyzmatycznej, obdarzonej wieloma
talentami, altruistki i społeczniczki, której
styl myślenia wyprzedzał epokę.
Uczniowie klas trzecich pod opieką
Pań: Marii Niemczyk i Magdaleny Kasperkowicz udali się szlakiem czerwonym
na Przymiarki i do wsi Bałucianka, będącej niegdyś własnością rodu Potockich,
uchodzącą do dziś za ośrodek rzeźbiarstwa. Talenty rzeźbiarskie u chłopców z
tej miejscowości rozwijała Anna Potocka,
która otworzyła w Rymanowie szkółkę
(1878). Z Przymiarek, grzbietu górskiego w Beskidzie Niskim, rozpościerał się
zapierający dech w piersiach widok na Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie,
Doły Jasielsko-Sanockie a nawet Bieszczady. To wyjątkowe miejsce posłużyło
do integracyjnych zabaw i konkursów
krajoznawczych.
Wychowankowie klas czwartych
wyruszyli na spotkanie z przygodą wespół
z opiekunami: Paniami Marią Szczepaniak i Anną Bałuką oraz Panem Arturem
Piotrowskim. Celem ich wędrówki była
Wołtuszowa, gdzie ostatnie lata życia
spędziła hrabina Anna Potocka. Młodzi
globtroterzy poznali tragiczne losy miejscowości z czasów II wojny światowej.
Przez nieistniejącą dziś wieś wiódł jeden
ze szlaków kurierów beskidzkich, którzy
przeprowadzali ludzi z terenów Generalnego Gubernatorstwa na Słowację i
dalej na Węgry. Gdy Łemków wysiedlono (1945), opustoszałą wieś spalił
doszczętnie oddział UPA, by nie mogli

jej zająć polscy osadnicy. Dziś świadectwem istnienia osady jest cerkwisko oraz
cmentarzyk grekokatolicki z kilkoma
zachowanymi kamiennymi nagrobkami.
Niemymi świadkami tragicznych wydarzeń pozostały jedynie stare lipy oraz
zdziczałe sady. To spotkanie z historią
było niezwykle przejmujące.
Uczniowie klas piątych także zdecydowali się wybrać na Przymiarki i poznać
uroki wypoczynku na świeżym powietrzu
po wytężonym marszu. Dzięki sprzyjającej aurze postanowili niczym prawdziwi
wagabundzi pod opieką Pań: Agnieszki
Kwolek – Śliwki i Alicji Kabiesz oraz
Pana Józefa Krzysztyńskiego zobaczyć
piękne krajobrazy Beskidu Niskiego i
Pogórza Strzyżowskiego w jesiennej
szacie. Liczyli, że przy odrobinie szczęścia dostrzegą nawet Tatry. To był bardzo
udany sposób na integrację.
Szóstoklasiści pod opieką Pani Alicji
Szymanowskiej i Pana Waldemara Kilara
zaproponowali eksplorację Łazów, trzech
niewielkich osad w gminie Rymanów,
posadowionych na granicy lasu, zwanego
buczyną. Podczas wędrówki w kierunku
Nowej Wsi zobaczyli kapliczkę przydrożną św. Nepomucena, który – wedle
tradycji ludowej – chronił pola i zasiewy
przed powodzią i suszą. Poznali historię
cmentarzyka cholerycznego, założonego
przez hrabinę Annę Potocką. Materialną
pamiątkową zbiorowej bezimiennej mogiły jest widoczny do dziś krzyż. Wrażenie na wszystkich zrobiła doskonale
utrzymana winnica Pani Janiny Sobczak
– Kowalak. Specyficzny mikroklimat
Łazów sprzyjał w ubiegłym wieku rozwojowi sadownictwa. Dziś w opustoszałych przysiółkach pozostało niewielu
mieszkańców, a zdziczałe sady świadczą
tylko o tym, że niegdyś miejscowość
tętniła życiem. Uczniowie oglądali pieczołowicie odrestaurowane domy, których

Sukcesy Sokołów

T

rójbój obronny to konkurencja
składająca się z biegu, strzelania
i rzutu granatem. Każdego roku, z

właściciele przybyli tu z różnych stron
świata, zachwyceni wyjątkowością miejsca, oraz popadające w ruinę drewniane
chaty i ziemne piwnice. Spacer leśnymi
duktami wśród majestatycznych starych
buków zakończył się w Gniewoszówce,
gdzie na rozstaju dróg do dziś znajduje
się żydowska karczma – świadek dawnej
epoki. Spotkanie z wielokulturowością
naszego regionu uświadomiło wszystkim,
że przez wiele wieków żyli w zgodzie
obok siebie: Żydzi, Polacy i Łemkowie.
Uczniowie klasy siódmej udali się do
Iwonicza Zdroju, jednego z najstarszych
uzdrowisk w Polsce, znanego już w XVI
wieku. Na miejsce dotarli Głównym
Szlakiem Beskidzkim imienia Kazimierza Sosnowskiego. Program wycieczki
opracowały Panie: Urszula Chmiel i Jolanta Pietruszka. Obejmował on poznanie
historii miejscowości, dlatego wędrowcy
obejrzeli dobrze zachowaną zabudowę
domów zdrojowych i willi w stylu szwajcarskim. Dotarli do Starego Pałacu i pod
pomnik Józefa Dietla, do Pijalni, gdzie
kosztowali wód mineralnych: „Karol”,
„Zofia”, „Amelia” czy „Józef”, i kościoła
świętego Iwona. Na stoku góry Przedziwnej ich uwagę przykuło źródło „Bełkotka”
nieopodal pomnika Wincentego Pola,
cenionego romantycznego poety, geografa
i miłośnika Beskidów oraz Bieszczadów.
Ostatnim punktem peregrynacji
podczas Dnia Turystyki była miejscowość Klimkówka, słynąca z kościółka
pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana
Jezusa Ukrzyżowanego. Najważniejszym
elementem z wyposażenia świątyni jest
bez wątpienia cudowna figura Chrystusa
z XVII wieku. Modlą się do niej niezliczone rzesze wiernych z pobliskich
okolic, uczestniczących w dorocznym
nabożeństwie 3 maja – w dniu znalezienia św. Krzyża przez św. Helenę. Tam,
prosząc o łaski, dotarli także uczniowie
klas drugich i trzecich gimnazjum. Grudużym powodzeniem w tej dyscyplinie,
startują zawodniczki i zawodnicy PTG
„Sokół” Rymanów. Tak też było i tym
razem.
Zawody rozegrane zostały w Sanoku 7.10.2017r. Indywidualnie wśród

pie pielgrzymkowej przewodzili: Panie
Agnieszka Kindlik i Edyta Krukar, Pan
Grzegorz Argasiński oraz ks. Tomasz
Dziob. Po modlitwie i wypoczynku młodzież udała się także w pobliże największej na Podkarpaciu farmy wiatrowej,
uruchomionej w 2013 roku. Oglądanie
z bliska 13 elektrowni, których turbiny
wytwarzają moc 2 megawatów, robi niemałe wrażenie. Krótka prelekcja na temat
odnawialnych źródeł energii okazała się
niezwykle pożyteczna.
Dzień Turystyki w Zespole Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej jest wydarzeniem bez precedensu w kalendarzu
imprez szkół w gminie Rymanów. To
przykład dobrej praktyki, jak umiejętnie
połączyć aktywny wypoczynek na łonie
natury z edukacją i wychowaniem. Można
rzec, że udział w pieszych wędrówkach
po okolicy jest bardzo ciekawym eksperymentem pedagogicznym, promującym
zdrowy tryb życia, historię małej ojczyzny
i zasady współżycia w grupie. Każdy
uczestnik rajdu doskonale poznał regulamin, w tym zasady zachowania się w
lesie i na drogach publicznych. Ważnym
elementem, mającym na celu wyrabianie
prawidłowych nawyków podczas wędrówek szlakami turystycznymi, było także
propagowanie ideałów „turystycznej”
kindersztuby. Niezwykle istotny pozostawał aspekt poznawczy, ukierunkowany na
historię regionu, i ekologiczny, mający na
celu ochronę środowiska przyrodniczego.
Pokłosiem rajdów jest mnóstwo zdjęć,
przeżyć i wspomnień. Tego uczestnikom
wypraw po Beskidzie Niskim nikt nie
zabierze.
W imieniu Rady Pedagogicznej w ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

kobiet, po raz drugi z rzędu, rywalizację
wygrała nasza zawodniczka, Aneta Sokołowska, która obroniła tytuł mistrzyni
Polskich Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” wywalczony w ubiegłym roku.
Szóste miejsce w tej kategorii zdobyła Karolina Frankowicz.
Wśród chłopców, na
czwartym miejscu uplasował się Kacper Szuba a 10
był Wiktor Łabuda. Drużynowo zawodnicy PTG
„Sokół” z Rymanowa wywalczyli drugie miejsce.
Rymanowski zespół do
zawodów przygotowywał
Pan Kazimierz Cetnarski.
Marek Sokołowski
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Na szlaku wiedzy
– eksperymenty
w laboratoriach Kopernika

W

iedza daje ogromne możliwości. Wspaniale jest poznawać
nowe, nieznane rzeczy, a jeszcze lepiej, gdy można samemu je odkryć.
Właśnie taką szansę dał nam ostatni wyjazd do Warszawy, w którym uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie wraz z opiekunami: panią Beatą
Suwałą-Szczechowską, panią Jolantą
Konieczny oraz księdzem Tomaszem
Węgrzyńskim, poznawali historię najważniejszych miejsc stolicy, jak również
eksperymentowali w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik.
Wyjechaliśmy wczesnym rankiem
20 września spod budynku szkoły. Humory dopisywały. Mimo niezbyt sprzyjającej nam pogody, każdego ogarniał
wesoły nastrój. Około godziny 13 dotarliśmy na miejsce, by na Placu Zamkowym spotkać się z przewodnikiem.

Wspólnie odbyliśmy interesujący spacer
po najważniejszych punktach na mapie
miasta. Nie mogło obyć się bez takich
miejsc jak Rynek Starego Miasta, gdzie
znajduje się legendarna Syrenka, stanowiąca główny symbol stolicy, Bazylika
Archikatedralna św. Jana Chrzciciela,
czy plac Krasińskich z Pomnikiem Po-
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wstania Warszawskiego. Duże wrażenie
wywarło na nas samo miasto, nowoczesne, z dużą ilością szklanych wieżowców
kontrastujących z historycznym budowlami takimi jak Pałac Kultury i Nauki.
Po pełnym emocji spacerze udaliśmy
się do Łazienek Królewskich. Kompleks
pałacowy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego imponował swoim rozmiarem oraz hipnotyzował bogactwem iście
królewskich wykończeń architektonicznych. Po męczącym dniu, spędzonym
na zwiedzaniu atrakcji, nadszedł czas na
chwile rozrywki. Te zapewniła nam galeria Złote Tarasy, gdzie mogliśmy zjeść
obiad oraz zrobić małe zakupy. Zmęczeni, ale szczęśliwi pojechaliśmy na
zasłużony odpoczynek. Noc spędzona w
Akademiku Uniwersytetu Warszawskiego minęła szybko.
Rano, pełni sił, odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, największe tego
typu centrum w Polsce. Tam czekało na
nas całe morze najróżniejszych atrakcji
związanych ze światem nauki.
Nie można było się nudzić,
każdy znalazł coś dla siebie.
W trakcie pobytu w centrum
zostaliśmy podzieleni na trzy
grupy, z których każda udała się na warsztaty z biologii
lub chemii. Nie były to zwykłe wykłady. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Każdy
z nas mógł wziąć sprawy w
swoje ręce i stać się prawdziwym naukowcem. Biolodzy
badali budowę wewnętrzną
myszy. Tak, tak. Prawdziwej
myszy. Chemicy zaś musieli
odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego Janusz zginął?
Pytanie było związane z kryminalistycznym charakterem
warsztatów. Przeprowadzając
samodzielnie
najróżniejsze
doświadczenia, takie jak badanie zawartości krwi, czy
dziwnego białego proszku,
który okazał się teobrominą,
musieliśmy postawić hipotezę, co było przyczyną śmierci.
Ponad dwie godziny minęły

niczym dwie minuty. Na koniec zostało
jeszcze jedno. Kto wie, czy nie najlepsze. Wspólnie, całą grupą udaliśmy się
do planetarium przy CNK, by tam obejrzeć niesamowity film „ Na skrzydłach
marzeń ”. Dzięki okularom 3D każdy
mógł, choć przez kilkanaście minut, poczuć, że naprawdę lata. Mógł stanąć na
powierzchni Marsa, podróżować między
gwiazdami.
Droga powrotna minęła bardzo
szybko, głównie z głową opartą na szybie. Cały wyjazd, pełen wrażeń, był
wspaniałą lekcją historii, biologii, chemii. Każdy z nas pogłębił swoją wiedzę,
przeżył niezapomniane chwile. Teraz
bogatsi o nowe doświadczenia wracamy
do codziennej pracy, gdzie na pewno z
doświadczeń tych będziemy korzystać.
Adrian Wojtasik
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego
w Rymanowie

Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w
tak krótkim czasie zobaczyć
można jak wiele zmian dokonało się w gminie Rymanów. Jakie problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze
na załatwienie. Wykorzystamy treść
numeru 11 (22) „Naszego Rymanowa”
z listopada 2002 roku.
Rymanowskie cmentarze - autor
przedstawił historię rymanowskich
cmentarzy i sugestie co do
przyszłości współczesnego cmentarza
rymanowskiego. Obecny cmentarz,
założony ok. 1778 roku, jest jednym z
najstarszych czynnych nekropolii w Europie. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
erygowano w 1786 r., Powązkowski w
Warszawie w 1790, a Rakowiecki w
Krakowie i paryski Pere-Lachaise w
1803 roku.
Pierwszy cmentarz znajdował się
obok starego kościoła św. Andrzeja
(obecnie stoi tu podniszczona kapliczka
św. Jana Nepomucena), gdzie jeszcze w
czasie wizytacji biskupiej w 1745 roku
stwierdzono, że dokonuje się tam pochówki. Obszar obecnego cmentarza był
kilkakrotnie powiększany, najstarsza jego
część obejmowała obszar przy obecnej
pierwszej bramie. Tutaj znajdują się najstarsze, cenne nagrobki, które wg. autora
pilnie powinny być objęte renowacją.
Dzień Prasy Lokalnej zorganizowano w lokalu Miejskiej Biblioteki im.
Grzegorza z Sanoka przez Archiwum
Ziemi Sanockiej. Twórcą Archiwum jest
rymanowianin F. Oberc, który zgromadził ponad 50 tytułów gazet lokalnych.
Ideą tego spotkania było stworzenie
możliwości spotkania i wymiany uwag
dla ludzi zaangażowanych w wydawanie
pism powstałych po 1990 roku. Miało na
celu zapoczątkowanie współpracy między
poszczególnymi redakcjami, wymianę
informacji oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw, które mogą ułatwić pracę
poszczególnym redakcjom. W spotkaniu
brali udział dziennikarze profesjonalni i
amatorzy. O swojej pracy dziennikarskiej
mówili redaktorzy Nowin, Wiadomości
Brzozowskich, Echa Bieszczadów z
Leska, Tygodnika Sanockiego, Echa
Zarszyna i Naszego Rymanowa. Ważnym wątkiem, poruszanym przez wielu
mówców, był konflikt interesów prasy
lokalnej z lokalną władzą, która chce
czytać o sobie tylko pozytywne rzeczy.
Jubileusz 50-lecia obchodziło Koło
Gospodyń Wiejskich w Króliku Polskim.
Wspominano o początkach działalności
i zmianach charakteru tej pracy. O czasach gdy główną domeną działalności
koła były sprawy gospodarcze – „załatwianie” kurczaków i cieląt do chowu a
nawet maszyn rolniczych. Organizowano

punkty skupu mleka i wypożyczania
zastawy stołowej na wesela. Był okres
upolitycznienia działalności kół, co w
efekcie doprowadziło do osłabienia ich
działalności. To, i późniejszą aktywizację
koła ilustruje kronika. Starosta powiatu,
władze gminy i inni zaproszenie goście
życzyli Jubilatkom zdrowia i dalszych
wielu lat owocnych działań.
Wieści z gminy – doniosły, że ponad
10 ton ziemniaków, buraków, kapusty,
marchwi i innych warzyw zebrano w
gminach Rymanów i Dukla na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie.
Inicjatorem akcji był Powiatowy Zarząd
OSP, który ma zamiar w następnych latach kontynuować zbiórkę.
Bulwersowała czytelników wiadomość, że w rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wisłoczku wilki zaatakowały
stado krów, mocno raniąc dwie jałówki.
Powrócił kontrowersyjny temat ochrony
wilków.
Stulecie Sióstr Służebniczek w Rymanowie, w cz. VIII przedstawiono jak
władze podjęły walkę z Ochronką. Zaczęto od zmiany nazwy – w 1950 pojawia się
nazwa Prywatne Przedszkole „Caritas”.
Aby utrzymać w swych rękach przedszkole siostry z dziećmi muszą uczestniczyć
w pochodzie pierwszomajowym, świętować przyjaźń polsko-radziecką z okazji
rocznicy Rewolucji Październikowej, a
nawet wznosić okrzyki „na cześć wodza
pokoju Józefa Stalina”. Jednak w 1962
roku wszystkie siostry dostały wypowiedzenie z pracy, a decyzją Miejskiej Rady
Narodowej w Rymanowie zajęto większą
część budynku Ochronki pod okiem
przedstawicielki Caritas, inspektora wydziału oświaty i milicji. Pod wpływem
nalegań rodziców, siostry tworzą na Posadzie Dolnej punkt opieki, w którym już w
1963 roku jest 20 dzieci. Dwa lata później
przejmują prywatny dom na ul. Gospodarskiej gdzie prowadziły swą działalność do

czerwca 1990 roku. Była to typowa praca
ochronkowa w godz. 7oo – 14oo, z tym że
dzieci przynosiły z sobą kanapki i herbatę
na drugie śniadanie. Grupa liczyła często
ponad 40 dzieci.
Maryniści w Rymanowie? – Prezes
Stowarzyszenia Marynistów Polskich
odpowiada – Maryniści to grupa ludzi zainteresowanych morzem, ale marynistyka
to pewien stan świadomości społecznej.
Wielu malarzy i pisarzy marynistów brało
udział w życiu społecznym kraju. Honor i
Ojczyzna te słowa ważne, piękne a nawet
święte – przyświecały ich pracy. Szczególnie zależy nam na dotarciu do młodzieży,
którą chcemy zarazić naszą miłością do
pięknego Bałtyku. Nie chcemy naszym
dzieciom i wnukom zostawić brudnych i
zaśmieconych wód Bałtyku i rzek do niego
wpływających. Chcemy przez ukazanie
piękna rymanowskiej ziemi, wzbudzić w
odbiorcach naszych prac chęć działania
na rzecz zachowania tego piękna dla
przyszłych pokoleń. Plonem pobytu marynistów była bardzo ciekawa wystawa w
odnowionym domu zdrojowym „Maria”.
II Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury. Wystąpili kolejno przedstawiciele 9 kół z Posady Dolnej, Królika
Polskiego, Klimkówki, Bałucianki,
Milczy, Deszna, Głębokiego, Sieniawy i
Posady Górnej. Każde koło przedstawiło
swoją scenkę rodzajową lub piosenkę na
aktualne tematy, wszystkie wykonane starannie i dowcipnie. Jako przykład można
zacytować przyśpiewkę weselną;
Macie panie młody tę flaszeczkę wina
Ażebyście mieli najpierwszego syna.
Gdyby wam się czasem bliźniaki udały
Daję parę smoczków, aby nie ryczały.
Masz tu pani młoda kawałek łańcuszka
Gdy by chciał uciekać przywiąż go do
łóżka.
Na zakończenie swatka ma życzenie:
Kiełbasa i szynka - impreza nie licha
Teraz bym z młodymi pierdykła kielicha.
Każde koło przedstawiło gościom
własnoręcznie przygotowaną potrawę
ludową. Były to: studzielina czyli galaretka z mięsem, banianka z kluskami
czyli zupa z dyni, żur, barszcz czerwony
z fasolą, kasza z śliwkami na kwaśno,
proziaki z serem, gołąbki z ziemniakami,
pierogi razowe, kapusta ze skwarkami i
gołąbki tradycyjne z sosem.
Zadowoleni goście rozchodzili się
żegnając słowami: do zobaczenia za rok!
(wła)
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Czuję się narzędziem bożym

M

aciej Urbanik jest autorem kilku wierszy zamieszczonych w poprzednich numerach naszego miesięcznika.
Mieszka w Posadzie Górnej, pracuje jako kierowca
busa. Praca ta nie jest łatwa, to wielka gonitwa przez kilka godzin dziennie. Właśnie mając krótkie momenty postoju między
kursami często zapisuje swoje przemyślenia. Przekazuję pytania
przesłane przez Czytelników do Autora.
- Czy kiedyś prezentował swoje wiersze publicznie?
- Jeszcze nie, gromadził je
w szufladzie, przez kilka lat
trochę się tego uzbierało.
Nikomu ich nie pokazywałem,
nie mając pewności co do ich
wartości. Przekaz wiary to
mój główny motyw wierszy.
- Czy są to wiersze tylko
religijne?
- Obok tematyki religijnej
pisałem też wiersze okolicznościowe dla członków rodziny,
przy okazji świąt i uroczystości rodzinnych.
- Co wzbudza potrzebę pisania wierszy o tematyce religijnej?
- Czuję się narzędziem bożym, jakby ktoś z góry wykorzystywał
mnie do przekazania przesłania. Odczuwam to jak odbiór z jakieś
anteny, przychodzi mi to do głowy i zapisuję. W tej chwili toczy
się wielka walka dobrego ze złem. To zło epatuje na młodych
w wielu dziedzinach pod różnymi postaciami. Moje wiersze to
zapis tego co mnie bulwersuje w tych sprawach i chcę by były
ostrzeżeniem dla innych.

Otwórzcie oczy
Sprawa to poważna, lecz nie wszystkim znana
Niema bezkrólewia, masz jednego pana.
Jeśli nie wybierasz Stwórcy i Boga
Z automatu wpadasz we władanie wroga
I nie ma żadnego stanu pośredniego
Albo jesteś Boga, albo jesteś złego
Mówisz piekła nie ma, diabeł nie istnieje
A zły Cię urabia, i w twarz Ci się śmieje
Uważaj człowieku w swych grzechach tonący
On szuka ofiary tak jak lew ryczący
Bóg wszystkich nas stworzył i uformował
To On wolną wolę nam podarował
A my korzystać z niej nie umiemy
Siebie i innych do piekła ciągniemy
Otwórzmy uszy, otwórzmy oczy
Niech nas ułuda świata nie mroczy
Śmiejesz się z tego człowieku szalony
Czy wiesz co to ogień nieugaszony
Przeklęta jest bowiem pierwsza godzina
Która dla kogoś się w piekle zaczyna
Biada tym co walczą przeciw sługom Pana
To marionetki w rękach szatana
Wnet przyjdzie Boża ręka sprawiedliwa
Szykujcie się wszyscy, bo będą żniwa.
Kto pójdzie do nieba, a kto w ogień wieczny
Czy wszystko juz zrobiłeś, że czujesz się bezpieczny
Weź to dobrze przemyśl, życie szybko minie
Kto nie pójdzie z Bogiem, ten na wieki zginie
Te kilka zwrotek to mała przestroga
Bardzo was proszę, kochajcie Boga.
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Piekielny raport
(demon niższego szczebla podczas rozmowy
ze swoim szefem zdaje sprawozdanie z bieżącej
sytuacji na ziemi, gdzie trwa zaciekła walka o dusze)
D – Demon
L- Lucyfer
L - mów jak się sprawa na ziemi ma
L - wszak jeszcze walka o dusze trwa
DD-

Dobrze się dzieje większość jest nasza
Znaczna część poszła śladami Judasza

L - W kościele katolickim jak się sprawy mają
DDDD-

Mamy tam swych ludzi bardzo się starają
Mamy swych biskupów i księży nasz panie,
Są na każdym szczeblu nawet w Watykanie
baby do ołtarza już dawno dopuszczone

L - trzeba wszystko mieszać by szło w naszą stronę
L - Wyprowadzić wiernych trzeba na manowce
L - Uderzmy w pasterzy rozproszą się owce
L - obdarzcie luksusem księży dobrodziejów
L - niech zajmą się zbytkami, nie chcemy Vianneyów
L - kłamcie bo kłamstwo łatwo można szerzyć
L - ludzie już dawno w nas przestali wierzyć
L - więc walczmy po kryjomu, walczmy zaciekle
L - księża przestali już mówić o piekle
L - Bo teraz nie wypada, teraz to niemodne
L - ale za to dla nas bardzo wygodne
L - Czy do komunii nadal klękają
D - Tutaj się sprawy wspaniale mają
D - Nawet w tej Polsce jest dobra zmiana
D - Łatwo Polakom prostować kolana
LL-

Pracujcie też nad tym by na Jego mękę
Niech i Polacy biorą Go na rękę

DD-

I to co od dawna nam się tu marzy
Już wyświęcają świeckich szafarzy

LLLLLLL-

Znakomicie doskonale
Już niedługo go rozwalę
Zróbcie z Polaków duchowe trupy
Niechaj w niedzielę robią zakupy
Niech koszą trawniki zamiast na mszy stać
Niech jadą w niedzielę orać i siać
Niech mają w pogardzie trzecie przykazanie

D-

Już dawno nim gardzą mój drogi panie

L - Niech nasi w purpurze zniosą Jego prawa
L - By w piątek była legalna zabawa
L - I także w piątek niech mięso żrą
L - Niech rzucą posty i robią co chcą
L - W ów czas będą słabi bez Jego ochrony
L - bez większych wysiłków wpadną w nasze szpony
D - Nasz mroczny władco z ostatniej chwili
D - Legalny burdel dla zoofilii
D - No i w Polsce jak co roku
D - Wielkie żniwo na Woodstocku
D - Co do aborcji już wkrótce, niebawem
D - Także i tutaj stanie się prawem
D - Władcy tego świata bardzo wiernie służą
D - Idą zgodnie z planem, pokój w świecie burzą
D - Wprowadzają sukcesywnie w swych narodach nasze prawa
D - A Bruksela nasza sługa to dopiero jest zabawa
D - Sprawa bardzo ważna, bardzo się staramy
D - Niszczyć nastolatki, ciągnąć w nasze bramy
LLLL-

Psujcie te bachory póki jeszcze młode
Niech patrzą na ciało i na urodę
Niech seks będzie bogiem, osiągnąć to muszę
Niech też nie wiedzą że mają duszę

DD-

Znaczna część dziewczyn idzie na dno
Odkąd daliśmy tabletkę ,,dzień po’’

L - Niech karmią swe zmysły i ciągle się bawią
L - A Boga i wiarę na pewno zostawią
L - Róbta co chce ta, to im powtarzajcie
L - Psujcie bez ustanku, nie odpoczywajcie
L - Niszczmy od młodego później mniej zachodu
L - Strategia nasza wybiega do przodu
L - Koniec jest bliski
L - Ja chce mieć tu wszystkich
L - Już ludzkość dawno była by zniszczona
L - Gdyby na drodze niestała mi Ona

Etapy
W dniu w którym się urodziłem
Mówili, że brzydki byłem
Kiedy miałem kilka lat
Taki wielki zdał się świat
Mama daje w łyżce AM
A ja mówię, że chcę sam
A jak miałem naście lat
Zawojować chciałem świat
Piękny, młody i bogaty
Nie słuchałem mamy, taty
Po dwudziestce zapiąć pas
Zaczął szybciej lecieć czas
No i przyszło lat trzydzieści
Toż to w głowie się nie mieści
Przecież ja się czuję młody
Choć ubywa mi urody
I kolejna straszna zmiana
mówią do mnie proszę Pana
Przecież ja się dzieckiem czuję
tak przez «Pan» mi nie pasuje
Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień
Młodsze pokolenia spychają mnie w cień
Twardo teraz z życiem trzymam się za bary
Czasem braknie siły , ale nigdy wiary
Pół wieku przeszło i nigdy nie wróci
Na myśl o młodości dusza się smuci
Teraz to z bródką jest mi do twarzy
Ponadto poznaję wielu lekarzy
Jak po kopie to po chłopie ja wypraszam sobie
Jeszcze przecież żyję i nie jedno robię
Łapię się na tym, że często wspominam
Kiedy rozmowę z innymi zaczynam
To chyba oznaka, że sie starzeję
Choć nie dowierzam, że to się dzieje
Nadal prężę się i puszę,
kiedy widzę piękne panie
Chociaż wiem, że wzbudzam litość
nie jak dawniej pożądanie
Już siedem dekad tak szybko mi przeszło
Wielu kolegów już dawno odeszło
Teraz to widzę , że bliżej niż dalej
czasami słyszę dziadku nie szalej
Mam już osiemdziesiąt plus
Teraz czuję pełny luz
Chociaż ciało mi doskwiera
Wszystko boli jak cholera
Lecz ma dusza ciągle młoda
Nie minęła w niej uroda
Jak mam kaprys to się kładę,
a jak chcę to się poruszę
Robię tylko to co zechce
i już teraz nic nie muszę
Pewnie czas zakończyć bieg
No i przejść na drugi brzeg.

(15.05.2017)

Małżeństwo to nie przekleństwo
Do niej i do niego
Małżeństwo to sakrament dany nam od Boga
Jest to bardzo piękna lecz niełatwa droga
Sakrament to święty pochodzi od Pana
Stąd nań taki atak ze strony szatana
Ci co żyją bez ślubu tak na kocią łapę
To jakby dostali wprost do piekła mapę
Żyją tak spokojnie spyta ktoś dlaczego
Zły pozorny daje spokój bo i tak są jego
Przemyślcie kilka kwestii godnych uwagi
By uniknąć w przyszłości rozwodowej plagi
Jedno słowo rozwód a tyle złych treści
Tyle łez wylanych i tyle boleści
Spójrzcie do koła na inne małżeństwa
Ile nienawiści i ile przekleństwa
Lepiej samotnie życie planować
Niż potem rodzinie piekło fundować
Jak nie planujecie dzieci i myślicie o karierze
Niech was ochota do ślubu nie bierze
Założyć rodzinę to żadna sztuka
Lecz trwać i walczyć gdy problem zapuka
Gdy przyjdzie kryzys a to nieuniknione
Wspieraj swego męża, a ty wspieraj żoną
Ważne by po ślubie kochana mamusia
Zostawiła w spokoju swojego synusia
Rodzice teraz schodzą z radami na plan trzeci
Teraz macie siebie no i swoje dzieci
Do niej
Szukając księcia z bajki przyszłe panny młode
Patrzcie w jego serce nie na urodę
Czystość przedmałżeńska podstawowa sprawa
Współżycie przed ślubem to nie jest zabawa
chcesz pięknej miłości, więc myśl co będzie potem
Nie chcesz dla niego być tylko przedmiotem
jak żąda od ciebie dowodu miłości
niewarty uwagi taki wasz mości
Jeśli lubi wypić nie pytaj dlaczego
Tylko od razu uciekaj od niego
Miłość jest ślepa i wy drogie panie
Naiwnie wierzycie po ślubie przestanie
Nic podobnego i bądźmy szczerzy
Jeśli tak mówi sam w to nie wierzy
Do niego
Jeśli niebyło przed ślubem czystości
Ciężko tu mówić o prawdziwej miłości
Jeśli przed ślubem już była ,,uczta’’,
był ,,podwieczorek’’ i,, główne danie’’
No to po ślubie mój przyjacielu
zostało ci teraz tylko zmywanie
chcesz zacząć od nowa nic straconego
Bóg ci uzdrowi serce i z tego
Twoja dziewczyna jest piękna i młoda
Wiedz o tym że kiedyś minie uroda
Kiedyś pewnie stracisz swoje bujne włosy
Żona także straci piękną talię osy
Jak będziesz bazował tylko na jej ciele
Ze związku tego zostanie niewiele
Bo ci się znudzi twoja nieboga
Stąd bardzo bliska do zdrady droga
Do niej i do niego
zaufanie i służenie
to w małżeństwie w cenie
egoizm nie służy
bo wszystko burzy
trzymajcie się Boga
to jest pewna droga
Maciej Urbanik
NASZ RYMANÓW

15

Cmentarz Komunalny w Rymanowie
(aktualności cz. II)

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy funkcjonowania cmentarza i kapicy cmentarnej w Rymanowie. Realizując sugestie czytelników w poprzednim numerze przedstawiliśmy Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Rymanowie, a
niżej publikujemy dalsze trzy dokumenty: regulamin korzystania z kaplicy cmentarnej oraz cenniki opłat. Przypominamy że
Zarządcą Cmentarza jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. (wła)
Regulamin korzystania z kaplicy cmentarnej w Rymanowie
Kaplica cmentarna w Rymanowie jest obiektem komunalnym służącym do przechowywania zwłok zmarłych osób bez
względu na rasę, płeć i wyznanie.
1. Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem kaplicy cmentarnej sprawuje Zarządca Cmentarza, który jest jednocześnie
dysponentem kluczy do pomieszczeń kaplicy cmentarnej.
2. Podstawą pochówku zwłok na cmentarzu komunalnym jest karta zgonu, którą zarządcy cmentarza dostarcza organizator
pogrzebu.
3. Złożenie zwłok w kaplicy cmentarnej może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą.
4. Przyjmowanie zwłok do przechowywania w kaplicy i chłodni odbywa się całodobowo, po uprzednim zawiadomieniu
Zarządcy (co najmniej 2 godziny przed dostarczeniem zwłok).
5. Pomieszczenia chłodni służą wyłącznie do przechowywania zwłok.
6. Przechowywanie zwłok w kaplicy nie powinno trwać dłużej niż 72 godziny od śmierci osoby zmarłej. W wyjątkowych
sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu.
7. Chłodnia może być udostępniona również w przypadku, gdy pochówek będzie miał miejsce na innym cmentarzu.
8. Nie zezwala się na przechowywanie w kaplicy cmentarnej zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po
śmierci będącej z przyczyn chorób zakaźnych.
9. Zwłoki do chłodni składane są w trumnie.
10. Przeniesienie zwłok w zakrytej trumnie, z pomieszczeń chłodni do pomieszczeń służących do odprawiania ceremoniału
pogrzebowego, jest dokonywane przez Zarządcę.
11. W przypadku kilku pogrzebów w danym dniu, o kolejności i godzinie wstawienia zwłok w kaplicy decyduje godzina
pochówku.
12. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada Zarządca.
13. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.
14. W okresie przechowywania zwłok nie dopuszcza się składania w kaplicy cmentarnej wieńców i kwiatów. Można je
składać na godzinę przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej.
15. Po opuszczeniu kaplicy cmentarnej organizator pogrzebu niezwłocznie zobowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich
złożonych wieńców, wiązanek i kwiatów.
16. Wszelkie skargi, wnioski na Zarządcę Cmentarza należy kierować do Burmistrza Gminy Rymanów.
17. Opłaty za korzystanie z kaplicy uiszcza się zgodnie z cennikiem określonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rymanów.
18. Naliczenie wysokości opłaty dokonuje Zarządca Cmentarza.
Opłaty za wykup miejsc pod groby oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych
Ustala się opłaty:
1. Miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy
150,00 zł
2. Miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy pionowy
300,00 zł
3. Miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy poziomy
400,00 zł
4. Każde następne miejsce i urnę
150,00 zł
5. Pozostawienie grobu na dalsze 20 lat
100,00 zł
6. Różnica dzierżawy do sumy 20 lat liczona za każdy rok
5 zł za rok
7. Przewóz materiałów budowlanych do 1,5 tony
100,00 zł
8. Składowanie materiałów budowlanych na nagrobek
20,00 zł
9. Składowanie materiałów budowlanych na grobowiec
30,00 zł
10. Wynajęcie kaplicy cmentarnej
100,00 zł
11. Wynajęcie chłodni
5 zł za godzinę
12. Jednorazowa opłata za wywóz nieczystości stałych z cmentarza 200, 00 zł
Ustalone opłaty zawierają podatek VAT, należy je uiszczać u Zarządcy Cmentarza po uprzednim wystawieniu faktury.
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Cennik opłat usług cmentarnych

świadczonych przez Zakład – Zarządcę Cmentarza Komunalnego w Rymanowie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Wpis do ksiąg cmentarnych								
20,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego na nowym miejscu				
450,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego w istniejącym obramowaniu			
490,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego w istniejącym nagrobku, przykrytym płytą
550,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego podwójnego – pionowego w nowym miejscu		
600,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego – urna						
200,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego w istniejącym nagrobku przykrytym płytą – urna		
300,00 zł
Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego małego						
160,00 zł
Otwarcie, przygotowanie i zamknięcie grobu murowanego pojedynczego			
270,00 zł
Otwarcie, przygotowanie i zamknięcie grobu murowanego pojedynczego w istniejącym
nagrobku.										
350,00 zł
Otwarcie, przygotowanie i zamknięcie grobu murowanego podwójnego/potrójnego
pionowego										
350,00 zł
Otwarcie, przygotowanie i zamknięcie grobu murowanego podwójnego/potrójnego
pionowego w istniejącym nagrobku								
400,00 zł
Otwarcie, przygotowanie i zamknięcie grobowca						
350,00 zł
Czynności dodatkowe przy otwarciu grobowca (wylanie wody, przygotowanie wnętrza)		
100,00 zł
Wykonanie grobu murowanego pojedynczego bez dokonania pochówku		
1.230,00 zł
Wykonanie grobu murowanego, pojedynczego w związku z pochówkiem na podstawie
aktu zgonu									
1.080,00 zł
Wykonanie grobu murowanego pionowego/poziomego podwójnego bez dokonania
pochówku									
2.460,00 zł
Wykonanie grobu murowanego pionowego/poziomego podwójnego w związku
z pochówkiem, na podstawie aktu zgonu						
2.160,00 zł
Rozbiórka nagrobka							
wg. indywidualnej wyceny
Dodatkowe usługi (nie wymienione wyżej)					
wg. indywidualnej wyceny
Szczególne utrudnienia przy pracy:
- przekuwanie fundamentu								
50,00 zł
- rozbijanie skał									
50,00 zł
- ciężkie warunki zimowe								
50,00 zł
Sprzątanie kaplicy									
50,00 zł
Kaucja zwrotna									
400,00 zł
(Ceny usług z pkt. 15 i 17 zawierają VAT 23 %)
Zakład – Zarządca Cmentarza nie świadczy usług związanych z ekshumacją zwłok i ceremonią pochówku.

Fot. W. Łabuda
NASZ RYMANÓW
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Naszym zdaniem

C

ześć – Franio- przewidywania nasze, dotyczące upadku Platformy
Obywatelskiej częściowo już się
spełniają, a i także jesteśmy świadkami
jak Unia Europejska przyznaje rację
naszemu rządowi dotyczącej polityki
emigrantów do Europy. To, że z PO dzieje
się już coś nienormalnego niech świadczą
obietnice, że jak dojdą do władzy (ale to
już nigdy się nie stanie) to będą dawać
pieniądze na każde dziecko – chyba po 50
zł. Ale jak by to było możliwe, - przecież
pamiętamy jak były minister finansów
wcześniej powiedział „500 zł na dziecko
nie będzie, bo (piniyndzy) niema . Sama
jego wypowiedź świadczy o tym jakim to
on jest Polakiem a po drugie dopiero kiedy
zrobiono go v-ce premierem wyrabiano
mu polski paszport, takim to ludziom
oddaliśmy finanse naszego kraju.
Oni marzą o ponownym dojściu do
władzy – chociaż tak naprawdę sami
w to nie wierzą, że uda się im na nowo
otumanić naród na swoje obietnice. Już
przez tak długi okres 8-miu lat pokazali co
potrafią, a ich specjalnością jest kłamstwo
i złodziejstwo plus jeszcze wiele innych
przestępstw począwszy od sądów a skończywszy na samym dole. Mamy nadzieję,
że za ileś lat w podręcznikach historii,
nasi potomkowie przeczytają, że w latach
2008 – 2025 w Polsce rządziła przestępcza
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partia o nazwie Platforma Obywatelska a
ci młodzi ludzie będą zadawać pytanie –
dlaczego tak długo skoro kadencja trwa
4 lata? Odpowiednim wytłumaczeniem
będzie dopisanie, że do tego w dużym
stopniu przyczyniły się sądy pozostałe po
poprzednim komunistycznym ustroju, tak
mocno zakorzenione, że w dalszym ciągu
są trudne do obalenia.
Franio – atakujemy Platformę, ale
odpowiedni swój udział w tej przestępczej
działalności wobec Polski, miało Polskie
Stronnictwo Ludowe, (szkoda, że w
swojej nazwie mają polskie), które to od
wielu lat cieszyło się nienajgorszą opinią,
a która przez to wspólne rządzenie z PO
straciło na swoim wizerunku i tak samo
jest współwinne, gdyż bez ich udziału
nie doszło by do takich wielkich strat
jakie poniosło nasze państwo. Zawsze
mówiono, że „wieś żywi i broni” i tak
dalej jest, ale to się odnosi do zwykłych
ludzi, rolników, ale co z tego kiedy ci
właśnie rolnicy wybrali do wspólnego
rządzenia ludzi tak samo nieuczciwych,
bez honoru i zwykłych „przytakiwaczy”.
Podejrzewam, że podobny koniec będzie
miał PSL jak i PO.
Stachu – skoro już mówimy o tych
partiach to może dwa słowa o pozostałych, np. Kukiz 15 – moim zdaniem oni
sami nie wiedzą czego chcą – raz w lewo,
raz w prawo, często w swoich wypowiedziach nie potrafią wytłumaczyć o co
naprawdę im chodzi, raz tym chcieliby
się przeciwstawić
to znowu innym
przypodobać, taka
to jest ich taktyka,-- Panu Bogu
świeczka a diabłu
ogarek.
Na temat Nowoczesnej, nie
będziemy się wypowiadać, bo nie
warto, można ich
porównać do takiego powiedzenia.”
Przykleiło się g…o
do okrętu i krzyczy
płyniemy”, taką
to rolę odgrywa
Nowoczesna na
czele z R. Petru. Już
11 listopada będziemy ich widzieć jak
wspólnie z pozostałymi oszołomami
będą protestować
sami nie wiedząc
o co im chodzi. 1
Wracając do spraw
Unii Europejskiej,
możemy być dumni
z naszego rządu,
gdzie dopiero teraz przyznają polityczną słuszność
naszym rozwiązaniom dotyczącą
emigrantów. Sam
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mniej.
Na reklamę wielokrotną
udzielane są rabaty.

Tusk, który to w swoich wypowiedziach
straszył Polskę sankcjami, zaczyna mówić inaczej, zmieniając swoje wcześniejsze wypowiedzi o 180 stopni.
Stachu – jest to dowodem, że mamy
rząd mądry, odważny i przewidujący
sytuację przyszłościowo a także sposoby
zabezpieczające się przed następstwami
popełnionych błędów przez poprzedników. I właśnie dzięki temu Polska staje się
państwem liczącym się wśród członków
UE jak też w całej Europie a także w
świecie. Temu rządowi należy wierzyć i
ufać, bo jest przeciwieństwem do rządu
poprzedniego.
Obecnie niecierpliwie czekamy na
decyzje prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej spraw sądowniczych. Jednak
mamy wszyscy nadzieje, że wszystko
zakończy się po naszej myśli, gdyż sam
prezydent jak i rząd mają wspólny cel –
wprowadzić konkretne zmiany w całym
systemie sądowniczym. Różnie o tych
spotkaniach można rozmyślać – może
to naprawdę chodzi o konkretne zmiany,- może chodzi tylko o pokazanie, że
prezydent A. Duda jest prezydentem
wszystkich Polaków, może te spotkania
to takie przedstawienia, aby wyluzować
napięcia na „totalnej opozycji” a w
rzeczywistości i tak zrobimy swoje, bo
przecież prezydent to nasz człowiek i
pochodzi z naszego „plemienia”.
Stachu – bądźmy dobrej myśli a
(opozycja) i tak będzie protestować bo to
ich specjalność i nic innego nie potrafią.
Tak czy inaczej trochę pokrzyczą, poleżą
na ulicy, narobią hałasu a rząd i tak zrobi
swoje i nie dla siebie a dla dobra wszystkich Polaków.
Stacho i Franio

sta
dob ry
hum ry
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Przed monopolowym
leży na chodniku facet.
Podchodzi do niego
policjant:
- Panie, czy pan jest
chory czy pijany?
- Ani jedno ani drugie,
ja tu leżę w celach
reklamowych!

* * * * *
Rozmawiają dwaj znajomi.
- Słyszałem, że pracujesz na poczcie, nie nudzi
cię to?
- Nie, przecież codziennie na stemplu jest inna
data!
* * * * *
Poważna rozmowa starszych panów:
- Skąd wiadomo, że Adam i Ewa nie byli Chińczykami?
- Bo oprócz jabłka, zjedliby też węża.
* * * * *

S19 coraz bliżej

W

poprzednim numerze prezentowaliśmy plany inwestycji
drogowych mających wpływ na
jakość naszego podróżowania. O ile droga
Miejsce Piastowe – Sanok, z obwodnicami miejscowości, m.in. Rymanowa, jest
na etapie bardzo wczesnych planów, o tyle
korzystanie z drogi S19 wydaje się realne
w perspektywie kilku najbliższych lat.
16 października doszło do podpisania
kontraktu terytorialnego, gwarantującego
przez rząd kwotę 24 mld zł na budowę
„ekspresówki” z Babicy do Barwinka.

Pewien profesor miał wielką bibliotekę. Pewnego
razu spytano go:
- Panie profesorze! A na jakie najważniejsze
pytanie szuka pan odpowiedzi w tych wszystkich
książkach?
- Do której z nich schowałem zaskórniaki!
* * * * *
Córka żali się matce:
- Mamo, on zarabia 50 tys. miesięcznie, ale jest
łysy, gruby i brzydki!
- Nie tak trzeba mówić córciu. On jest łysy, gruby
i brzydki, ale zarabia 50 tys.!
* * * * *
Chłopak odchodzi już od konfesjonału, po spowiedzi, przed ślube, ale po kilku krokach wraca.
- Ojcze nie zadałeś mi pokuty!
- Synu, co cię będę dręczył… Wystarczy, że się
żenisz…
* * * * *
Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze przygotowanego studenta:
- Zadam tylko jedno pytanie ratunkowe, jak pan
odpowie, to pan zdał, jeśli nie – to dwója! - Ile

Na terenie Podkarpacia powstało już kilka
jej fragmentów – od Rzeszowa na północ i
na południe, rozpoczyna się budowę koło
Niska i Stalowej Woli. S19 to polska
część drogi Via Carpathia prowadzącej
od Litwy, przez Polskę, Słowację, Węgry,
Rumunię, Bułgarię do Grecji. Dla nas
najważniejszy jest odcinek z Rzeszowa do
Barwinka. Jest to najtrudniejszy technicznie odcinek wymagający wybudowanie
kilku estakad i tuneli.
Powstająca trasa skomunikuje nasz
region z Rzeszowem i dalej z autostradami Polski, poprawiając zdecydowanie
bezpieczeństwo i skracając czas podróżowania. Jednocześnie usprawni połączenie

jest liści na tym drzewie za oknem?
- 12 548 – odpowiada bez zająknięcia student.
- Jak pan to policzył – pyta zdumiony profesor.
- Przepraszam panie profesorze, ale to już jest
drugie pytanie.
* * * * *
Jak biją dzwony w jednej z podrymanowskich
wiosek?
- Bim – ber! Bim – ber! Bim – ber!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Drzymała woził się wozem naokoło a Niemcy
mogli mu naskoczyć!
- Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.
- Picasso swe trójkątno-okrągłe, za przeproszeniem obrazy, malował kwadratowym pędzlem,
dlatego nie zawsze mu wychodziły.
- Dokument składał się z trzech części: pierwszej,
drugiej i trzeciej.
- Koalicja w sejmie polega na bliższych stosunkach w ławach.
Wybrał (wła)

z krajami południa Europy. Ekonomiści
podkreślają gospodarcze znaczenie nowej trasy aktywizujące wschodnią część
Polski.
(w)

Serdeczne dziękujemy!
W dniu 1 listopada br w przeprowadzonej kweście, wolontariusze Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” zebrali na odnowę Drogi Krzyżowej na
Kalwarię kwotę:
7 577,90 złotych
50 dolarów USA
9 euro
Serdecznie dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w przeprowadzeniu zbiórki.

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Listopad 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rymanów
Gmina Rymanów zakończyła prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. W dniu 10 marca
2017 podpisano umowę na wykonanie 9 kilometrów oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 218 punktów świetlnych. Wykonawca
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zostało nim konsorcjum firm ,,EL-KROS” Wiesław Jachyra, EL-KROM
Krzysztof Karamon oraz Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki. Wybudowane oświetlenie uliczne znacznie poprawiło stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
pieszego, a także bezpieczeństwa nieruchomości mieszkańców położonych przy
drogach. Wybudowano odcinki oświetlenia dróg:
• Drogi Krajowej nr 28 w miejscowości
Klimkówka
• dwóch odcinków Drogi Wojewódzkiej
nr 887 w miejscowościach Milcza i Królik
Polski
• dróg powiatowych w Ladzinie, Zmysłówce oraz Sieniawie
• oświetlono drogi gminne w Rymanowie Zdroju, Posadzie Górnej, Wróbliku
Szlacheckim, Sieniawie, Klimkówce,
Głębokiem oraz Zmysłówce.
Całkowity koszt realizacji całego przedsięwzięcia opiewa na sumę około 1,2
miliona złotych.

Kolejne dwa obiekty mostowe odnowione
na terenie gminy Rymanów
W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru robót
i oficjalnie przekazano do użytku kolejne dwa obiekty
mostowe w Gminie Rymanów; tj. w Rymanowie pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską oraz w Posadzie Górnej
na zjeździe z ul. 3-go Maja na ul. Nadbrzeżną. Koszt
wykonanych robót wyniósł: w Rymanowie 1.084.402,58
zł, natomiast w Posadzie Górnej 335.640,79 zł.
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ZSP Posada Górna wśród najlepszych szkół
województwa podkarpackiego
i powiatu krośnieńskiego
Dnia 12 października 2017 roku w Zespole Szkół
w Iwoniczu spotkali się przedstawiciele władz powiatu
krośnieńskiego, samorządów gminnych, radni, członkowie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie na sportowym
podsumowaniu roku szkolnego 2016/2017.
Naszą szkołę reprezentowali: Pani wicedyrektor Agnieszka Szul, trener Grzegorz Argasiński oraz uczennice:
Izabella Rodzinka, Kornelia Potasiewicz, Aleksandra
Rygiel, Nikolina Samborska, Oliwia Staroń i Nikola Zięba. - Ubiegły rok 2016/2017 dla powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego był bardzo udany. Było to możliwe
dzięki dobrej współpracy i wsparciu finansowemu władz
powiatu. Możemy dzięki otrzymanym środkom nagrodzić
najbardziej aktywne szkoły, zrealizować cały kalendarz
zawodów - podkreślił na wstępie Tomasz Staroń, wiceprzewodniczący PSZS. Łącznie odbyło się blisko 50
zawodów powiatowych, w których uczestniczyło ponad
2000 dzieci i młodzieży. Łącznie uczniowie z naszego
powiatu zdobyli 13 medali w finałach wojewódzkich.
Podsumowując wyniki sportowe powiat krośnieński
uplasował się na 7. miejscu w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej, 8. miejscu w Gimnazjadzie i 12. w Licealiadzie
na 25 sklasyfikowanych powiatów.
Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem dyplomu dla Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej za zdobycie
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów w piłce ręcznej dziewcząt
w roku szkolnym 2016/2017 (pierwszy raz w historii
powiatu i 2 raz w historii województwa w jednym roku
dwa mistrzostwa województwa drużyny z jednej szkoły
w dwóch różnych kategoriach szkół). Nagrodę w postaci okazałego pucharu i listu gratulacyjnego ufundował
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej dla
autora tych sukcesów trenera Grzegorza Argasińskiego,
który prowadzi w Posadzie Górnej Ośrodek Szkolenia
Piłki Ręcznej, jeden z dwóch na terenie województwa
podkarpackiego.
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Zespół Szkół
Publicznych
w Posadzie Górnej
gospodarzem obchodów
Dnia Edukacji
Narodowej w gminie
Rymanów
„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić,
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie
wiedzy staje się źródłem radości”.
Albert Einstein

D

zień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa
wyższego obchodzone w rocznicę powstania (1773) Komisji Edukacji
Narodowej – pierwszego w Europie
ministerstwa oświaty, które dokonało
reformy szkolnictwa w epoce stanisławowskiej. Zostało wprowadzone w
1982 roku w miejsce obchodzonego
wcześniej Dnia Nauczyciela. Z tej okazji
we wszystkich szkołach i placówkach
zorganizowano okolicznościowe apele,
będące wyrazem wdzięczności, składanym przez uczniów swym nauczycielom
i wychowawcom za pedagogiczny trud
i zaangażowanie.
Centrum tegorocznych obchodów
w gminie Rymanów został Zespól Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej. Wzorowo kierowana placówka, o ugruntowanej
pozycji w środowisku, ciesząca się doskonałą opinią wśród rodziców, dzieci i
nauczycieli oraz niekwestionowanym prestiżem w regionie – ze względu na bardzo
wysokie wyniki uzyskiwane z egzaminów
zewnętrznych, tytuły laureata i finalisty
konkursów przedmiotowych oraz wybitne
sukcesy w rywalizacji sportowej – gościła
w swych progach zacnych gości: Panią
Krystynę Przybyłę – Ostap – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie,
Pana Wojciecha Farbańca – Burmistrza
Gminy Rymanów, Pana Jana Materniaka
– Zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów,
Pana Michała Chentosza – Radnego Rady
Miejskiej w Rymanowie, Pana Marka Penara – Sekretarza Gminy Rymanów, Pana
Józefa Ziajkę – Sołtysa Posady Górnej
oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół
i placówek oświatowych z terenu gminy.
Uroczystość rozpoczęła się od inauguracyjnej mowy dyrektora ZSP w Posadzie Górnej – Pana Piotra Ciska, który
przypomniał, że święto polskiej oświaty
– Dzień Edukacji Narodowej – upamiętnia
powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
Do jej największych zasług należy: powołanie nowatorskiego, trójstopniowego
modelu kształcenia, dokonanie zmian
organizacyjnych i strukturalnych, zmianę
programów nauczania oraz wprowadzenie
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języka polskiego jako języka wykładowego w polskiej szkole.
Pan dyrektor zauważył, że współcześnie chętnie powołuje się na osiemnastowiecznych twórców polskiej myśli politycznej, mówiąc o doniosłej roli oświaty
w budowaniu przyszłości naszego kraju.
Zaakcentował, że praca nauczycieli i wychowawców ma tak naprawdę jeden cel:
ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych.
Pan Piotr Cisek stwierdził, że czasy
dzisiejsze wymagają tego, by współczesna szkoła budowała trwałe i silne podstawy, dzięki którym młody człowiek będzie
w stanie odnaleźć się w skomplikowanej
rzeczywistości pełnej medialnego zgiełku,
chaosu, czy polifonii rozmaitych, często
sprzecznych idei. Szkoła powinna być
bastionem prawdziwych wartości, które
nadają sens kulturze oraz ludzkiemu
życiu. Musi ona wpajać uczniom wielkie idee takie jak: Ojczyzna, wolność,
miłość czy mądrość. To nauczyciele
odgrywają rolę autorytetów i mistrzów
kształtujących postawy młodego pokolenia, pokazujących, jak żyć w dzisiejszym
świecie, który wydaje się wrogi wobec
wartości, o których często mówi się, że
są „niemodne” i „niedzisiejsze”. Świadczy to o szczególnym posłannictwie oraz
roli społecznej tych, którzy te wartości
urzeczywistniają swoją codzienną pracą.
W dalszej części swego wystąpienia
Pan dyrektor zaakcentował, że w historii
naszego kraju nauczyciele zajmowali
i wciąż zajmują ważne miejsce. To ich
autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący
wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki nim uczniowie
zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o
kierunku dalszej nauki i planują dorosłe
życie. Tym samym nauczyciele stają
się współodpowiedzialni za przyszłość
swoich uczniów, rozwój lokalnego społeczeństwa, a w konsekwencji całego kraju.
Kończąc swe przemówienie, zaprosił
obecnych gości na program artystyczny
„Chylimy głowy w podzięce za Wasz trud
i serce” w wykonaniu uczniów, którzy
pracowali pod kierunkiem nauczycieli:
Pań – Urszuli Chmiel, Alicji Kabiesz,
Anety Skóry oraz Pana Bogusława Malinowskiego. Scenariusz doskonale oddał
charakter pracy pedagogicznej, wymagającej od wychowawców niebywałej siły
charakteru, wytrwałości i poświęcenia. W
rolę konferansjerów wcielili się: Zuzanna
Jurasz i Karol Jurasz, którzy z nienaganną
dykcją zapowiadali młodych artystów.
Ogromne wrażenie na audytorium bez
wątpienia zrobiło wykonanie przez chór
„Kantata” parafrazy piosenki „Chodzę
do szkoły” z repertuaru kabaretu OT.TO.
Burzę braw za siłę ekspresji i wokalny
talent otrzymała Oliwia Szybka, którą
usłyszeliśmy w utworze „To nie sztuka

wybudować nowy dom”. Z kolei Dawid
Kuczwar zauroczył bez wyjątku wszystkich, śpiewając nostalgicznie i sensualnie
kultową pieśń Marka Grechuty „Będziesz
moją panią”, a Gabriela Berdel bardzo
udanie interpretowała pieśń „Dwa serca
jak pociągi dwa” Krystyny Giżowskiej.
W nieskrywany zachwyt wprawiła słuchaczy Izabela Siręga, która zagrała na
skrzypcach popisowy fragment „Rosyjskiej Fantazji” Leo Portnoffa, będący muzyczną ilustracją do interpretacji wiersza
„Dziękujemy za wszystko” w wykonaniu
Julii Dąbrowskiej.
Słowa uznania skierować należy w
stronę recytatorów. Dzięki ich nienagannej kulturze żywego słowa słuchacze
co rusz przeżywali chwile radości i fascynacji, ogarniała ich fala wspomnień
i refleksji. Swe nieprzeciętne zdolności
potwierdziły: Aleksandra Hanus, Izabela
Siręga i Martyna Jasina, które interpretowały wiersze wybitnych polskich
poetów – Czesława Kuriaty i Juliana
Tuwima. Marcelina Hanus potrafiła nawiązać więź z audytorium, deklamując
liryk „Nauczyciel” Zbigniewa Jerzyny.
Jan Jurasz z niezwykłą swadą wygłosił
żartobliwy wiersz „Gdyby do szkoły
chodziły anioły”, a Maria Głowacka została nagrodzona rzęsistymi brawami za
wygłoszenie utworu „My i nasza pani”
Wiktora Woroszylskiego, uznanego polskiego literata i tłumacza.
Program artystyczny, utrzymany w
podniosłej atmosferze, zebrał bardzo
pochlebne recenzje, czego wyrazem
były gromkie brawa. Całość dopełniała
elegancka dekoracja, którą stanowiły:
przewodnia myśl „Chylimy głowy w
podzięce za Wasz trud i serce” oraz
wielokolorowe kwiaty, wykonane techniką origami upięte na granatowym tle.
Uczniowie w podzięce za pracę na rzecz
polskiej oświaty wszystkim zaproszonym gościom wręczyli okazjonalny acz
gustowny upominek – wykonany w sepii
w formie magnesu wizerunek szkoły w
Posadzie Górnej, działającej nieprzerwanie od ponad stu lat, oraz róże – symbol
uznania dla zasług poniesionych na polu
edukacji i wychowania.
W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów – Pan
Wojciech Farbaniec. Zwrócił uwagę na
ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w
procesie wychowania dzieci i młodzieży.
Podziękował za zaangażowanie w proces
wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania
twórczych przedsięwzięć. Pan Burmistrz
przytoczył myśl prof. Jana Legowicza:
„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza,
a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie
ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy,
nie żąda, a zapytuje”; zauważając, że w
taki sposób można powiedzieć o kimś, kto
swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych

cieszyć się niekwestionowanym autorytetem. Dodał, że we współczesnym świecie
autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież, a nauczyciel powinien pełnić rolę
życiowego mistrza i przewodnika, który
pokieruje jej rozwojem intelektualnym
i duchowym. Pan Burmistrz wspomniał
również o najważniejszych znaczących
inwestycjach, które miały miejsce w szkołach i placówkach oświatowych na terenie
naszej gminy w ciągu ostatniego okresu.
Kolejnym, bardzo ważnym punktem
programu było złożenie ślubowania przez
nauczycieli mianowanych: Panią Sylwię
Piwowar – pedagog zatrudnioną w szkołach naszej gminy i Pana Marka Sokołowskiego – lokalnego animatora sportu
i wychowawcę internatu w Zespole Szkół
Publicznych w Rymanowie. W ubiegłym
roku szkolnym zakończyli oni staż na
stopień nauczyciela mianowanego i zdali
pomyślnie egzamin. Tekst ślubowania,
zapisany w Ustawie Karta Nauczyciela:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości
ucznia i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania
Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej” nabrał szczególnego znaczenia,
przypominając zebranym, że praca pedagogiczna jest misją i powołaniem, że
każdy nauczyciel winien pielęgnować w
sobie pasję przebudzania ludzkich serc i

umysłów, towarzyszyć młodym ludziom
w ich wędrówce ku dorosłości, kształtować charaktery i postawy uczniów oraz
wpływać na ich życiowe wybory.
Wreszcie nadszedł czas na uroczyste
uhonorowanie nauczycieli Nagrodą Burmistrza Gminy Rymanów. To zaszczytne
wyróżnienie przyznano 12 nauczycielom
za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno
– wychowawczej, opiekuńczej i pozaszkolnej. Pan Jan Materniak, Zastępca
Burmistrza, w uzasadnieniu przywołał
wiele zasług laureatów nagrody. Wymienił m.in. wysokie wyniki z egzaminów
zewnętrznych, tytuły laureata i finalisty
w olimpiadach, konkursach, zawodach,
przeglądach i festiwalach, nowatorskie
metody nauczania, pracę na rzecz środowiska lokalnego, organizowanie imprez
kulturalnych i rozrywkowych, prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży, działalność mającą
na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, ustawiczne
doskonalenie warsztatu pracy etc. Nagrody otrzymali także za sprawne zarządzanie szkołami i dbanie o jakość pracy
dyrektorzy.
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zamknęło przemówienie Pani Krystyny Przybyły – Ostap – Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Rymanowie. Wszystkim nauczycielom życzyła, by w codziennej pracy towarzyszyła im życzliwość,
uznanie i osobista satysfakcja, wynikająca

z dokonań i podejmowanych działań na
rzecz dzieci i młodzieży. Podkreśliła, że
praca nauczyciela jest trudna i niezwykle
odpowiedzialna. Wyraziła przekonanie,
że pedagogom – jako ludziom z pasją
– nigdy nie zabraknie wytrwałości i cierpliwości, podkreślając jednocześnie, że to
oni mają realny wpływ na kształtowanie
postaw młodych Polaków.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Anno Domini 2017 przeszły do historii.
Zgromadziły w Posadzie Górnej rzesze
ludzi dobrej woli, którym leży na sercu
wysoka jakość kształcenia w polskiej
szkole, zwłaszcza w czasach nowych i
trudnych wyzwań. Spotkanie w gronie
pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, odpowiedzialnych za losy szkolnictwa, sprzyjało
wymianie poglądów, skłoniło do refleksji
pedagogicznej, podsumowało wspaniałe
dokonania nauczycieli na niwie pracy
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Cieszy to, że zawód nauczyciela w
naszej gminie odbierany jest jako pasja i
poświęcenie, a pedagodzy są mistrzami i
autorytetami dla swoich uczniów i pomagają im przygotowywać się do dorosłego
życia.
Piotr Cisek i Waldemar Kilar
(ZSP w Posadzie Górnej)
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