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ZAMCZYSKA
Skatepark
już funkcjonuje

P

rzed kilku miesiącami powstał,
z inicjatywy młodych, zamiar wybudowania choćby prostego placu
do jazdy na desce, wrotkach itp. Dopóki
próbowano ten zamiar zrealizować „czynem społecznym”, sprawa kręciła się w
miejscu. Ruszyła, gdy patronat przejął
burmistrz gminy, bo okazało się, że park
z prawdziwego zdarzenia to budowla
wcale nie taka prosta, wręcz przeciwnie
– wymagająca dużej precyzji i wykonania
przez specjalistyczną firmę.

Inwestycja polegała na wykonaniu
płyty betonowej i zamontowaniu urządzeń
sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w Parku Potockich w Rymanowie.
W projekcie należało uwzględnić też
zagospodarowanie otoczenia placu.
Najważniejszym wymogiem stawianym
projektantowi była funkcjonalność, tak
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by nie kolidowały strefy
najazdów i zjazdów przy
każdym z zamontowanych
urządzeń i zachowanie
płynności jazdy użytkowników.
Podstawą skateparku jest płyta betonowa
o wymiarach 20m x 30m
idealnie spoziomowana
i wykonana z doskonałej
jakości betonu. Na niej
zainstalowano urządzenia,
które zainteresowanym
dużo powiedzą: Quater
pipe, funbox z poręczą,
funbox z grindboxem,
funbox piramida, bank
ramp, ławka, poręcz prosta,
grindbox.
Wszystkie urządzenia
zaprojektowano jako bezobsługowe, niezadaszone,
odporne na działania czynników atmosferycznych.
Z urządzeń skateparku już
korzysta młodzież, chodzi
teraz o to aby przestrzegać wymogów regulaminu użytkowania obiektu
i dbanie o swój park. Dodać trzeba, że wszystkie
prace projektowe i budowlane pochłonęły prawie
260 tys. zł.
(wła)

Nasza okładka
Autorem jest Bogusław Sołtysik.
Wysyłam fotografię niedźwiedzia spotkanego na szlaku
turystycznym. Niedźwiedź brunatny jest jednym z najgroźniejszych drapieżników , a można go coraz częściej
spotkać w naszych lasach. Jak należy się zachować?
- Nie wolno zbliżać się do niego, usiłować go karmić.
Najlepiej, zachowując spokój i ostrożność wycofać się
na bezpieczną odległość - pisze autor zdjęcia. Ostatnio lokalna prasa podała, że w rejonie Bieszczadów
i Beskidu Niskiego żyje ok 200 niedźwiedzi.

I

edycja Biegu Górskiego ZAMCZYSKA TRAIL, już za nami ale emocje
i komentarze z pewnością będą jeszcze
długo towarzyszyć zarówno organizatorom, jak i biegaczom oraz kibicom. Ta
sportowa impreza, która odbyła się w
Rymanowie Zdroju w sobotę 24 czerwca,
zostanie zapamiętana wyjątkowo pozytywnie. Liczne komentarze i opinie wystawiane na facebooku, podkreślają wyjątkowy charakter trasy, skalę trudności
oraz niezwykłe piękno krajobrazu Wzgórz
Rymanowskich i Beskidu Niskiego.
Tak swój udział w ZAMCZYSKA
TRAIL opisała Irmina Pańczuk-Figura z lubelskiego Klubu UMCS Biega:
„Bardzo klimatyczny bieg górski w
Rymanowie-Zdroju- Zamczyska Trial.
Do wyboru dwa dystanse 10km i półmaraton. Oba biegi mają trasę wiodącą
przez górę Zamczyska. Na zakończenie
roku szkolnego jako mój debiut w biegu
górskim wybrałam półmaraton - bo lubię
wyzwania. Bieg organizatorzy określili
jako trudny - 1100 m przewyższeń i
7-krotne zmaganie się z górą Zamczyska.
Limit czasu 3h 30 min zestresował mnie
już przed startem i wprowadził niepokój
czy dam radę? Ale było cudnie. Piękne
widoki na Beskid Niski, ciężkie podbiegi
na których zastanawiałam się co ja tu
robię i zbiegi zachęcające do powrotu
za rok. A na szczycie Zamczyska piękne
widoki. Bieg dobrze zorganizowany, 4
bogate punkty żywieniowe i kreatywni
kibice na trasie….”.
Pozytywne opinie cieszą i zachęcają
organizatora imprezy Kamila Kardacha,
właściciela firmy KARDACH Trade
Travel Event z Rymanowa Zdroju, do
kontynuacji tego biegowego projektu.
Jak podkreśla Kamil, realizacja kolejnego sportowego przedsięwzięcia była
możliwa dzięki zaangażowaniu członków
Klubu Biegacza FINISZ RYMANÓW
działającego przy Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów”. A objęcie imprezy patronatem przez Burmistrza Gminy Rymanów,
pozwoliło nie tylko na nadanie biegowi
odpowiedniej rangi ale przede wszystkim
było realnym wsparciem organizacyjnym.
Należy zatem założyć, że ZAMCZYSKA
TRAIL na stałe wpisują się do kalendarza
imprez sportowych organizowanych w
Rymanowie Zdroju. Bieg, który zadebiutował w ubiegłym roku od razu został
zauważony przez zawodników, startujących w wielu podobnych zawodach.
Szczególnie podkreślano walory trasy,
skalę trudności, spektakularne widoki a
przede wszystkim dobre oznakowanie
oraz bardzo dobrą organizację. Takie
pozytywne opinie i wysoka ocena, to z
pewnością efekt tego, że organizatorami
imprezy przede wszystkim są biegacze,
członkowie Klubu Finisz Rymanów,
którzy startują w wielu prestiżowych

biegach. Dzięki swoim doświadczeniom,
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończywiedzą najlepiej, jakich błędów należy li bieg otrzymali pamiątkowe medale, a
unikać i jak powinien wyglądać dobrze zwycięzcy biegu nagrody rzeczowe oraz
zorganizowany bieg, szczególnie od stro- pamiątkowe statuetki, których autorem
ny oznakowania trasy, punktów żywienio- jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Śliwka z
wych czy zabezpieczenia medycznego.
Rymanowa Zdroju. Dzięki wsparciu liczPomysłodawca i główny organizator nych sponsorów, była też do rozlosowania
rymanowskiego biegu, Kamil Kardach bogata pula nagród rzeczowych. To taki,
jest ultramaratończykiem, który od kilku niepisany zwyczaj biegów górskich, że
lat aktywnie uprawia biegi górskie i swoją każdemu komu los sprzyja, może dostać
pasję postanowił przełożyć na stworzenie pamiątkową nagrodę za swoje sportowe
biegu, który wykorzystywać będzie po- zmagania.
tencjał i warunki jakie dają do uprawiania
Bardzo miłym akcentem było ufuntego sportu, tereny Rymanowa Zdroju dowanie trzech nagród przez jednego z
i okolic. Biegacze z rymanowskiego kibiców, kuracjusza z Biłgoraja, na co
klubu oraz liczni wolontariusze, bardzo dzień ratownika medycznego. Przyznał
aktywnie włączyli się do tych sportowych on swoją nagrodę zawodnikowi zajmuprojektów. W ten sposób zrealizowano jącemu ostatnią pozycję oraz specjalną
już trzy ciekawie imprezy biegowe czyli nagrodę dla spikerki prowadzącej imprezę
dwie edycje ZAMCZYSKA TRAIL oraz oraz dla ratowników medycznych, którzy
ULTRAMARATON JAGA-KORA, który przez cały czas trwania zawodów czuwali
odbył się niespełna miesiąc temu.
nad bezpieczeństwem biegaczy. Firma
Bieg z Zamczyskami w roli głównej KARDACH T.T.E. – Kamil Kardach,
odbył się na dwóch dystansach – pół- składa serdeczne podziękowania dla
maraton 21km oraz 10km. Wyjątkowo wszystkich sponsorów i współorganizawymagająca trasa, trudna technicznie, torów, bez których realizacja projektu
liczne zbiegi i podbiegi były prawdziwym nie była by możliwa. W tym gronie znajwyzwaniem, nawet dla doświadczonych dują się: Burmistrz Gminy Rymanów,
zawodników. Organizatorzy zadbali o Nadleśnictwo Rymanów, Uzdrowisko
liczne atrakcje na trasie, jakich nigdzie Rymanów, Takctic.pl z Krosna, Ledlenser
dotąd na innych zawodach biegacze nie Polska, Hurtownia Urbanik z Rymanowa ,
spotkali, a wszystko przygotowane z dużą Czado – Fotografia Ślubna, Biuro Podróży
dozą poczucia humoru. Ekipa witająca wakacje.pl z Krosna , Firma „Drozdbud”
zawodników na Zamczyskach muzyką, z Rymanowa Zdroju , Sklep Turystyczno
zabawne, wiszące na drzewach punkty ży- Sportowy Active Style 4F z Rymanowa
wieniowe czy super atrakcja „konewkowy Zdroju, Firma Adam Śliwka – Usługi
prysznic”, to tylko niektóre z pomysłów, Koparkami oraz Agroturystyka „Dom
które pozwalały nawet najbardziej zmę- pod Lipą” oraz Hotel**Restauracja „Jaś
czonym biegaczom, na złapanie oddechu Wędrowniczek” Rymanów i liczni woi znalezienie siły do dalszych zmagań.
lontariusze i członkowie Klubu Biegacza
Znakomita, sportowa atmosfera FINISZ Rymanów. Szczególne podziękostworzona przez kibiców, którzy ser- wania dla: OSP Rymanów Zdrój, Straży
decznie witali przybywających na metę Miejskiej z Rymanowa oraz ratowników
biegaczy, dużo uśmiechu i gratulacji od medycznych z grupy GOPR Bieszczady.
najbliższych, rodzin i przyjaciół, wspól- Patronat medialny: Run and Travel.pl,
ny posiłek po biegu, rozmowy, wymiana Krosno City, Biegi Górskie.pl
wrażeń z trasy, to wszystko tworzyło
Do zobaczenia na trasie najbliższego
wyjątkowy klimat. Można powiedzieć, że projektu biegowego, który w Rymanowie
lokalizacja Biura Zawodów oraz Startu i Zdroju już w sobotę -12 sierpnia. Będzie
Mety w parku zdrojowym pod Altanami to II edycja Biegu Górskiego „Między
nad Czarnym Potokiem, to idealne dopeł- Zdrojami”, którego organizatorami są:
nienie tego biegowego projektu.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” i Klub
Klasyfikacja OPEN na poszczegól- Biegacz FINISZ Rymanów. Patronat nad
nych dystansach, wygląda następująco:
tym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy
Wyniki – PÓŁMARATON, 21km
Rymanów.
Kat.M
1.Marcin Niezgoda 1:52:09
Małgorzata Kardach
2.Marcin Michalec 1:58:49
3.Gniewomi Skrzysiński 2:03:20
Kat.K
1. Magdalena Łączak 2:05:00
2. Lenka Wagner 2:21:41
200 numer Naszego
3. Anna łuszczyc 2:23:29
Wyniki – DYCHA NA ZARymanowa
MCZYSKA, 10KM
Kat.M
Za miesiąc wydany ma zostać 200 numer
1.Kamil Mezglewski 0:45:00
naszego miesięcznika. 200 numerów to 17
2.Maciej Brzana 0:45:36
lat. To ewenement na gminnym rynku praso3.Przemysław Oleksy 0:45:37
Kat.K
wym (nie samorządowym). Jesteśmy ciekawi
1. Patrycja Amrożkiewicz
opinii naszych Czytelników, zamieścimy je
0:59:44
w numerze jubileuszowym.
2. Judyta Amrożkiewicz
Zapraszamy!
1:01:12
Redakcja
3. Maja Gałuszka 1:01:36
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Wydarzyło się w sierpniu
15.VIII 1057 – w bitwie pod Lumphanan zginął król
Szkotów Mac Berthad mac Findlaich, który stał się
pierwowzorem postaci Szekspirowego Makbeta.
18.VIII 1227 – um. Czyngis Chan, twórca największego imperium świata – państwa Mongolskiego.
14.VIII 1457 – ukazała się drukiem najstarsza
książka (ok. 3 lata po Gutenbergu), której data
publikacji jest pewna.
6.VIII 1657 zm. Bohdan Chmielnicki, hetman kozacki. Inicjator powstania narodowego przeciwko
Rzeczpospolitej. Po przegranej wojnie z Polską
zabiega o przyłączeniu Ukrainy do Rosji – umowa
w Pierejesławiu, co było przyczyną wojny polsko
– rosyjskiej (Chmielnicki zawsze był sojusznikiem
przeciwników Polski).
2.VIII 1847 – w Berlinie rozpoczął się proces 254
Polaków z Ludwikiem Mierosławskim na czele,
oskarżonych o zdradę stanu.
VIII 1860 – VII 1861 – w ciągu roku w indyjskim
mieście Czerapundżi spadło 26 460 mm opadu, co
jest do dziś rekordem świata. (średnia roczna suma
opadów w Rymanowie – 650 mm).
10.VIII 1897 – dr. Felix Hoffman otrzymuje czysty
i stabilny kwas acetylosalicylowy. Myślał, że będzie
dobrym środkiem przeciwbólowym, co sprawdził
na cierpiącym swoim ojcu. Lek opatentował pod
nazwą Aspiryna.
25.VIII 1867 – um. Michael Faraday, ang. fizyk i
chemik, odkrywca indukcji elektrycznej i konstruktor pierwszego modelu silnika elektrycznego.
16.VIII 1923 – inflacja w Niemczech osiąga swój
szczyt – wartość jednej marki w złocie osiągnęła
wartość milion marek papierowych.
6.VIII 1927 – uwięziony po przewrocie majowym
gen. Włodzimierz Ostoia – Zagórski zostaje wypuszczony z więzienia w Wilnie. Po wyjściu „zaginął” bo cały czas obiecywał ujawnienie materiałów
sprzed 1914 roku kompromitujących piłsudczyków.
16.VIII. 1937 – masowe strajki chłopskie (trwały
10 dni). Zorganizowane przez Stronnictwo Ludowe
w proteście przeciwko rządom sanacyjnym. Policja
siłą stłumiła demonstracje.
21.VIII 1947 – um. Ettore Bugatti, syn rzeźbiarza, który zajął się konstruowaniem samochodów
(1910 r). Były to głównie samochody wyścigowe
(model Bugatti 35 z 1924 r.) wygrał ponad 1000
wyścigów. Dziś cena auta tej marki idzie nawet w
miliony euro.
18.VIII 2001 – do Rymanowa Zdroju zjechało
około 80 potomków Anny i Stanisława Potockich
z Polski i różnych stron świata. Organizatorem był
Jerzy Potocki prawnuk Jana Potockiego właściciela
Rymanowa Zdroju.
10.VIII 2003 – to jeden z najcieplejszych dni w Europie. Najcieplejszy w historii Wysp Brytyjskich – w
Brogdale temp. osiągnęła 38,50C. Wskutek upałów
w Anglii zmarło 2 tys. osób, 4 tys, we Włoszech i
1,3 tys. w Portugalii.
20.VIII 2016 – w Chinach otwarto najdłuższy
szklany most świata. Ma 430 m długości, 6 m szerokości i wisi 300 m nad dnem kanionu. Odwiedza
go 8 tys. turystów dziennie, choć chętnych jest
zdecydowanie więcej.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• 11.07. zakończyła się rekrutacja na kierunek lekarski Uniwersytetu Rzeszowskiego. Medycyna
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. O jedno miejsce walczy
24 kandydatów. Wyniki kwalifikacji
na medycynę będą znane 14 lipca o
godz. 15.
• 18 firm chce przygotować tzw.
koncepcję programową drogi S19
na odcinku Babica – Barwinek.
GDDKiA sprawdza ich referencje.
W ramach projektowanego odcinka
przewiduje się wykonanie m.in. 3
tuneli o łącznej długości ok. 4,65
km, 42 estakad o łącznej długości
ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść
dla zwierząt. Droga będzie miała po
dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Ma powstać do 2023 roku.
• Krakowską OKE zalała fala
wniosków o wgląd do arkuszy
maturalnych. Ponad 1000 maturzystów z Podkarpacia twierdzi, że
ich prace źle oceniono. Przedmioty, które co roku cieszą się dużym
zainteresowaniem maturzystów
starających się o wgląd do prac, to:
biologia, chemia i matematyka –
• Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Bieszczadach
rodzinę nielegalnych imigrantów
z czwórką małych dzieci, którzy
przybyli z Rosji. Rodzina po zbadaniu przez lekarzy w ustrzyckim
szpitalu trafiła do ośrodka dla cudzoziemców. Rodzinę zatrzymano
w bezpośredniej bliskości polsko-ukraińskiej granicy państwowej w
okolicach nie istniejącej już dzisiaj
wioski Beniowa w Bieszczadach.
W tym miejscu, aby dostać się z
Ukrainy do Polski trzeba pokonać
górne źródła rzeki San.
• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki tegorocznej matury
na Podkarpaciu, a tę zdawali absolwenci liceów ogólnokształcących i
techników. W sumie ponad 17 tys.
absolwentów. 15 procent maturzystów nie zdało jednego przedmiotu,
a 7 procent nie zaliczyło więcej niż

jednego przedmiotu. W województwie
podkarpackim średni wskaźnik zdawalności sięgnął 78 procent.
• Na Podkarpaciu w ponad 5 tys. rodzin dochodzi do stosowania przemocy.
To dane za 2016 rok. W 2015 było gorzej.
Takich rodzin było ponad 9 tysięcy. Na
Podkarpaciu przemoc stosowana była w
roku ubiegłym wobec 5211 kobiet, 2715
dzieci i 1272 mężczyzn. Tzw. “Niebieskich kart” założono w 2016 roku prawie
5 tysięcy.
• Wiadomo już, które placówki medyczne weszły do sieci czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W
tzw. sieci szpitali znalazło się 31 zakładów
leczniczych z Podkarpacia. Zostały one
podzielone na stopnie. Nie nawiązuje to
jednak do poziomu referencyjności, ale
stopnia wyspecjalizowania oddziałów.
Szpitale z grupy I stopnia mają mieć te
podstawowe oddziały, czyli chirurgię
ogólną, pediatrię, choroby wewnętrzne. Lista szpitali http://www.nowiny24.pl/
wiadomosci/podkarpacie/a/te-szpitale-z-podkarpacia-weszly-do-sieci,12219833/
• CHOTYNIEC, POW. JAROSŁAWSKI. Archeolodzy UR odnaleźli cenne
pozostałości po kulturze scytyjskiej
sprzed 2,5 tys. lat. Chotyniec od lat słynie
z cerkwi Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy, którą w 2013 r. wpisano na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dziś to także gorący temat archeologii
Europy Środkowej. To wszystko za sprawą rzeszowskich badaczy, którzy odkryli
wielkie grodzisko kultury scytyjskiej.
• SANOK. Alkoholizm może dotknąć
każdej osoby i jak każda choroba wymaga leczenia. Stacjonarny oddział terapii
uzależnienia od alkoholu ruszył 1 lipca.
Powstał w budynku starego szpitala przy
ulicy Konarskiego w miejscu neurologii,
która w 2014 roku została przeniesiona
do nowego budynku.
• Od 3 lipca w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych pojawiło się 30 doradców
emerytalnych. W październiku zaczną
obowiązywać przepisy obniżające wiek
emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn
do 65 lat. Osoby, które jeszcze w tym
roku będą mogły skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego mogą już teraz

Odeszli do wieczności
(15.VI – 15.VII 2017)

11.06 – Oberc Emilia z d. Mazurkiewicz (l. 98) – Rymanów
16.06 – Szczęsna Zofia Józefa z d. Dąbrowska (l. 93) – Głębokie
16.06 – Tabisz Józef (l. 84) – Klimkówka
22.06 – Pełdiak Jan (l. 84) – Wróblik Królewski
24.06 – Kuzio Danuta z d. Koźlakowska (l. 86) – Rymanów Zdrój
30.06 – Szymańska Janina z d. Szmid (l. 86) – Wróblik Szlachecki
09.07 – Rajchel Władysław (l. 84) - Klimkówka
11.07 – Juź Stanisława Janina z d. Penar (l. 85) – Klimkówka
11.07 – Puchalska Helena Zuzanna z d. Prugar (l. 80) – Klimkówka
13.07 – Wielgosz Jan Michał (l. 64) – Rymanów
15.07 – Penar Jan Józef (l. 69) – Klimkówka
						 (wła)

przyjść do ZUS i poprosić o przeliczenie
przyszłego świadczenia.
• PRZEMYŚL. W wtorek, 4 lipca,
sprzed przemyskiej archikatedry około
400 osób wyruszyło w XXXV Archidiecezjalną Przemyską Pielgrzymkę na
Jasną Górę. Z Przemyśla wyruszyły trzy
grupy: św. Jacka, św. Józefa Sebastiana
Pelczara i św. Kazimierza. Na trasie
dołączą do nich również pielgrzymi z
Jarosławia, Przeworska, Łańcuta, Leżajska, Krosna, Brzozowa oraz z parafii w
Bieszczadach. Do przejścia mają łącznie
około 360 km, podzielonych na 12 dziennych etapów. Na miejscu zameldują się
15 lipca.
• Już od 1 lipca obowiązują nowe
przepisy i odpady trafią do czterech
różnokolorowych pojemników. Szkło
do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a
resztki kuchenne do brązowego.
• Jakub Kipa z Mielca układa kostkę
Rubika stopami, Wojciech Knott z Rzeszowa robi to prawie najszybciej na świecie
- obaj wystąpią na Mistrzostwach Świata,
które odbędą się 13-16 lipca w Paryżu.
• Wg danych ZNP na Podkarpaciu w
roku szkolnym 2017/2018 pracę straci
aż 482 nauczycieli. To dane z 92 proc.
wszystkich placówek oświatowych w
województwie.

Z powiatu…
• Krosno złożyło wniosek o dofinansowanie projektu budowy ścieżek
rowerowych. Jego wartość to ok 2,7 mln
euro, z czego dotacja ma wynieść ok 2,5
mln euro. Projekt zakłada budowę ciągów
pieszo-rowerowych prowadzących przez
tereny leżące przy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki, a następnie
wzdłuż Wisłoka, w kierunku mostu na
ul. Niepodległości i kładki na ul. Fredry
oraz od kładki poprzez zakole Wisłoka
aż do ul. Kilińskiego. Plan zakłada też
powstanie ścieżek rowerowych od ul. Białobrzeskiej wzdłuż parku przy ul. Okrzei
oraz od ul. ks. Sarny wzdłuż Cmentarza
Żydowskiego przy ul. S. Goszczyńskiego
do toru rowerowego przy ul. Okrzei.
• Oddział okulistyczny krośnieńskiego szpitala zajął piąte miejsce w Polsce
według rankingu opracowanego przez
tygodnik „Wprost”. - W rankingu pod
uwagę brana była m.in. liczba i rodzaje
wykonywanych procedur w oddziale, długość pobytu pacjenta, liczba tych samych
pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od
daty ich wypisania, dostęp do diagnostyki
medycznej oraz liczba i kwalifikacje personelu medycznego.
• Na terenie Krosna umieszczono
dwanaście czujników, które w sposób
ciągły wykonują pomiary jakości powietrza. Czujniki mierzą stężenia pyłów (PM
2,5 i PM 10), temperaturę, wilgotność
i ciśnienie powietrza atmosferycznego.
Są podłączone do sieci internetowej i
przesyłają dane do firmy dokumentującej pomiar. Wystarczy wejść na stro-

nę map.airly.eu i wybrać jeden z punktów
pomiarowych na terenie miasta.
• Spółka Lotnisko Krosno dąży do
wydłużenia pasa startowego i podniesienia statusu lotniska do użytku
publicznego. Już w przyszłym roku z
krośnieńskiego lotniska mogłyby startować mniejsze samoloty pasażerskie,
które zabierają na pokład do 40 osób.
Jednak żeby tak się stało, musi być zgoda
na wydłużenie pasa startowego ze 1100
metrów do 1710 metrów. Te 610 metrów
będzie można dobudować, gdy wyrazi
na to zgodę Urząd Lotnictwa Cywilnego.
• - Chcieliśmy podzielić się naszą miłością z mieszkańcami, stworzyć z nimi
kawową wspólnotę - mówią właściciele
sklepu i kawiarni Zaparzymy.pl, która
powstała w przy ul. Staszica w Krośnie. W
przytulnym lokalu tuż przy kapucyńskim
murze można kupić i spróbować kaw z
całego świata.
• Otwarcie centrum handlowego
VIVO! Krosno nastąpi 29 września.
Ujawniono także ponad 20 kolejnych
marek, które znajdą się w obiekcie. Wśród
nich są debiutujące w Krośnie perfumeria
Douglas, salon odzieży męskiej Kubenz,
jubiler Yes oraz producent zegarków
SWISS. W centrum o powierzchni 21
tys. mkw. znajdzie się około 70 lokali.
Większość jest już wynajęta.
• W dniach 9-16 lipca w miejscowości
Villach w Austrii odbyły się Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
CTIF. Olimpiada odbywa się co 4 lata.
Jedną z pięciu drużyn reprezentujących
Polskę była męska drużyna z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej.
Łączny wynik ze sztafety oraz ćwiczenia
bojowego pozwolił zająć drużynie z
Jabłonicy Polskiej miejsce w złotej strefie
medalowej.
• W Krośnie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia, a Rejonem Budowy Dróg
i Mostów w Krośnie. Uczelnia uruchamia
od roku akademickiego 2017/2018 w ramach kierunku budownictwo specjalność
- budowa dróg.
• Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy
komendzie miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krośnie zaprasza 5 sierpnia do udziału w drugiej zbiórce krwi
dla poszkodowanych w okresie wakacyjnym. Wydarzenie odbywa się pod
hasłem „RATUJEMY = DAJEMY”.

Z gminy …
• W Urzędzie Gminy w Rymanowie
można już od lipca płacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy i Zakład
Gospodarki Komunalnej uczestniczą
w programie upowszechniania płatności bezgotówkowej. Odpowiada to na
oczekiwanie klientów bo jest wygodne,
oszczędza czas a dla urzędu przełoży się
na usprawnienie pracy.

• Urząd gminy zawarł umowę z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
na przebudowę gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych.
Zostanie wyremontowanych 69 odcinków
dróg o łącznej długości 10 635 m. i 4
place. Koszt inwestycji – 2 575 250 zł.
• W sobotę (1.07) około godziny 10
doszło do zderzenia dwóch pojazdów na
skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Rymanowskiej w Sieniawie. Do kolizji doprowadził
51-letni obywatel USA, który został ukarany mandatem.
• 2 lipca 2017 r. odbyły się w Rymanowie Zdroju, już po raz siedemnasty,
Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych.
W tegorocznej edycji udział wzięły:
Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka
Wyżnego, Orkiestra Dęta Gminy Miejsce
Piastowe, Orkiestra Dęta OSP z Odrzykonia oraz Rymanowska Orkiestra Dęta.
• START Rymanów po 5 latach przerwy zdobył Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów w piłce nożnej. W Turnieju
rozegranym na stadionie w Rymanowie
w dniu 2 lipca 2017 roku uczestniczyło
8 drużyn z Gminy Rymanów, które biorą
udział z rozgrywkach organizowanych
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Krośnie. Najlepsze drużyny otrzymały
z rąk Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca pamiątkowe puchary
i dyplomy, a wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju talony o wartości 1000 zł
na zakup sprzętu sportowego. Najlepszym
piłkarzem Turnieju wybrano Macieja
Ziębę ze Startu Rymanów (strzelec 4 bramek) natomiast najlepszym bramkarzem
został Grzegorz Kielar również ze Startu
Rymanów.
• Służby ratunkowe interweniowały w
Posadzie Górnej, gdzie w poniedziałek
(3.07) po godzinie 12 doszło do kolizji
drogowej. Na szczęście w jej wyniku nikt
nie ucierpiał. 42-letni kierujący Kamazem
jechał w ciągu pojazdów, kiedy samochód
przed nim gwałtownie wyhamował. Aby
uniknąć najechania kierowca wychylił
pojazd na lewy pas, którym podróżował
z naprzeciwka 60-letni kierowca taksówki marki Ford - informuje asp. Paweł
Buczyński z KMP Krosno - Kierowca
taksówki, aby uniknąć zderzenia zjechał
do rowu. Nie doszło do bezpośredniego
kontaktu żadnego pojazdu..
• Tegoroczna, czwarta już edycja Festiwalu im. Hanki Ordonówny za nami.
Zorganizowano dwa koncerty. Pierwszy
z koncertów nosił tytuł „Niezapomniane
stare piosenki”. W jego programie znalazły się znane i lubiane utwory okresu
międzywojennego. Drugi koncert był natomiast niezwykłą ucztą dla miłośników
twórczości m. in. J. Straussa. Wspaniałe
walce, utwory operowe i operetkowe
złożyły się na program koncertu „Wieczór
ze Straussem”. Całość festiwalowego programu przygotowała z niezwykłą starannością Lwowska Orkiestra Symfoniczna
prowadzona przez Jurija Berwieckiego.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Regulamin XVII Turnieju
Piłki Nożnej Drużyn
Podwórkowych

(wakacyjne zawody piłkarskie dla nie zrzeszonych chłopców i dziewczyn)

Organizatorzy
1. Turniej organizuje Miesięcznik i Stowarzy
szenie „Nasz Rymanów” w ramach obchodów
„Dni Rymanowa”.
2. Organizator zapewnia napoje chłodzące i
drobny poczęstunek, zaś dojazd odbywa się na
koszt własny uczestników.
3. Dla uczestniczących drużyn przewidziane są
dyplomy i nagrody.
4. Organizator zapewnia bezpieczny plac gry i
sędziowanie, nie zapewnia ubiorów sportowych.
Sposób przeprowadzenia rozgrywek oraz czas
trwania meczu ustala organizator, w zależności
od liczby drużyn zgłoszonych do turnieju. Organizator rozstrzyga też wszelkie kwestie sporne.
Uczestnicy
1. W turnieju biorą udział drużyny z terenu
gminy Rymanów, składające się z zawodników
nie zrzeszonych w klubach.
2. Do turnieju w 2017 roku dopuszczeni są zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi. Aby uniknąć
nieporozumień lub dyskwalifikacji drużyn, obowiązkowe są legitymacje szkolne.
3. Każda drużyna musi posiadać dorosłego
opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo
zawodników.
4. Drużyny występują pod obranymi przez siebie nazwami.
5. Drużynę tworzy: bramkarz + 5 zawodników
w polu + 4 rezerwowych. (Razem 10 osób).
Zawody zostaną przeprowadzone 5 sierpnia na
boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie o godz. 900.

Czytelnicy piszą

Propozycja współpracy
Jestem Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Pastwiska. Z ostatniego wydania „NR” dowiedziałam się o tym biegu
i cieszę się , że prowadził również prze Pastwiska. Jako stowarzyszenie moglibyśmy pomóc w jakiś sposób w organizacji: napoje ciepłe i
zimne lub w inny sposób, jesteśmy otwarci na propozycje. (chodzi o
ultramaraton Jaga –Kora. dop. red.)
Pomysł zorganizowania tego biegu jest niezwykle chwalebny;
wreszcie możemy pamiętać o naszych bohaterach. Nie widziałam
tego biegu, bo tego dnia uczestniczyłam w innej tego typu imprezie
w Brnie. Ale chciałabym wspomnieć, że do naszego stowarzyszenia
należy sołtys Zarszyna p. Franciszek Gajewski, który parę lat temu
upamiętnił Jana Łożańskiego w Zarszynie stawiając pomnik w miejscu
z którego „Orzeł” wyruszał na szlak. Może warto byłoby przedłużyć
ten maraton o to miejsce?
Pomysły mogą być różne, ale chętnie pomożemy je realizować.
Bardzo proszę o kontakt lub przesłanie mojego emaila do osoby organizującej maraton.
Barbara Geisler

Rafał Raś – talent konstruktorski
z Klimkówki
Na zakończenie mojej pracy w szkole w Klimkówce przydarzyła
mi się miła niespodzianka. Przy realizacji projektu gimnazjalnego w
klasie II, ujawnił się nam talent techniczny na miarę moich 21 lat pracy. Jest to uczeń II klasy gimnazjum Rafał Raś – grzeczny, skromny,
uśmiechnięty i nie rzucający się w oczy. Przechodzi przez szkołę cicho
i niepostrzeżenie.
Rafał od wielu lat cały swój wolny czas spędza w swoim pokoju
konstruując pojazdy. Nie ma do tego żadnych projektów, instrukcji, nikt
mu nie pomaga. Wszystko robi „z głowy”. Szkoda tylko, że dotychczasowe swoje prace niszczył, gdyż nie był z nich zadowolony. Zostało
ostatnie jego dzieło – traktor. Wykonywał go z materiałów, które miał
pod ręką: śrubek, wykałaczek, papieru, drucików, kawałków plastiku itp.
Traktor jeździ, miga światłami, ma skrzynię biegów, sprzęgło i
mierzy napięcie. Młody konstruktor nie zapomniał o rejestracji, znaku
ostrzegawczym, sworzniu do doczepienia przyczepy i wielu innych
szczegółach.
Jako wieloletni nauczyciel mam świadomość, że warto zainteresować się Rafałem, gdyż jest to namacalny i samorodny talent konstruktorski.
Alicja Nowicka

Poszukuję wiadomości
Poszukuję informacji o dr Wańdydze, który podobno mieszkał
i leczył w Rymanowie. Osoba dra Wańdygi interesuje mnie z tego
względu, że zanim trafił do Rymanowa był lekarzem w sanatorium
w Jastrzębiu Zdroju. Niestety tu na miejscu nie natrafiłem na żadne
informacje na jego temat. W internecie także nie znalazłem. Może
wasza redakcja jest w stanie mi pomóc. Amatorsko zajmuję się historią
Jastrzębia Zdroju, a w szczególności uzdrowiska, które niestety już
nie istnieje i stąd pewne problemy z ustaleniem faktów. Może uda się
dotrzeć do krewnych dra Wańdygi i dowiedzieć się coś na jego temat
i później to opisać. Zdjęcia także mile widziane. Dodam, że mam już
na koncie trochę artykułów oraz jestem współredaktorem encyklopedii
Jastrzębia. www.jaspedia.eu
Dariusz Mazur
(jesus70@o2.pl)
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Piłkarki ręczne Posady
Górnej w centralnym
szkoleniu

W

dniach 3-13 sierpnia 2017 roku
odbędą się zgrupowania letnie
najlepszych dziewcząt i chłopców z ośrodków OSPR z całej Polski
aspirujących do kadr narodowych ZPRP.
Obozy letnie chłopców odbędą się w Białej Podlaskiej, a dziewcząt na obiektach
AWF Gdańsk. Akcja odbywać się będzie
równolegle z SUMMER CAMP kadry
narodowej juniorek młodszych. Najlepsze
dziewczęta z OSPR mogą dostać powołania do kadry. W czasie zgrupowania
przeprowadzona zostanie konferencja
szkoleniowa z udziałem przedstawiciela
EHF Wolfganga Polany.
Na zgrupowanie powołano 96 najlepszych dziewcząt z całego kraju zakwalifikowanych i powołanych spośród
1600 zawodniczek przez koordynatorów
wojewódzkich i makroregionalnych na
podstawie obserwacji w czasie zgrupowań kadr, testów sprawności motorycznej i gier kontrolnych. Z województwa
podkarpackiego zostało powołanych 6
zawodniczek, w tym 4 z OSPR Posada
Górna - Bolanowska Julia bramkarka
i Staroń Oliwia skrzydłowa, Józefczyk
Natalia rozgrywająca i Samborska
Nikolina rozgrywająca i jest to ogromne wyróżnienie dla zespołu. Dziewczęta
podczas zgrupowania będą miały dwa
treningi dziennie (trening dopołudniowy
i popołudniowy, a bramkarki dodatkowo
trening bramkarski). Zawodniczki doskonalić będą swoja sprawność motoryczną,
umiejętności techniczno - taktyczne. Zajęcia również prowadzone będą w siłowni..
Dla zawodniczek z Posady Górnej
to ogromne wyróżnienie i docenienie ich
talentu. Miejmy nadzieję, że niedługo
zobaczymy Julę, Oliwkę, Natalkę i Nikolę w reprezentacyjnej koszulce! Brawa
dla dziewcząt i ich trenera Grzegorza
Argasińskiego!
(inf.wł.ZSP)

S

DNI RYMANOWA I RYMANOWA ZDROJU
(5-6; 11-15 sierpnia 2017)
5.08 (sobota) – Orlik przy ZSP w Rymanowie:
9:00 – Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej (Organizator: Nasz Rymanów)
5.08 (sobota) – Park w Rymanowie:
15:00 - III Puchar Burmistrza w Siłowaniu na Rękę Amatorów
17:00 – pokazy podnoszenia ciężarów w wykonaniu juniorów z gminy Rymanów
18:00 – zespół ROSARIAN
ok. 18:45 – zespół CAŁA GÓRA BARWINKÓW
20:00 – Vendetta Armwrestlingowa Polska vs Ukraina
ok. 21:00 – Gwiazda Wieczoru – zespół LUXTORPEDA
22:30 – 2:00 – dyskoteka pod gwiazdami
6.08 (niedziela) – Stadion w Desznie:
10:00 – Międzynarodowy Turniej Piłkarski Aktiv Pro Cup 2017 (organizator: Aktiv
Pro)
6.08 (niedziela) – Stadion Start w Rymanowie:
10:00 – III Turniej Firm w Piłce Nożnej (organizator: START Rymanów)
6.08. (niedziela) – Park w Rymanowie:
14:30 – „Tajemnice starej szafy” przedstawienie dla dzieci oraz konkursy i zabawy z
animatorami
16:30 – Koncert Rymanowskiej Orkiestry Dętej
17:00 – koncert laureatów konkursów piosenki z gminy Rymanów
17:30 – zespół LACHERSI
19:00 – Gwiazda Wieczoru – zespół MASTERS
20:30 – 24:00 - zabawa z zespołem Santanos
Podczas imprezy w Parku - w niedzielę 06 sierpnia - odbędzie się znakowanie rowerów.
11 – 13.08 – Korty Tenisowe w Rymanowie Zdroju:
9:00 – Turniej Tenisa o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów” (organizator: TS Tytus)
12.08 (sobota) – Park nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju:
10:00 – II Bieg Górski „Między Zdrojami”
20:00 – Wieczór Opery i Operetki „Miłość to niebo na ziemi”
13.08 (niedziela) – Rymanów Zdrój, Rymanów:
Międzynarodowy Wyścig Kolarski o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”
ok.13:50 – 14:30 – przejazd zawodników
13.08 (niedziela) – Park nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju:
15:00 – koncert Jacka Szyłkowskiego
15.08 (wtorek) – Park nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju:
14:00 – Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert na Dwa Świerszcze i Kapele”

Powitanie lata

ekcja tradycji Stowarzyszenie „Nasz
Rymanów”, zgodnie ze swoją nazwą,
kontynuuje tradycję „Wianków”. W tym
roku również grupa entuzjastów tradycji
zebrała się przy ognisku na wesołej biesiadzie i śpiewie.
Fot. (wła)
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Przez chrzest do Europy

W

X wieku na obszarach Wielkopolski zaczęło powstawać
państwo polskie. Działo się
tak za sprawą plemienia Polan. Jednak
wspomniany proces nie przebiegał łatwo. Ponadto książę Mieszko I podjął
ważną decyzję. Był nią chrzest swego
władztwa. W podręcznikach historii
często łączy się fakt przyjęcia nowego
wyznania jako swego rodzaju zabezpieczenia przed najazdem ze strony
Niemiec widząc w cesarstwie główne
niebezpieczeństwo dla młodej państwowości. Powstaje też wrażenie iż książę
porzucając pogaństwo i przyjmując
sojusz z Czechami nie miał innej alternatywy politycznej. Czy faktycznie
tak było?.
Nazwa plemienia Polan zaistniała w
źródłach stosunkowo późno bo dopiero w
1000 roku. Wspólnota ta zamieszkiwała
tereny Wielkopolski nieopodal Gniezna.
W latach pomiędzy 930-940 plemię
rozpoczęło ekspansję terytorialną podporządkowując sobie inne społeczności.
Procesowi towarzyszyło niszczenie
powstałych już ośrodków grodowychi
tworzenie nowych położonych wokół
Gniezna. Cechowało je odmienne rozlokowanie oraz lepsze możliwości obronne.
Należały do nich miedzy innymi Grzybowo czy Ostrów Lednicki.
Zdaniem archeologów proces powstawania państwa gnieźnieńskiego
trwał stosunkowo krótko bo zaledwie 30
lat. Powstawaniu struktur państwowości
sprzyjało położenie geograficzne Wielkopolski oddalonej od realnych niebezpieczeństw. Oprócz tego sytuacja polityczna
w Europie układała się pomyślnie dla
Polan. Niemcy prowadziły wtedy ekspansję na obszarach Słowian Połabskich,
z kolei Mazowsze tworzyło naturalną
barierę przed najazdami plemion ruskich.
Na dodatek plemiona pomorskie jak i
rozciągające się nad Notecią puszcze
chroniły Wielkopolskę przed penetracją
ze strony Skandynawów.
Wspomniane wydarzenie zakładania
nowych grodów może sugerować początek istnienia dynastii w Wielkopolsce.
Co więcej dwunastowieczny kronikarz
Gall Anonim żyjący jak widać znacznie
później na kartach swego dzieła Kronika
Polska wymieniał pierwszych pięciu
władców sprawujących tam rządy. Według przekazu zakonnika twórcą dynastii
został Siemowit. Następnie w latach
sześćdziesiątych X wieku na scenę polityczną wszedł Mieszko I. .
Tak więc wymieniony monarcha nie
organizował swego państwa od podstaw
lecz otrzymał już jego pewne zręby. Wiadomości na temat przedchrześcijańskiego
władztwa księcia Polan podał kupiec
Ibrahim ibn Jakub. Relacja pochodząca
z zimy 966 roku mówiła o jego teryto-
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rium i dobrej organizacji. Zgodnie z przekazem
panowanie Mieszka I
obejmowało Wielkopolskę, Kujawy Mazowsze.
Natomiast Małopolska
z Krakowem należała
wtedy do państwa czeskiego. Książę dysponował pokaźną siłą 3 000
wojów. Według kupca w
sąsiedztwie Polan leżało
od wschodu państwo ruskie na północy zamieszkiwali Prusowie a od
zachodu biegła granica
z plemionami Wieletów
oraz państwem czeskim.
Jednak panowanie
Mieszka I nie przebiegało spokojnie. Działo
się tak ponieważ musiał
stawić czoła poważnemu
zagrożeniu. W okresie
PRL często wskazywano na cesarskie Niemcy
dążące jakoby do zdominowania wspólnoty
Polan. Rzeczywiście sytuacja wyglądała
zupełnie inaczej. Prawdziwe niebezpieczeństwo dla młodej państwowości stanowiła monarchia czeska sprzymierzona
z plemionami wieleckimi. W kronice
mnicha benedyktyńskiego Widukinda
z klasztoru w Nowej Korbei noszącej
tytuł Dzieje saskie datowanej na 963
rok podano informacje o stoczonych
dwóch bitwach księcia Mieszka I.
W owych starciach przeciwnikiem władcy Polan byli Wieleci. Niestety obydwie
konfrontacje przeszły do historii jako
zwycięstwa naszych wrogów. Ponadto w
jednej z nich stracił życie brat Mieszka.
Zatem kolejna przegrana mogła doprowadzić do zagłady państwa Polan.
Powstaje teraz pytanie dotyczące
możliwości politycznych stojących przed
Mieszkiem, władcą, który zdawał sobie
sprawę z powagi sytuacji. Zapewne
nasuwa się myśl o jedynym wyborze
jakim pozostawał chrzest. Jednak książę
miał kilka opcji do rozpatrzenia. Mógł
zawrzeć sojusz z pogańskim ale silnym
państwem ruskim, Węgrami lub szukać
przyjaźni u chrześcijan. Książę wybrał
tę ostatnią możliwość. Stało się tak ponieważ chrześcijaństwo stwarzało wiele
możliwości dla rozwoju państwa niosąc
postęp i cywilizację. Krótko mówiąc dawało to czego nie zapewniał prymitywny
świat pogański. Nasz władca wiedział o
tym ponieważ znał ochrzczone państwo
czeskie. Ponadto Mieszko I chciał należeć
do grona władców odgrywających pewną rolę w Europie. Doskonale wiedział
iż jako poganin nie będzie traktowany
równo z innymi panującymi. Tutaj za
przykład służą średniowieczne źródła
gdzie ukazano sposób traktowania książąt
pogańskich przez chrześcijan. Widać to

Mieszko I wg. Jana Matejki

szczególnie podczas uczt gdzie wspólnie
biesiadowali. W takim towarzystwie znalazł się jeszcze przed przejściem na wiarę
w Chrystusa książę czeski Borzywoj. Z
racji swego wyznania nieszczęśnik nie
został dopuszczony do stołu z chrześcijańskim przywódcą Moraw Świętopełkiem
lecz pozostawał za drzwiami gdzie wynoszono mu posiłki. Jednak dzień później
po przyjęciu nowej wiary ucztował już na
równi z pozostałymi dostojnikami.
Ponadto Mieszko I szukał zbliżenia z
Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego bo tak nazywano wtedy państwo
niemieckie. Możliwość tą stwarzał sojusz z Czechami, które od 951 roku porzuciły za sprawą Niemiec porozumienie z
Wieletami. Do zawiązania układu między
chrześcijańskimi Czechami a pogańskim
państwem Mieszka I doszło w 965 roku.
Dodatkowo przymierze pieczętował ślub
księcia Polan z księżniczką czeską Dobrawą. Jednak dopiero rok później odbył
się chrzest polskiego monarchy.
Sakrament objął jego dwór, drużynę
wraz z poddanymi.Decyzja o przyjęciu
nowej wiary stanowiła pewne ryzyko dla
księcia. Przede wszystkim traciła na tym
warstwa kapłańska. Natomiast ludność
musiała przyswajać zasady życia zupełnie
odmienne od dotychczasowych wzorów.
W rozumieniu pogan zerwanie ze starym
ładem prowadziło do katastrofy. Żywot
Świętego Wojciecha podaje sytuację
gdzie kapłan pogański wręcz wypędzał
misjonarza z terenów Prus z obawy przed
wystąpieniem nieurodzaju spowodowanego odrzuceniem dawnych bogów.
W przypadku Mieszka I porzucenie
pogaństwa nie wywołało buntu możnych
czy poddanych pragnących pozostać przy
tradycji przodków. Wiemy to ponieważ

rodzime a także zagraniczne źródła milczą na ten temat. Najprawdopodobniej
książę przyjął sakrament 14 kwietnia 966
roku podczas Wielkiej Soboty. Działo
się to w katedrze gnieźnieńskiej. Chrztu
mógł udzielić duchowny przybyły z
Czech wraz z księżniczką Dobrawą. Po
władcy na nowe wyznanie przechodziła
elita państwa a potem poddani. Chrześcijaństwo stopniowo zmieniało dotychczasową rzeczywistość. Na polskie ziemie
przybywali misjonarze przynoszący ze
sobą oprócz wiary europejską kulturę i
postęp.

Pomimo tego nie od razu położono
kres dawnym kultom i tradycji. Zresztą podobnie działo się wśród innych
państw nowo ochrzczonych . Dlatego o
zakończeniu procesu chrystianizacji ziem
polskich mówimy dopiero w XIII wieku
kiedy rozbudowie uległa sieć parafialna.
Nowa wiara wyznaczyła dla księcia
Polski cezurę ważnych przemian. Odtąd
Mieszko I stawał się władcą równym z
innymi panującymi Europy. Jako dowód
może posłużyć jego określenie Amicis
imperatoris czyli przyjaciel cesarza Niemiec. Zerwanie z pogaństwem przyniosło
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dzili naszej Ojczyźnie, tego wybaczyć nie
można i nie wolno, za te wszystkie afery
nikt do tej pory nie został osądzony, nawet
podobno „sprawiedliwi” sędziowie, którzy kradli byli nietykalni, jak sami mówili
byliśmy państwem – teoretycznym, to oni
potrafili otumanić część narodu, których
dzisiaj wyprowadzili na ulicę i wykrzykujących często hasła nie świadomych ich
znaczenia, bo pytając ich, czego żądają
nie potrafią odpowiedzieć i są zakłopotani
i ze spuszczoną głową milczą. Dopiero
teraz trzeźwo myślący ludzie otwierają
oczy i widzą , jak byliśmy okłamywani,
okradani, traktowano nas jako ciemny-„
motłoch”, bo tak często nas prostych ludzi
„elita” nazywała. Za te wszystkie przewinienia tacy ludzie zasługują na sprawiedliwe rozliczenie i ukaranie. Trzeba być
do końca bezczelnym jak Schetyna, który
jeszcze mówi, że jak wygrają wybory to
będą rozliczać PiS.
Franio – oni już nigdy do władzy nie
dojdą, bo wśród nich tak naprawdę niema
człowieka odpowiedniego a tym bardziej
uczciwego a takich ludzi nie wolno już
nigdy do władzy dopuścić, bo przez 8 lat
pokazali co potrafią. Ich specjalnością
jest organizowanie awantur, ulicznych
burd, a w tej chwili nadrzędnym celem
jest obalenie obecnego rządu. To „oni”
panicznie boją się rozliczeń za liczne
przestępstwa i działania na szkodę naszej Polski. Ich desperackie zachowanie,
uliczne demonstracje to objawy strachu
przed rozliczaniem, dlatego czepiają się
wszystkiego aby uniknąć sprawiedliwości, której domagają się zwykli, normalni
ludzie, to oni szukają ratunku jak sami
mówią i szukają pomocy na ulicy i za
granicą, w Brukseli i w Niemczech. A
przywódca byłej władzy Donald Tusk,
bojąc się o własną skórę, dalej działa w
brew interesom naszej Ojczyźnie, - niech
każdy sobie odpowie na pytanie, kim był
poprzedni rząd dla Polski ? Prezydent
Andrzej Duda zawetował dwie ustawy
dotyczące sądownictwa, naszym zdaniem
prawdopodobnie aby uciszyć – uspokoić
ogłupiałe i rozwścieczone demonstracje,
które zaczynały być już niebezpieczne,
ale to posunięcie nic nie zmieni, bo „im”
chodzi tylko i wyłącznie o obalenie rządu,
oni nie zgodzą się nawet na propozycję
prezydenta, które sam ma przedstawić,

C

ześć – Franio – jest takie powiedzenie a szczególnie dotyczy ono
polityki, „Nigdy nie mów nigdy’.
Przypominają mi się rozmowy z osobami
o odmiennej orientacji politycznej, jedni
wychwalali rządy Platformy Obywatelskiej, zaś drudzy mocno wierzyli w
Prawo i Sprawiedliwość. Członkowie PO
jak i sympatycy mówili o sobie, że jest
to partia ludzi dobrze wykształconych,
inteligentnych, reprezentujących ludzi
wyższych sfer, dzierżący wysokie stanowiska w samorządach, rządzie, sądach,
prokuraturach itp. O członkach Prawa
i Sprawiedliwości i ich sympatykach,
stworzono opinię, że są to ludzie jakby
niższego poziomu, często nazywani
„oszołomami” ze względu za ich prawdziwy patriotyzm, prawdomówność,
rzetelność, uczciwość. Wspólny rząd PO
wraz z PSL – dzięki mediom uchodził za
rząd wspaniały jakiego Polska nigdy nie
miała. Donald Tusk uchodził za wielkiego
„męża stanu”, gospodarka kwitła ale jak
się okazało dla państw zachodnich, za
politykę zagraniczną był chwalony ale
przez państwa zachodnie.
Stachu a przypomnijmy sobie kiedy
będąc w pewnym środowisku wyraziliśmy
krytyczne zdanie o poprzednim rządzie,
to usłyszeliśmy wiele nieprzyjemnych
określeń, że jesteśmy nie zorientowani w
sytuacji kraju, nie znamy podstawowych
zasad, którymi mądry rząd się kieruje i
prowadzi politykę dalekowzroczną itd.
Franio – doskonale pamiętam wspomnianą rozmowę i że było nam przykro,
ale dzisiaj chciałbym tym osobom tamtą
rozmowę przypomnieć i gdyby oni sami
byli na tyle inteligentni za jakich się uważali, to widząc dzisiejszą sytuację kraju i
porównując ja za rządów poprzednich,
powinni nas przeprosić. Dzisiaj mamy
dowody do czego potrzebna im była ta
inteligencja, te wysokie wykształcenia,
te wysokie stanowiska, sędziowie jak i
prokuratorzy pokazali swoją „uczciwość”
jacy to oni byli sprawiedliwi. Dzisiaj
dowiadujemy się kim byli poprzedni
prezydenci i premierzy, co oni zgotowali
całemu narodowi, jaką krzywdę wyrzą-

zetknięcie ze światem znacznie wyższym
kulturowo. Dostrzegał to Mieszko I widząc siłę nowej religii. Ponadto władca
pragnął na stałe związać chrześcijaństwo
ze swym państwem. Wyrazem jego dążenia został dokument Dagome Iudex gdzie
monarcha oddał państwo pod opiekę
papiestwa.
Marcin Paszkiewicz

Zamienię mieszkanie
w Rymanowie
2 piętro na parter
tel. 504 972 972
bo ich nic nie potrafi zadowolić a tylko
z powrotem dojście do władzy. Władzy
oni już nigdy mieć nie będą, i będzie
to powodem wiecznych demonstracji i
utrudnianiu rządzenia.
Franio – gdyby naprawdę chodziło
im o dobro Polski, zachowanie ich byłoby
zdecydowanie inne, jeśli widzimy i mamy
dowody jak w dobrym kierunku gospodarka naszego kraju jest postrzegana
na całym świecie, jak polityka międzynarodowa jest prowadzona, jak sprawy
socjalne zwykłych ludzi się poprawiły,
jak bezpiecznym krajem jest Polska, jakie
plany ma rząd na przyszłość itd. Ale ta
„totalna opozycja” potrafi mówić tyko
„NIE” Andrzej Gwiazda – powiedział
„Gangsterowi nie wolno ani na krok
ustąpić, gdyż on wtedy wykorzystuje
twoją słabość”.
Stachu – wiele ludzi sympatyków
prezydenta i rządu decyzją tą jest rozczarowana i my także, bo awantury „ totalnej
opozycji” nabiorą jeszcze na sile, bo im
zawsze będzie mało, a wtedy na ulicach
będzie jeszcze goręcej.
Franio – decyzje prezydenta uważamy za niedobra, bo niepotrzebnie
podbudował nadzieję opozycji, a oni i tak
nigdy zadowolenia nie okażą, dlatego powtórzymy, dopóki nie obalą rządu , bo to
jest tylko i wyłącznie ich cel. Prezydent w
ten sposób zablokował zadanie ostatniego
ciosu aby ostatecznie pokonać postkomunizm, ale determinacja premier Beaty
Szydło daje nadzieję, że postanowienia
swoje zrealizuje i DA RADĘ takie jest
nasze zdanie i tego oczekujemy.
Na koniec jedno zdanie o sobie. Nie
jesteśmy ludźmi wykształconymi jak „
elita” jesteśmy jak miliony zwykłych
ludzi w naszej Ojczyźnie, ale piszemy
jak umiemy i to co czujemy, - bo tak nas
wychowano, że dobro OJCZYZNY jest
ponad wszystko. Szczęść Boże !
(pisownia i składnia oryginalna)
Stacho i Franio
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Jubileusz kapłański
w Klimkówce

T

„Życie to szereg poświęceń. Trzeba tę
zasadę nosić w sercu i w głowie”
– Henryk Sienkiewicz

o wymowne motto może towarzyszyć księżom jubilatom z diecezji
przemyskiej, którzy swój 53 letni
jubileusz posługi kapłańskiej postanowili
uczcić w małym sanktuarium pod wezwaniem Krzyża Świętego w Klimkówce,
oddalonym około półtora kilometra od
kościoła parafialnego a umiejscowionym
w pięknej kotlinie wśród lasów, nad szemrzącym potokiem zwanym Kościółkową
Wodą. W nim to znajduje się cudowny
wizerunek Pana Jezusa na krzyżu, słynący od wieków łaskami i cudami. Już na
zewnątrz, kościółek ten czyni bardzo miłe
wrażenie typowego kościoła wiejskiego,
otoczonego wiekowymi drzewami, lecz
daleko piękniejsze wrażenie czyni jego
wnętrze.
To właśnie tutaj spotkali się seminaryjni koledzy ks. prałata Kazimierza Dańczyszyna, byłego proboszcza Klimkówki,
który jako ksiądz emeryt w dalszym ciągu
spełnia posługę kapłańską. Wszyscy Jubilaci przygotowywali się do kapłaństwa
w seminarium duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymało 19
osób. Pięciu z nich odeszło już do Pana.
Wśród nich rodak Rymanowa ks. Adam
Michalski.
Na zjazd zdrowie pozwoliło przybyć
sześciu kapłanom. Towarzyszył im ks.
prof. Jan Stanisz, były wykładowca w
seminarium duchownym w Przemyślu,
ks. prałat Stanisław Bartmiński proboszcz
Krasiczyna o raz oficjał sądu biskupiego
ks. Stanisław Czemczek. Całą grupą kieruje ks. prałat Żołnierczyk, który co roku
organizuje zjazd kolegów kapłanów w
innej miejscowości. W b.r. księża Jubilaci
zostali zaproszeni przez siostrę Michalitkę
Dianę Jonczyk do Klimkówki.
W górze, w sąsiednim lesie, odbywał
się ptasi koncert, który łączył się z melodią pieśni kościelnych śpiewanych przez
wiernych. Zaś w dole słychać było cichy
szmer strumyka opływającego kościółek.
No i ta piękna, słoneczna pogoda, która
w tym dniu jak na zamówienie, towarzyszyła całej uroczystości.
Ks. Henryk Stec, proboszcz Klimkówki, powitał dostojnych gości i przedstawił historię tego małego sanktuarium.
Zaś panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
galowych, ludowych strojach, powitalnym śpiewem rozpoczęły swój program.
W kościółku wytworzyła się ciepła, miła
i serdeczna atmosfera zachęcająca do osobistej modlitwy i refleksji. Panie śpiewały:
Niełatwa jest droga kapłana,
Na drodze przeszkód cały zwał.
Za Was ta msza jest ofiarowana,
By Jezus z krzyża łaski dał.
My wszyscy dziś się tu spotykamy,
By jubileusz uczcić Wasz.

10

NASZ RYMANÓW

By podziękować za
lata posługi,
Za wieloletni trud
i znój.
Msza św. koncelebrowana zgromadziła przy ołtarzu
dostojnych Jubilatów, wsłuchujących
się w piękne śpiewy
liturgiczne przygotowane przez KGW.
Śpiewom towarzyszył akompaniament organowy nauczyciela muzyki
p. Jacka Gierlacha.
Wszystko to razem tworzyło uroczysty
modlitewny nastrój napawający radością,
ufnością i wielką nadzieją płynącą z Cudownego Wizerunku Pana Jezusa. To tu,
z tego krzyża Chrystus wsłuchiwał się
we wszystkie pokorne prośby czcigodnych Jubilatów. To tu z tego krzyża od
wieków Chrystus wysłuchiwał chorych,
cierpiących i zalanych łzami. Przywracał
im zdrowie i obdarzał ich potrzebnymi
łaskami, o czym świadczą najstarsze
kroniki.
Eucharystię ubogaciła pięknym śpiewem psalmów s. Diana Jonczyk, która
włożyła wiele wysiłku w godne przygotowanie tej uroczystości. Bardzo interesująca była homilia wygłoszona przez ks.
Jubilata Emila Midurę, który przypomniał
czasy w jakich przyszło im wszystkim
pracować, a był to najpierw okres głębokiej komuny, która wyrywała ich ze środowiska seminaryjnego i przeznaczała do
przymusowej służby wojskowej, żeby
przerwać im drogę
do kapłaństwa. Był
to jednak nieudany
zabieg komunistyczny, który wręcz przeciwnie, umacniał w
nich powołanie do
Bożej służby. Ksiądz
Midura wspomniał
też o ofiarnej pracy swoich kolegów,
którzy w tych trudnych czasach budowali kościoły, narażając się władzom
państwowym.
Na koniec
wszyscy Jubilaci
otrzymali obrazki z wizerunkiem
Cudownego Pana
Jezusa na Krzyżu z
podziękowaniami i
życzeniami. Sołtys
Klimkówki p. Kazimierz Kielar w
kilku serdecznych
słowach podziękował Jubilatom
za 53 lata posługi
kapłańskiej, która

jest dla nas wielkim darem. Zaś panie z
Koła Gospodyń Wiejskich podziękowania
wyraziły śpiewem w takich słowach:
Żeby Wam Pan Jezus z krzyża
błogosławił
I na długie lata przy zdrowiu zostawił.
Przemówił też jeszcze emeryt ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn, były proboszcz
Klimkówki, któremu również panie koła
gospodyń wyśpiewały podziękowanie:
My dziś wdzięcznym sercem księże dziękujemy
Za 29 lat posługi na Klimkowskiej Ziemi.
Później gościnni gospodarze zaprosili
wszystkich gości na suty poczęstunek
do domu zakonnego sióstr Michalitek w
Klimkówce. Zadowoleni goście dziękowali za miłe i serdeczne przyjęcie. Ich
Jubileusz wpisze się do kalendarza najważniejszych uroczystości w Klimkówce.
Zofia Gierlach

„Jak przygoda to tylko
w Warszawie”
- wspomnienia z wycieczki
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czerwca uczniowie Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie wraz z opiekunami udali się na
3-dniową wycieczkę do Warszawy. Mimo
wczesnej pory w drogę do stolicy wszyscy
wyruszaliśmy z uśmiechem na ustach.
Pierwszym punktem, po spotkaniu z
przewodnikiem, było zwiedzanie Starego
Miasta. Byliśmy przy Kolumnie Zygmunta
III Wazy. Następnie pośpieszyliśmy na
Rynek, gdzie przywitała nas Warszawska
Syrenka. Później mieliśmy spotkanie z
Bazyliszkiem i poznaliśmy legendę o
tym potworze. Następnie udaliśmy się do
Zamku Królewskiego na lekcję muzealną
pt. „Wizyta u króla”. Po krótkiej przerwie
obiadowej realizowaliśmy kolejny punkt
programu wycieczki. Było to podziwianie
panoramy Warszawy z tarasu widokowego
na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. W
dalszej kolejności udaliśmy się na „słodkie” warsztaty w Manufakturze Czekolady.
Tutaj obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Największą frajdą dla dzieciaków
było własnoręczne ozdabianie i pakowanie
czekolady oraz jej degustacja. Po dniu
pełnym wrażeń udaliśmy się do hotelu.
Drugi dzień pobytu w Warszawie
rozpoczęliśmy od zwiedzania wiszących
ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego. Kolejnym punktem było
zwiedzanie drugiego niezwykle ważnego
dla uczestników wycieczki obiektu- Stadionu Narodowego. Jest wśród nas wielu
kibiców piłki nożnej i wizyta na stadionie
była spełnieniem ich marzeń. Zakup pamiątek, a szczególnie koszulek z nazwiskami piłkarzy wzbudził u uczestników
wycieczki duży entuzjazm. Gdy weszliśmy
na trybuny wspięliśmy się na sam ich
szczyt. Z góry podziwialiśmy ogrom tego
obiektu. Naprawdę robi wrażenie.
Po smacznym obiedzie udaliśmy się
na spacer po Łazienkach Królewskich. Na
wszystkich największe wrażenie zrobił
Tatr na Wyspie. Uczestnicy wycieczki
zachwycali się także florą i fauną tego
parku. Do zdjęć „pozowały” nam przepiękne pawie i liczne wiewiórki. Program
wycieczki przewidywał także czas wolny,
który spędziliśmy w ogromnej Galerii
Arkadia. Tutaj uczniowie mieli możliwość zakupu pamiątek, degustacji lodów
i ciast. Dużą atrakcją dla dzieciaków było
przemieszczanie się na ruchomych schodach. Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy
się na wypoczynek do hotelu. Po drodze
przejeżdżaliśmy wieloma znanymi ulicami, m.in. Traktem Królewskim. Z okien
autokaru zobaczyliśmy budynki ambasad,
ministerstw, Pałac Prezydencki i wiele
innych ciekawych obiektów.
Trzeci dzień pobytu w stolicy to
zwiedzanie Placu Piłsudskiego, oglądanie
zmiany warty przy Grobie Nieznanego

Żołnierza i ogromnej fontanny w Ogrodzie Saskim. Zwiedzanie Ogrodu przerwał nam deszcz. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie gmachu TVP na ulicy Woronicza, po którym
oprowadzał nas pracownik-przewodnik
TVP pan Zieliński. Program obejmował
wizytę w pomieszczeniach reżyserskich,
muzeum oraz studiach telewizyjnych.
Przebywaliśmy w studiu programu Pytanie na Śniadanie, Dzień dobry, Polsko i

rzyć elementy staropolskiego stroju. Pełni
wrażeń, nasyceni pięknem architektury
i zieleni parku wyruszyliśmy w drogę
powrotną do domu.
Uważamy, że wycieczka była bardzo
udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących
miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy wiele pamiątkowych zdjęć. Pomimo
zmęczenia oraz oszołomienia z natłoku
wrażeń wróciliśmy zadowoleni. Pobyt w
Warszawie był niezapomnianą przygodą.

TVP Sport. Obejrzeliśmy przygotowania
do nagrań znanych programów takich
jak: Domisie, Pegaz, Jaka to melodia. W
gmachu pozowaliśmy do pamiątkowych
zdjęć na ściance TVP dla celebrytów.
Pobyt w Warszawie zakończyliśmy na
zwiedzaniu Pałacu w Wilanowie. Przemierzaliśmy to niezwykłe miejsce, aby
dowiedzieć się więcej na temat króla Jana
III Sobieskiego i jego rodziny. Zwiedzić
wnętrza królewskiej rezydencji, przymie-

Wyjazd do stolicy był możliwy m. in.
dzięki pozyskaniu sponsora, a mianowicie Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Warszawie - Oddział
w Sanoku. Sponsorowi serdecznie
dziękujemy.
Agnieszka Łabuda, Agata Królicka
Organizatorki wycieczki
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Po zdrowie i wypoczynek
do Polańczyka

B

łoga cisza, niezniszczona przyroda,
przepiękne krajobrazy, spotkania
z niedźwiedziami – wszystko to
stanowi o niezwykłej atrakcyjności turystycznej Bieszczadów, które uważane
są za jeden z najpiękniejszych zakątków
naszego kraju. Zalewy Soliński i Myczkowski otoczone pasmami pięknych gór
i lasów, czyste rzeki San i Solinka stwarzają możliwości aktywnego wypoczynku
przez cały rok. Z najwyższej partii bieszczadzkich gór Tarnicy, można zobaczyć
ośnieżone szczyty Tatr, a w pogodne noce
z Halicza można ujrzeć światła Lwowa.
Bieszczady najlepiej odwiedzać jesienią, w drugiej połowie września, kiedy
to krajobraz tego zakątka Polski nabiera
niepowtarzalnej urody. Różnobarwnie
odziane lasy zachwycają turystów swoim
pejzażem wypełnionym złotem i jesienną
czerwienią. Wyjątkowego uroku dodają
tej okolicy dwa zbiorniki wodne na Sanie
– Jezioro Solińskie i Myczkowieckie, wciśnięte między, jakby wyrastające wprost
z wody, wzgórza z licznymi zatokami i
malowniczym otoczeniem. Duża lesistość
terenu, szumiące potoki górskie i rozległe
panoramy zakątków bieszczadzkich rozciągające się z górskich szczytów, nadają
tej okolicy niepowtarzalnego piękna.
Z łagodnych wzgórz wznoszących się
nad wodami obu jezior, miedzy którymi
znajdują się ośrodki wczasowe, można
podziwiać rozległe tafle jezior i najwyższe
partie górskie Bieszczadów. Pierwotna
przyroda, duże zalesienie, brak obiektów
przemysłowych, wyjątkowe nasłonecznienie o każdej porze roku, no i ten specyficzny klimat, wszystko to przyciąga tutaj
miłośników ciszy, spokoju i wypoczynku.
Każdy znajduje tu coś miłego i ciekawego
dla siebie.

Nie pozostaje też bez znaczenia
łagodny klimat tego regionu. Zima nie
jest tu zbyt ostra, wiosna wita turystów kobiercami kolorowych kwiatów i
pięknym śpiewem ptaków, w upalne lato
rozległe połacie lasów i duże zbiorniki
wodne chronią przed żarem słonecznym,
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a jesienią różnobarwne krajobrazy
zadziwiają wszystkich przybyszów. Na
obrzeżach wspomnianych już wyżej jezior
powstały liczne ośrodki wypoczynkowe
i sanatoryjne. Największy ich zespół
znajduje się w Polańczyku, dużej
miejscowości wczasowej i ośrodka
sportów wodnych. W drugiej połowie
XX w. Polańczyk stał się jednym z
najpopularniejszych w Polsce ośrodków
wypoczynkowo-turystycznym. Położony
wśród pięknych zalesionych wzgórz
i otoczony rozległą taflą Jeziora
Solińskiego, zdobył miano „Perły
Bieszczadów”.
W miarę wzrostu rangi Polańczyka
wzrosło też zainteresowanie jego przeszłością. Najwcześniejsza wzmianka o
Polańczyku pochodzi z roku 1580. Istnieją
dwie wersje nazwy wsi: Poleszczańskie
i Polańczyk. Wieś była niewielką osadą
rolniczo-pasterską należącą do dóbr
Stadnickich. Nazwa Poleszczańskie nawiązywała do terenów uzyskanych po wykarczowaniu i zagospodarowaniu leszczynowych lasków (po –
leszczańskie). Nazwa
ta utrzymywała się
od chwili lokacji do
1670 r. później funkcjonowała już tylko
nazwa Polańczyk.
Słowo Polańczyk
powstało w wyniku
zdrobnienia wyrazu
„,polana” czyli
miejsca po wyciętym
lesie. Obie wersje
nazwy wsi są sobie
bliskie znaczeniowo
i odnoszą się do
terenu po wyciętych
drzewach. Obecna
nazwa przyjęła się
pod koniec XVIII wieku. W 1921 r. wieś
liczyła 68 domów i 438 mieszkańców. W
okresie międzywojennym zamieszkiwali
tu Ukraińcy i Polacy, którzy stanowili
większość. Po wojnie Ukraińców
wysiedlono.

Po powstaniu Zalewu Solińskiego
Polańczyk zmienił swoje oblicze. Wody
zalewu złagodziły ostre, górskie powietrze, dzięki czemu powstał tu specyficzny
mikroklimat. Na półwyspie oblanym
wodami jeziora zbudowano nowoczesne
sanatoria i domy wczasowe. Lecznictwo
uzdrowiskowe rozpoczęło się tutaj w
1977 roku a w 1999 r. Polańczyk uzyskał
status uzdrowiska. Występują tu zasoby
wód mineralnych wodoro-węglanowych
z domieszką bromu, jodu, sodu i żelaza,
co pozwala wykorzystać ich działanie
w kuracji pitnej i kąpielach leczniczych.
Cała baza sanatoryjno-wypoczynkowa
znajduje się na półwyspie wcinającym
się w głąb zalewu. Największe ośrodki
sanatoryjno-wypoczynkowe to: Jawor,
Ela, Plon, Atrium, Dedal, Szymon,
Solinka, Unitra, Polcard, Jantar. Łącznie
na terenie Polańczyka, w wymienionych
obiektach i hotelach, kwaterach prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych,
ośrodkach campingowych i polach namiotowych, przebywać może jednorazowo
3 500 osób. Największą frekwencję notuje Polańczyk w okresie letnim. Wzdłuż
linii brzegowej jeziora rozmieszczone są
przystanie żeglarskie. Zimą czynny jest
wyciąg narciarski.
Polańczyk ma na miejscu kościół
parafialny rzymskokatolicki. W ołtarzu
głównym znajduje się ikona Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus. Dziś jest to sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.
Polańczyk jest najmłodszym polskim
uzdrowiskiem czynnym od lat siedemdziesiątych XX wieku.
Bieszczady to jeden z ostatnich w Europie niezurbanizowanych obszarów górskich porośniętych naturalnymi lasami,
które pełnią ważną funkcję glebochronną
i wodochronną. Jest to jeden z najwybitniejszych regionów w naszym kraju
kwalifikujących się do ścisłej ochrony.
Zofia Gierlach

Antoni Komar

– emerytowany oficer zawodowy WOP-u, mieszka
w Rymanowie Zdroju, ale pochodzi z Warszawy a korzenie rodzinne sięgają Grodna.
Amatorsko pisał wiersze w latach 1983-2016. Pierwszy napisał późno, w wieku 44
lat. Mówi:
Wiersze moje powstawały pod wpływem moich osobistych przeżyć, wrażeń i
doświadczeń. Forma ich nie zawsze jest zgodna z kanonami poezji, a i stylowi można
by zapewne wiele zarzucić. W większości powstały „na gorąco”, pod wpływem chwili,
najważniejsza dla mnie była ich treść.
Z moimi wierszami, spisanymi w formie odręcznych notatek, zapoznało się
nieliczne grono rodziny, przyjaciół i znajomych. Dopiero niedawno moje dzieci
zachęciły mnie do ich uporządkowania. Uznali, podobnie jak inne osoby, że wiele z
tych wierszy może się podobać i szkoda byłoby skazać je na zapomnienie na dnie
szuflady. Pierwszy wiersz został opublikowany we wstępie do tomiku fraszek mojego
przyjaciela Janka Niemczyka.
Jan Niemczyk, przynosząc porcję swoich fraszek i aforyzmów do redakcji, przyniósł również kilka wierszy autorstwa Antoniego Komara. Kilka z nich ukazało się na
łamach naszego miesięcznika w latach poprzednich. W rozmowie, autor przedstawił
tematykę i motywację powstania swoich wierszy na przestrzeni lat oraz kulisy powstania jego śpiewanej modlitwy, prezentowanej w kościołach.
Na pogrzebie mojej znajomej zafascynował mnie śpiew organisty. Jak taki artysta
znalazł się w Rymanowie, pytałem sąsiadów. Był to Antoni Zając. Przedstawiłem mu
napisany tekst modlitwy i zasygnalizowałem wstępne założenia linii melodycznej.
Wszystko to spodobało się organiście. Zapisał melodię, ale przedstawił procedurę
dopuszczającą do prezentacji utworu w kościele. Proboszcz rymanowski wyraził
aprobatę.
I tak w czasie wieczornej mszy sobotniej organista przedstawił wiernym w kościele
śpiewaną modlitwę Antoniego Komara, który powstrzymując łzy wzruszenia, pytał
wychodzących z mszy o wrażenia. Opinie były jednoznacznie pozytywne. Później,
poprzez znajomych autora, prezentowana była w kościołach w Kłodzku i Białymstoku.
Po ostatnich kłopotach zdrowotnych, porusza się na wózku.
Prezentujemy na początek wiersze, jeden jako pokłosie pobytu w „zakładzie opieki
zdrowotnej” trzy inne wcześniejsze wspomnienia ze wspólnie odbytej z przyjaciółmi
wycieczki w Pieniny.
(wła)

Patrząc na Dunajec

Siostrzyczce Joannie

Dziś siedzę samotny nad mej rzeki brzegiem
I patrzę na falę, co szumi i śpiewa,
Gdy słońce ją znaczy swoim złotym ściegiem,
A wiatr chłodne bryzgi dokoła rozwiewa.

Dziś na dyżurze siostrzyczka Joanna.
Jaka to śliczna była pewnie panna?
A dziś, gdy jest już kobietą dojrzałą
Ma w sobie jeszcze uroku niemało.

Czemu jestem smutny patrząc na te wody,
Co dumnie i wartko u stóp moich płyną?
Może im zazdroszczę siły i swobody?
Może chciałbym z nimi też hen w dal popłynąć?

Chociaż za oknem jest brzydka pogoda,
To ją rozświetla dla nas jej uroda.
Gdy wchodzi to wnosi jakiś dziwny czar,
A może to dla nas z serca taki dar?

Mijają mnie ciągle roziskrzone fale,
By wkrótce zginąć w dali bezpowrotnie.
Tak dni mego życia mijają też stale
I może dlatego tak mi dziś markotnie.

Miła, uczynna, zwykle uśmiechnięta
I o każdym z nas miło też pamięta.
Chętnie doradzi, pomoże, zrozumie
I dba o wszystkich najlepiej jak umie.

(Nowy Sącz, 1985)

Gdy czekałem na list…
Gdy czekałem na list, który nie nadchodził
od tej, z którą przeżyłem tyle pięknych chwil,
wtedy czary smutku nikt już nie osłodził,
bo myślami wracałem do minionych dni.
Czemu chwilo szczęścia, jesteś taka krótka?
Zanim serce ukoisz, szybko znikasz już,
Jak w odmętach znika zdruzgotana łódka,
Jak zgasłego ogniska rozwiany gdzieś kurz.

Pierwszy w życiu wiersz napisany w październiku
1983 roku w Krynicy)

Niejeden z panów pewnie dzisiaj powie,
Że by tak chętnie wypił za Jej zdrowie.
Zrobi to wtedy, gdy do zdrowia wróci,
I wtedy „Sto lat” z wdzięcznością zanuci.
(Rymanów Zdrój 24.XII 2015)

I chociaż znowu rozdzielają nas …
I chociaż znowu rozdzielają nas
dalekie drogi, mijający czas,
i chociaż przyjdzie cierpieć i szlochać,
to warto kochać, to warto kochać.
I chociaż wiatr nam wieje w oczy,
to warto prześnić ten sen uroczy.
I choćby miał on tylko krótko trwać,
to i tak warto smak miłości znać.
12 VIII 1984
W drodze z Kłodzka do Nowego Sącza

Czerwiec w Pieninach
– wspomnienie

Gdy czytam cudne wiersze Twe,
znów jesteś przy mnie blisko,
i znowu płonie serce me
bo w myślach wraca wszystko.
Widzę tę ścieżkę pośród gór,
gdy pniemy się wysoko,
pienińskich szczytów biały sznur
sterczący pod obłoki.
W dole Dunajec wstęgą swą
toczy swe bystre wody,
a my zerkając w jego toń
idziemy przez przeszkody.
Trzech Koron szczyt powitał nas,
starego zamku mury,
gdy wtem zaczęły pośród nas
czarne się kłębić chmury.
Lecz widać dobre duchy gór
sprzyjały nam w tej dobie,
bo słonko wyszło spoza chmur,
które gdzieś poszły sobie.
Wkrótce już Sokolicy szczyt
przygarnął nas do siebie,
a nie zaprzeczy pewnie nikt,
że pięknie tam przy niebie.
Samotna sosna pełni straż
tam na wysokiej skale,
a widok ten porywał nas
urokiem swym wspaniałym.
Gdy tam spojrzałem w Twoją twarz
przejętą i radosną,
to właśnie wtedy pierwszy raz
Cię skojarzyłem… z sosną.
Tam uczepioną u szczytu wzgórz,
skąd tak do nieba blisko,
witaną blaskiem rannych zórz,
tuloną chmurą niską.
To chyba wtedy zaczął się
mój sen ten przeuroczy,
gdy tam przy sośnie górskiej hen,
zajrzałem w twoje oczy.
Lecz zmierzch zapadał, trzeba już
Podążać szybko dalej,
I wkrótce nam Dunajec tuż
Groźne swe toczył fale.
Wierząc w swą gwiazdę, śmiało w toń
wchodzimy rozebrani.
Na kiju wsparta nasza dłoń,
kamienie stopy ranią.
To śmiałym sprzyja ponoć los,
tak właśnie było z nami,
hen tam na brzegu słychać głos:
Dunajec pokonany!
W przydrożnym barze piwa haust
pozwolił się odprężyć,
a trzeba przecież jeszcze raz
swe stopy nam wytężyć.
Lecz dalszy marsz niestraszny nam,
Choć trochę bolą nogi,
bo pieśń radosna w duszy gra
i wciąż ubywa drogi.
Aż przyszedł nam spoczynku czas,
przygody się skończyły,
lecz jeszcze będą długo w nas
wspomnieniem wracać miłym.

(Krosno 1994)
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale już w tym
czasie zobaczyć można jak
wiele zmian zaszło w gminie
Rymanów przez ten okres. Jakie problemy rozwiązano, a co czeka na załatwienie. Wykorzystamy treść numeru
8 (19) „Naszego Rymanowa” z sierpnia
2002 roku.
Otwórzmy przed nimi życie – autor z satysfakcją opisuje zakończenie
kolejnego etapu rozwoju placówki
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówki,
która powstała po przekazaniu przez
gminę budynku po byłym punkcie weterynaryjnym w raz z hektarową działką.
Rozpoczęła działalność 1 września 1998
po przeprowadzeniu, kosztem 400 000
zł., remontu kapitalnego. Stowarzyszenie objęło kompleksową specjalistyczną
opieką dzieci i młodzież z gmin: Rymanów, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Dukla,
Besko i Zarszyn. „Miarą współczesnego
humanitaryzmu jest, i było na przestrzeni
dziejów, reakcja na inność ludzi. I tych
niesprawnych fizycznie i tych dotkniętych
Zespołem Downa czy autyzmem. Dzięki
pracy Stowarzyszenia, ludzie ci czują się
dowartościowani, czują się kimś” – kończy autor artykułu.
Wawrzyniec dalej śpiewa – Od
kilku lat mówiono i pisano o problemach
chóru „Wawrzyniec” i chyba jest lepiej.
Cały czas chór wzbogaca i doskonali swój
repertuar. W tej chwili może wykonać
ponad 50 utworów, głównie sakralnych,
ale śpiewa też pieśni patriotyczne i okazjonalne. Po apelach (m.in. w „Naszym
Rymanowie”) do zespołu przybyło parę
osób, ale i tak jest ilościowo skromny
w porównaniu z podobnymi chórami
z Korczyny czy Sanoka , liczącymi po
ponad 50 osób. Już po raz trzeci chór
parafialny „Wawrzyniec” uczestniczył w
Międzynarodowym Przeglądzie Chórów
Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli, a
niedawno chór ubogacił pieśniami maryjnymi Nabożeństwo Fatimskie w Miejscu
Piastowym.
Wyścig „Solidarności” w Rymanowie – wstrzymany ruch uliczny umożliwia swobodne poruszanie się po jezdni,
a z zatrzymujących się aut wysiadają
osoby, o których starsi mieszkańcy czytali
i słuchali kiedyś z wypiekami na twarzy.
To polscy olimpijczycy z dawnych lat
stanowiący honorowy komitet organizacyjny wyścigu. Aż trudno uwierzyć, że
ta starsza pani to Maria KwaśniewskaMaleszewska, której zdobycie brązowego
medalu olimpijskiego w oszczepie
obserwował w1936 r. z honorowej
trybuny A. Hitler. Jeszcze dzisiaj p. Maria
potrafi zrobić szpagat – mówi Tadeusz
Mytnik, medalista olimpijski i zwycięzca
na wielu etapach Wyścigu Pokoju. Wielu
z nas pamięta finałowy mecz siatkówki
Polska – ZSRR, gdy przeciwnik prowa-

14

NASZ RYMANÓW

dził już 2:0 i miał przewagę w trzecim
secie. Gdy na ranem już świtało Polacy
odrobili straty i wygrali, a jednym z ojców zwycięstwa był atakujący skutecznie
Edward Skorek. W grupie młodzieży
rozmawia legenda polskiego boksu – Zbigniew P:ietrzykowski. Dziś sylwetka nieco zaokrąglona ale widać ukrytą krzepę.
Wreszcie widać kolarzy, jeden wyraźnie
na czele. To Sławek Chrzanowski – mówi
sędzia, dziś wszystko wygrywa. Dla
grupki ludzi na rynku było to przeżycie,
kibiców tych mogło być więcej, gdyby
impreza była lepiej rozpropagowana.
Przyrost naturalny (1997 – 2001)
- w II części zestawienia ujęto; Łazy,
Milczę, Posadę Górną, Puławy, Rudawkę
i Rymanów. Najgorzej w tym pięcioleciu
wypada Rymanów, gdzie ubyło 7 osób.
Ujemny przyrost mają także Łazy (-1).
W pozostałych czterech miejscowościach
odnotowano przyrost dodatni: w Rudawce (+2), Puławach (+6), Milczy (+23) i
Posadzie Górnej (+27). Ogółem, w tych
6 miejscowościach gminy Rymanów
przybyło 50 osób.
100-lecie Ochronki w Rymanowie – to kolejny fragment z obszernego
opracowania. Jak doszło do powstania
ochronki. W II połowie XIX w. Rymanów nawiedziła epidemia cholery, która
zebrała straszne żniwo. Sprzymierzeńcem
epidemii był głód, szczególnie w górach.
Wtedy to hr. Anna Potocka prosi w 1873
r. Siostry Służebniczki o pomoc w pielęgnacji chorych w Rymanowie i okolicy.
„Dwie siostry pracowały we dnie i w nocy
przy pielęgnowaniu i grzebaniu ofiar
zarazy, najpierw w Rymanowie, potem w
Górach Rymanowskich”, jedna z sióstr
zmarła. Wielkim zwolennikiem osiedlenia
się sióstr na stałe był ks. Koleński, który
prosi o to Matkę Generalną Sióstr Służebniczek w 1901r. Rok później siostry
przybyły i zamieszkały w folwarku plebańskim (ul. Gospodarska). Rozpoczęto
budowę na działce ofiarowanej przez
hr. Potocką. Ochronka to duża inwestycja, pomocą służą wszyscy, w wielu
sąsiednich powiatach siostry prowadziły
kwesty, Zgromadzenie też przekazało na
ten cel fundusze. Poświęcenie nowego
budynku Ochronki odbyło się 13.X 1907
roku. Budynek bardzo podobał się ks.
bp. Pelczarowi. W pierwszych latach
funkcjonowała głównie dzięki dotacjom
księży Koleńskiego i Federkiewicza i
hrabiostwa Potockich. Przed wojną korzystało z Ochronki 200 dzieci. Zniszczenia
I wojny światowej dotknęły Rymanów i
nie oszczędziły Ochronki. Komisja z Sanoka oszacowała szkody na 9 640 koron,
a siostry otrzymały 50 koron 25 halerzy
rekompensaty.
3 petycje złożyli uczniowie do Zarządu Miasta i Gminy. Podpisało je 93
uczniów z wychowawcami.
Petycja 1- w sprawie utworzenia w
parku miejskim w Rymanowie „szkółki
rowerowej” i ścieżek rowerowych dla
dzieci oraz placu do jazdy na rolkach, aby
dzieci uczyły się jeździć we właściwym
temu celowi miejscu, a nie na ruchliwych
ulicach.

Petycja 2 – w sprawie opieki nad
parkiem, aby mógł być dla nas miejscem
zabaw, a nie miejscem przebywania pijaków, chuliganów i narkomanów tuż „pod
nosem” Policji.
Petycja 3 – w sprawie utworzenia
boiska sportowego na Osiedlu przy ul.
Bohaterów II Wojny Światowej, bo nasi
rodzice mają tak małe działki, że nie można na nich rozegrać meczu i pobawić się
piłką , więc gramy tylko na ulicach, a o
wypadek nie trudno, a czasami przegania
nas policjant.
Dorośli mówili nam, że na pewno
nam się uda, bo dzieciom się nie odmawia
w tak ważnych sprawach, zwłaszcza gdy
proszą w Dniu Dziecka.
(wła)

Dzierżawcą jesteś
Wyłożę Ci teraz kawę na ławę
Wszystko dostałeś od Boga w dzierżawę.
Czy Cię to zdziwi, czy też poruszy,
Wszystko dzierżawisz z wyjątkiem duszy.
Dusze dostałeś na wieczne czasy
Nie mów, twoje są pola lasy,
Cały majątek, ziemie czy las,
To wszystko dostałeś na jakiś czas.
Co po Tobie pozostanie,
Inni wezmą w posiadanie.
Jak by tego było mało,
Dzierżawimy także ciało.
Ono służy nam na ziemi,
Później w błoto się zamieni,
Wszystkie rzeczy materialne,
Są naprawdę bardzo marne.
Skup się na tym co trwa wiecznie,
Inwestować w to bezpiecznie.
Maciej Urbanik

Nowe mosty w gminie
Rymanów - ul. Gospodarska - Jasna
Kładka pieszo-jezdna łącząca ulice
Gospodarską z Jasną, swoimi parametrami ograniczała korzystanie do pojazdów
wąskich i lekkich. Ulica Jasna podobne
ograniczenia miała też z drugiej strony,
od ul. Piekarskiej.
Wszyscy odrzucali od siebie myśl
o dojeździe wozu strażackiego. Obawy

te rozwiewa realizowana
inwestycja - most na Taborze łączący Gospodarską
z Jasną o gabarytach likwidujących ograniczenia.
Trwająca kilka miesięcy
inwestycja jest w trakcie
końcowej realizacji. Planowany termin zakończenia
to koniec września.
(www.rymanow.pl)

Posada Górna – most na
Taborze
Lekki most, noszący
znamiona prowizorki, służył mieszkańcom wiele
lat. Podjęto decyzję o dostosowaniu go do stanu
dostępności dla cięższych
pojazdów. Gmina zawarła
umowę ze znaną firmą bu-

Letnia kantata
Słońca promienie jak sztylety
Tną przestwór nieba już od rana
Powoje – łąki bransolety
Pętają nogi bociana.
Skapane w słońcu chlebne niwy
Kołyszą kłosem złotym.
Ptaki na niebie w skrętne dziwy
Wplątały znaki słoty.
Słońce w ognistym tańcu odwiecznym
Łamańce z chmurami wywija.
Rozmiodzeniem pasiecznym
Dzień miodny słodyczą mija.
Łany usłane kopami złota
Kreślą pszeniczne rzędy
W bruzdach nocami drzemie tęsknota
Na motku pajęczej przędzy.
Szkoda, że dzisiaj już nie słychać
Śpiewu kosy na łanie,
Możemy tylko rzewnie wzdychać
Za białych chust łopotaniem.
W szklanicach słodkie wina już puchną
I ciasto rozmawia w dzieży
Trawy wyniosłe dumą uschnąJesień w złotach przybieży.
Srebrzysto-złota letnia kantata
Bocianem w tańcu wiruje
Z terkotem wozów dzień ulata
Nocą z księżycem wiruje.
Józef Szałankiewicz

Myśli różne
Jana Niemczyka
Nie zawsze
Poważny wiek nie zawsze świadczy
o powadze człowieka
Paradoks
Często czysty zysk pochodzi
z prania brudnych pieniędzy
Bez przerwy
Czas trwa wiecznie,
lecz bez przerwy ucieka
XXX
W życiu powinniśmy się
cieszyć życiem
Bywa i tak
Czasem i ślepy los
przyniesie szczęście
I dobrze!
Nadzieja zawsze jest
wrogiem pesymizmu
Lekarstwo
Czas goi rany
i uczy rozumu
Szansa
Kto ma głowę na karku,
ma szansę na zdobycie korony
Pewniak
Poświęcić swe życie innym,
a nigdy nie będziesz winnym

dowlaną Strabag z Pruszkowa Zakres
remontu jest bardzo szeroki i dotyczy
mostu i dojazdu do niego. Wymienione
zostaną przyczółki, przęsła, dźwigary.
Położona zostanie również nawierzchnia
bitumiczna na moście i dojazdach.
Pełny koszt tej ważnej dla mieszkańców
Posady Górnej inwestycji to 335 tys. żł.
Termin zakończenia budowy ustalono w
umowie na 29 września tego roku.
(www.naszrymanow.pl)

Człowiek współczesny
(2015)

Ej współczesny człowieku
Z dwudziestego pierwszego wieku
Co usłyszeć chcesz
Przecież ty już wszystko wiesz.
Wszystkie rozumy pewnie już zjadłeś
W ogromną pychę przez to popadłeś
Zanikła gdzieś w tobie zdolność słuchania
Masz za to wielką potrzebę gadania.
Jesteś kreatywny, taki postępowy
Na wszystko co sprzeczne z naturą gotowy,
Twe motto życiowe używać i bawić
Zasady moralne gdzieś na bok odstawić.
By dopiąć swojego, poświęcił byś wielu
W myśl pewnej zasady po trupach do celu.
A odpowiedzialność? chcesz przecież być wolny
Chcesz hasać beztrosko tak jak konik polny.
Tradycje praojców, wiara czy kultura
To dla ciebie kpina, bezsensowna bzdura
W nic już nie wierzysz, nie liczy się duch
Dogadzać swym zmysłom, twoim bogiem brzuch
Twoim ołtarzem jest ekran płaski,
Lecz z niego nie płyną żadne Boże łaski.
Współczesny człowieku, politycznie poprawny
Ściągnij już te maski, nie jesteś zabawny.
Twe serce spowiła pancerna skorupa
Uczucia znikają, zamieniasz się w trupa
Choć z zewnątrz jesteś piękny, tak wypicowany
W środku zaś ruiną bezsensem targany.
Mówisz jestem trendy, mówisz jestem cool
Dlaczego twe serce przeszywa wciąż ból
Czegoś ci brakuje, czegoś ciągle szukasz
By zapełnić pustkę, w niejedne drzwi pukasz
Jesteś nieszczęśliwy, przenika cię trwoga
Jaki tego powód?
Zagubiłeś BOGA.
Maciej Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Przegląd imprez
plenerowych Gminnego
Ośrodka Kultury

S

tało się już tradycją, że w miesiącach letnich Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie zapewnia
mieszkańcom, turystom i kuracjuszom
bezpośredni kontakt z kulturą, organizując w niedzielne popołudnia w
Rymanowie Zdroju różnego rodzaju
imprezy i koncerty. Do tej pory odbyły się:
1. Dialog Kultur – impreza ma
juz kilkuletnią tradycję – do udziału w
niej zapraszamy zespoły naszych południowych i wschodnich sąsiadów. W
bieżącym roku gościliśmy: Spevacky
Subor Tarnawcan i Folklorną Skupinę Kracunovcan ze Słowacji, Chór

Orkiestr Dętych.
Organizatorami tej
imprezy byli: Starostwo Powiatowe w
Krośnie, Burmistrz
Gminy Rymanów
oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie. Niedzielne popołudnie umiliły nam:
Gminna Orkiestra
Dęta z Krościenka
Wyżnego, Orkiestra
Dęta Gminy Miejsce
Większość członków orkiestry to młodzi muzycy - optymistyczne
Piastowe, Orkiestra
Dęta OSP z OdrzykoStraussem” – wspaniałe walce, utwory
nia oraz Rymanowska Orkiestra Dęta. operowe i operetkowe. Na scenie nad
Pomiędzy koncertami poszczególnych Czarnym Potokiem wystąpiła Lwowska
orkiestr usłyszeliśmy piosenki w wyko- Orkiestra Symfoniczna pod batutą Jurija
naniu solistów z sekcji wokalnej – Iwony Berwieckiego.
Frankowicz, Sebastiana Litarowicza i
5. 16 lipca 2017 r, w niedzielne
Mai Puchalik. Wystąpiła również grupa popołudnie w Parku nad Czarnym PoMażoretek.
tokiem wystąpił zespól OLD RZECH
4. Na sobotę i JAZZ BAND.
niedzielę 08 i 09 lip6. Polonijny Wieczór w Rymanoca zaplanowany był wie Zdroju, to impreza zorganizowana
Festiwal Hanki Or- przez GOK w sobotę, 22 lipca. Tym
donówny. Niestety, razem na zdrojowej scenie gościliśmy

Uczestnicy międzynarodowego koncertu „Dialog Kultur”

mieszany „Freundschaft” z Węgier,
zespół „Na Drabini” z Ukrainy. Stronę
polską reprezentowały kapele ludowe
„Jodłowianie” oraz „Rymanowianie”.
W tym międzynarodowym koncercie
uczestniczyliśmy 4 czerwca. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz upominki.
2. Festyn Promocyjny „To już
lato” to impreza organizowana corocznie na powitanie lata, podczas której
prezentują się artyści i zespoły działające przy GOK oraz rękodzielnicy
z naszej gminy, nie zabrakło również
potraw regionalnych przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wiejskich. 25
czerwca na zdrojowej scenie oklaskiwaliśmy młodych tancerzy w układach:
współczesnych, towarzyskich hip-hop,
balecie, swoje umiejętności zaprezentowały Mażoretki. Usłyszeliśmy piosenki w wykonaniu młodych solistów
z sekcji wokalnej, wystąpił również
Chór „Koloryt” oraz kapela ludowa
„Rymanowianie”. Festyn zakończył
koncert zespołu „Przystań” z PSONI
Koło w Rymanowie.
3. 2 lipca 2017 r w Rymanowie
Zdroju po raz kolejny zagrały orkiestry, które zgłosiły się do udziału w
XVII Rymanowskich Spotkaniach
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warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przeprowadzenie sobotniej
Warto było czekać do niedzieli na zwiększoną dawkę wspaniałej
imprezy, w związku
muzyki na Festiwalu Hanki Ordonówny
z czym w niedzielę
zdrojowa publiczzespoły, które przyjechały na XVII
ność wysłuchała dwóch koncertów:
Światowy Festiwal Polonijnych Zespo- o godz 16:30 – „Niezapomniane łów Folklorystycznych Rzeszów 2017.
stare piosenki” – w programie znane W Wieczorze Polonijnym udział wzięły:
i lubiane piosenki okresu międzywo- Zespół Taneczny SPK ISKRY z Winnipeg
jennego - o godz. 20:00 – „Wieczór ze

Stary dobry jazz zaprezentował Old Rzech Jazz Band

Występy Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

w Kanadzie i Zespół Folklorystyczny
Polskiej Pieśni i Tańca KORALE z Sankt
Petersburga w Rosji. Towarzyszyła im
Kapela Ludowa RYMANOWIANIE.
7. 09 i 20 lipca Jacek Szyłkowski
przypomniał stare piosenki, koncertując

pod hasłem „Piosenka przypomni Ci….”
8. „Piosenki z krainy wspomnień” to tytuł koncertu w wykonaniu
grupy Diamond Duo. Koncert odbył
się 23 lipca 2017 r. W wykonaniu artystów publiczność wysłuchała piosenek

Gminny Konkurs
o Puchar Dyrektora WORD

składał się z dwóch części teoretycznej
i praktycznej. W części teoretycznej
uczestnicy rozwiązywali test, składający
się z 25 pytań dotyczących znajomości
przepisów ruchu drogowego, znaków
drogowych, pierwszeństwa przejazdu
przez skrzyżowania oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy. W części praktycznej
wykazywali się umiejętnością jazdy na
rowerze w ,,mini miasteczku ruchu drogowego’’ oraz pokonywaniem przeszkód ustawionych na placu tj. slalom
z ograniczeniem, rynna,
równoważnia, korytarz z
desek, ósemka. Zacięta
rywalizacja uczestników
towarzyszyła do samego
końca konkursu.
Na zakończenie konkursu rozdano puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminę Rymanów, a Pan
Burmistrz Jan Materniak
podkreślił, że bezpieczeństwo na drodze
jest sprawą najważniejszą i pogratulował
uczestnikom konkursu za wspaniałą

W

piątek 5 maja 2017 roku w
Zespole Szkół Publicznych w
Milczy odbył się Gminny Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Wzięli w nim udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Rymanów. Celem konkursu jest
popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, kształtowanie
nawyków właściwego uczestniczenia w
ruchu drogowym, propagowanie kultury
komunikacyjnej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie wzięły
udział trzy reprezentacje gimnazjum; z
Milczy (Łucja Zajdel, Wiktor Łabuda,
Jakub Prajzner), Królika Polskiego
i Klimkówki oraz cztery reprezentacje
szkół podstawowych; z Milczy (Marzena Szafran, Szymon Bilski, Marcin
Stapiński i rezerwowo Jakub Szarek) ,
Królika Polskiego, Wróblika Szlacheckiego, Klimkówki.
Pani dyrektor Beata Kozerska-Szewczyk powitała zaproszonych gości, uczestników konkursu i ich opiekunów oraz przedstawicieli policji. Konkurs

autorskich oraz polskich i światowych
szlagierów muzyki rozrywkowej.
Jolanta Feszczuk

rywalizację, a opiekunom podziękował
za przygotowanie do konkursu.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - SP w Milczy
II miejsce - SP we Wróbliku Szlacheckim
III miejsce - SP w Króliku Polskim
IV miejsce - SP w Klimkówce
W kategorii gimnazjum :
I miejsce - Gimnazjum w Milczy
II miejsce - Gimnazjum w Króliku Polskim
III miejsce - Gimnazjum w Klimkówce.

NASZ RYMANÓW
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Szczypiornistki
Gimnazjum z Posady
Górnej 14. zespołem
mistrzostw Polski!

W

dniach 18 – 21 czerwca 2017
roku w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) został zorganizowany Finał Mistrzostw Polski w piłce
ręcznej Szkół Gimnazjalnych dziewcząt
i chłopców. Województwo podkarpackie
reprezentowały mistrzynie województwa
(złote medalistki) zawodniczki Gimnazjum w Posadzie Górnej. Do zawodów
zgłosiły się 32 zespoły - mistrzowie
poszczególnych województw. Mecze
rozegrane zostały 2x20 minut. Bardzo
dobrze spisały się szczypiornistki Gimnazjum z Posady Górnej, które zajęły
ostatecznie 14. miejsce w Polsce! (na
ponad 8000 tysięcy szkół gimnazjalnych
startujących w rozgrywkach szkolnych
roku 2016/2017!).
Pierwsza faza turnieju to mecze w
grupach gdzie każda drużyna rozegrała
3 mecze. Następnie odbyła się faza pucharowa. Wszystkie mecze były bardzo
wyrównane, świadczą o tym ich wyniki.
Dziewczęta po raz kolejny pokazały i
udowodniły, że ciężką pracą i charakterem
można walczyć z czołowymi zespołami w
Polsce (nie posiadając pełnowymiarowej
sali do piłki ręcznej), a ich umiejętności
nie odbiegały od najlepszych! Podkreślić
należy fakt, że większość zawodniczek
drużyny z Posady Górnej stanowiły
dziewczęta rocznikowo młodsze nawet o
2 lata! ( rocznik docelowy 2001!).

Integracyjny Dzień
Dziecka w Głębokiem

J

uż po raz drugi uczniowie trzech
szkół z Gminy Rymanów, wspólnie obchodzili Dzień Dziecka. W
ubiegłym roku gospodarzem imprezy
była Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Rymanowie Zdroju-Desznie. Tym
razem dzieci świętowały w Szkole
Podstawowej Fundacji „Elementarz”
w Głębokiem. Za rok będą się bawić w
Szkole Podstawowej w Bziance.
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Zdobycie Mistrzostwa województwa i
możliwość rywalizacji z
najlepszymi zespołami
w Polsce dla tak małej
szkoły to niesamowity wyczyn! Nabyte doświadczenie z pewnością
zaprocentuje w dalszych
latach i wpłynie mobilizująco na zespół do dalszej
pracy. Dziewczęta nie
tylko rywalizowały na boisku ale dzień poprzedzający rozgrywki spędziły
w Sopocie zwiedzając i
odpoczywając nad morzem.
Wyniki grupowe:
1. Gimnazjum Radziejowice – Gimnazjum 1 Kępno 9-14
2. Gimnazjum Posada Górna – Gimnazjum 1 Elbląg 9-15
3. Gimnazjum 1 Kępno – Gimnazjum 1
Elbląg 17-12
4. Gimnazjum Radziejowice – Gimnazjum Posada Górna 12-9
5. Gimnazjum Posada Górna – Gimnazjum 1 Kępno 8-14
6. Gimnazjum 1 Elbląg – Gimnazjum
Radziejowice 12-16
Faza pucharowa
wyniki:
1. Gimnazjum Dąbrowa
Białostocka – Gimnazjum Posada Górna
13-15
2. Gimnazjum Posada
Górna – Gimnazjum 3
Gniezno 20-23
Skład drużyny: Julia
Bolanowska – kapitan
drużyny, Oliwia Staroń,
Gospodarze przygotowali dzieciom wiele
atrakcji m.in. zabawy taneczno-muzyczne, sportowo-rekreacyjne, specjalne zajęcia integracyjne, malowanie twarzy,
przeciąganie liny, przejazdy bryczką, pokazy
strażackie. Dzieci mogły
same spróbować swoich
sił w roli strażaka mając
możliwość samodzielnego gaszenia wirtualnego
pożaru. Wiele radości
wzbudził też mecz piłki
nożnej starszych dzieci,
reprezentujących szkoły
z Głębokiego i Bzianki.
Emocji nie brakowało
na placu gry jak i wśród
małych kibiców. Zabawa to jednak nie wszystko. Gospodarze zadbali
też o słodkości dla każdego dziecka i kiełbaski
z ogniska.
– Chcieliśmy naszym uczniom zapewnić

Karolina Buczek, Izabela Dudek, Milena Hanus, Natalia Józefczyk, Julia
Krupianik, Dominika Pęcak, Kinga
Osękowska, Maria Przybyła, Nikolina
Samborska, Alicja Staroń, Antonina
Szczęsna, Kornelia Szul, Michalina
Śliwka, Nikola Zięba.
Drużyna na co dzień trenowana jest
przez trenera Grzegorza Argasińskiego i
Artura Piotrowskiego.
Gratulacje dla naszych wspaniałych
dziewcząt!
(Inf.wł. ZSP)

dzień niczym nieskrępowanej zabawy,
pełen radości – mówi Izabella Sołtysik,
dyrektor szkoły w Głębokiem. Patrząc
na szerokie uśmiechy na ich twarzach,
myślę, że to się udało – dodaje.
Po kilku godzinach zabawy uczniowie otrzymali drobne upominki dla szkół
a ich dyrektorzy pamiątkowe dyplomy.
Po wspólnym zdjęciu, Edyta Jakieła –
dyrektor szkoły w Bziance, zaprosiła
wszystkich do siebie na kolejne obchody
Dnia Dziecka.
Aneta Ziemba
Fot. Archiwum SP Fundacji Elementarz

Dzień Dziecka na Orliku
w Rymanowie

O

d wczesnych godzin porannych
2.06.2017 trwały gorączkowe
przygotowania do wielkiego wydarzenia, które w tym dniu miało odbyć
się na rymanowskim Orliku. Z okazji
Dnia Dziecka odbył się festyn sportowo-rekreacyjny na wesoło przygotowywany
starannie przez panie pracujące na co
dzień z dziećmi w szkolnej świetlicy
SP w Rymanowie. Pani Lidia Serafin i
Erwina Wilusz we współpracy z animatorami sportu z Orlika przez kilka dni
poprzedzających to wielkie wydarzenie
dokładały wszelkich starań, aby wszystko
perfekcyjnie dopiąć na ”ostatni guzik”.
No i teraz zostało już tylko sprawdzić
po raz ostatni, czy wszystkie potrzebne
rekwizyty są na właściwym miejscu,
czy ”hula hopy” są dostatecznie mocno
przytwierdzone do bramki, czy pachołki ustawione są tak, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek zagrożenia i czy lina do
przeciągania jest na tyle mocna, żeby
wytrzymała to ogromne „napięcie”.
Aha… i jeszcze jedno… Ostatnia próba mikrofonu i upewnienie się, czy na
pewno wszystkim wystarczy dyplomów
za udział w dziecięcym festynie. Ufff...
wreszcie można zaczynać!
Punktualnie o godzinie 9:00 na
boisku tartanowym ustawiło się ok. 150
dzieci wraz z opiekunami klasowymi
gotowych do spróbowania swoich sił i
umiejętności w dyscyplinach rozgrywanych pół żartem - pół serio. Pomimo tego,
iż w każdej konkurencji występowały
elementy rywalizacji i współzawodnictwa, wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami. Tego dnia nie było przegranych. Były
same pierwsze miejsca i tytuły mistrza.
Ku wielkiej uciesze organizatorów zabawa na wesoło z każdą minutą przybierała
na wigorze, wzrastały emocje i temperatura, dodatkowo potęgowana cudowną,
bezwietrzną i bezchmurną aurą , której tak
trudno było doczekać się w tym roku. Na
błękitnym niebie królowało słońce a na
boiskach Orlika tłumy rozentuzjazmowanych, wesołych i uśmiechniętych dzieci
bezgranicznie pochłoniętych możliwością
wzięcia udziału w nietypowych konku-

rencjach sportowo-rozrywkowych.
Największą
radość ćwiczącym
sprawiała klasowa
rywalizacja w przeciąganiu liny, która
pomimo swojego
wątłego wyglądu
dzielnie wytrzymywała presję wywieraną przez uczestników tej siłowej
zabawy dążących
z wszystkich sił
do rozerwania jej
na drobne strzępy.
Dużo emocji i zaangażowania oraz
rywalizacji na 100%
dostarczyły biegi
sztafetowe ze zmianą pałeczki. Bardzo
licznie i chętnie najmłodsi sportowcy
próbowali swoich
umiejętności w wyścigach rzędów z
prowadzeniem piłki
po slalomie, strącaniu pachołków
ustawionych w narożnikach bramki,
trafianiu piłką do obręczy przytwierdzonych w „okienkach”,
żonglerce piłką i balonem. Były również
tak nietypowe a jednocześnie zabawne
konkurencje jak siatkówka z użyciem
balonów napełnionych wodą, przerzucanych przez siatkę ręcznikami, trafianie
do kosza piłeczką pingpongową z wykorzystaniem rakietek do tenisa stołowego,
rzuty do kosza piłką tenisową. Kiedy
wydawało się, że
wszystko co najciekawsze już było, na
boisku pojawiła się
grupa cheer leaderek z kolorowymi
pióropuszami pod
dyrygenturą pani
E r w i n y Wi l u s z .
Występ dziewczynek tak zelektryzował uczestników

festynu, że nawet
chłopcy rozgrywający mecz stracili
zainteresowanie
futbolem i skierowali swój wzrok w
stronę fantastycznie prezentującej
się grupy tanecznej.
Po tym występie
nastąpił kolejny,
zaskakujący zwrot
akcji , bo tym ra-

zem chłopcy otrzymali zadanie dopingowania rytmicznym tańcem i barwnymi
pióropuszami dziewczynek, które przystąpiły do rozgrywania meczu piłki nożnej.
O to, jak im poszło i czy wywiązali się
dostatecznie dobrze z postawionego im
zadania należałoby zapytać osoby , które
były świadkami tego show.

Po ponad dwugodzinnej zabawie każde dziecko otrzymało okolicznościowy
smerfo-dyplom i nagrodę niespodziankę
w postaci loda.Pozostaje jedynie mieć
nadzieję, że uczestnicy festynu przeżyli
emocjonujące chwile i zabrali ze sobą
niezapomniane przeżycia, które nie tylko na długo zostaną w ich pamięci, ale
jednocześnie będą zachętą do częstszego
spędzania czasu wolnego na świeżym
powietrzu.
Marek Sokołowski
NASZ RYMANÓW
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Koniec roku szkolnego,
synek przychodzi do domu;
- Tato, ty to masz szczęście
do pieniędzy.
- Dlaczego – pyta
zdziwiony ojciec.
- Nie musisz mi kupować
nowych książek, będę miał
te same.
* * * * *

Żona z pretensją w głosie mówi do męża:
- Wcale o mnie nie myślisz! Ciągle tylko sport i sport!
Nawet nie pamiętasz kiedy jest rocznica naszego ślubu.
- Ależ pamiętam kochanie. To było w tym dniu jak
Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni.
* * * * *
W czasie prac wykopaliskowych koło Florencji słychać
okrzyk radości:
- Wykopałem szkielet Mony Lisy – woła student.
- Po czym pan poznał – pyta profesor.
- Bo się tak głupio uśmiecha!
* * * * *
Mama strofuje syna:
- Jasiu dlaczego nie ukłoniłeś się nauczycielce jak
przechodziła?
- Przecież są wakacje!
* * * * *
- Dziwne – mówi mąż do żony – ty masz niebieskie
oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córka ma piwne.
Ciekawe dlaczego?
- A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!
* * * * *
W dużym biurowcu, na portierni:
- Przepraszam, gdzie mogę znaleźć biuro głównego
dyrektora?
- Pojedzie pan windą na ósme piętro, a potem już
łatwo: to tam gdzie słychać najgłośniejsze wrzaski!
* * * * *
Matka krzyczy na córkę:
- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz
dopiero17 lat! Ja w twoim wieku …
- Wiem, wiem - przerywa córka - siedziałaś cały czas w
domu, bo miałam pięć miesięcy!
* * * * *
Po meczu piłkarskim kibic przegranej drużyny
podchodzi do sędziego i pyta:
- A gdzie pana pies?
- Jaki pies, ja nie mam psa.
- Wobec tego współczuję – ślepy i bez psa!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Pasteur to wielki uczony, który wynalazł wściekliznę,
ospę i wiele innych chorób.
- Chopin, największy polski kompozytor, pisał
wyłącznie na fortepianie.
- Kogut był własnością Marka, który piał codziennie
na pobudkę.
- Przykładem ludzkiej bezmyślności jest nowelka Prusa.
Wybrał (wła)
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Współpracowali przy numerze:
Grzegorz Argasiński, Maciej Czado,
Piotr Fałatowicz, Barbara Geisler,
Zofia Gierlach, Paweł Glugla,
Antoni Komar, Małgorzata Kardach,
Agata Królicka, Agnieszka Łabuda,
Stefania Łopuch, Alicja Nowicka,
Jan Niemczyk, Dariusz Mazur,
Marcin Paszkiewicz, Marek Sokołowski,
Bogusław Sołtysik, Józef Szałankiewicz,
Maciej Urbanik, Aneta Ziemba.

Stałe dyżury redakcyjne w każdy piątek
w godz. 18-20 w siedzibie redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych
materiałów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i redagowania
nadesłanych materiałów. Wszelkie listy
oraz materiały składać można również
w kiosku w rynku do 20 każdego miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte
w listach czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Anonimów nie
publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty. Egzemplarze archiwalne kupić można w redakcji
i Biurze Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Okładka: Niedźwiedź „na spacerze”
(fot. Bogusław Sołtysik)

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

Udzielono absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok
Najważniejszym punktem obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie, która odbyła sie 23 czerwca 2017 roku było głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Rymanów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Rymanów za 2016 rok oraz nad udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok.
Radni jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok. W sesji
absolutoryjnej, oprócz radnych i władz gminy uczestniczyli również
dyrektorzy szkół, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
przewodniczący zarządów osiedli, a także zaproszeni goście.

Już wkrótce Rymanów Zdrój szachową stolicą Europy
W dniach od 16 do 24 sierpnia 2017 roku w Rymanowie Zdroju odbędzie się
historyczne wydarzenie sportowe - Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szachach do
lat 18. Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów w Szachach do
lat 18 jest Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Sp. z o.o. w Rymanowie Zdroju ul. Świerkowa 1, a współorganizatorem Polski Związek Szachowy.
W Mistrzostwach w kategorii Open wezmą udział Związki Szachowe z Niemiec, Serbii, Chorwacji, Polski, Danii, Słowacji, Turcji, Czech, Mołdawii, Izraela,
Estonii, Anglii, Belgii i Węgier. W sumie wystąpi 20 drużyn.
Wszystkich fanów tej dyscypliny sportu zapraszamy do śledzenia przebiegu
Mistrzostw.

Groby na Cmentarzu Komunalnym w Rymanowie można znaleźć przez internet.
System Grobonet już działa
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie jako zarządca Cmentarza Komunalnego w Rymanowie uruchomił internetową
wyszukiwarkę grobów parafii Rymanów. Wyszukiwarka została opracowana na podstawie szeregu wprowadzonych danych, m.in.
ilości nagrobków, ilości osób pochowanych oraz wykonaniu około 4 tys. zdjęć nagrobków, czego efektem jest program , który
ułatwi pracę oraz w szybki sposób znalezienie osób bliskich, które zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Rymanowie.
Wchodząc na stronę Gminy Rymanów lub na stronę
http://rymanow.artlookgallery.com/grobonet można znaleźć informacje o wszystkich mogiłach znajdujących się na tutejszym
cmentarzu. System wyszukiwania jest bardzo prosty. Po wpisaniu
danych osoby pochowanej na cmentarzu, ukazuje się zdjęcie nagrobka oraz plan cmentarza z dokładnym wskazaniem miejsca, w
którym znajduje się mogiła /nr kwatery, rzędu oraz grobu/.
Przeszkodą nie jest brak pełnych informacji o zmarłej osobie.
Do poszukiwań wystarczą dane cząstkowe, na przykład nazwisko,
data urodzenia lub śmierci. Program pokazuje wtedy listę trafień, na której odnajdziemy interesującą nas osobę. Stanowi to ogromne
ułatwienie dla osób poszukujących swoich bliskich zmarłych.
Damian Rygiel
Dyrektor ZGK w Rymanowie
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,,ŚLADAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W RYMANOWIE”
Synagoga i Dom Żydowski dostępne dla zwiedzających
Historię oraz ślady dawnego miasteczka Rymanów zamieszkiwanego przed II
wojną światową przez ludność żydowską można poznać zwiedzając rymanowską
synagogę oraz Dom Żydowski
- Muzeum przy ul. Sanockiej
2. Więcej informacji pod numerami tel: 503 019 865 oraz
663 517815

X Dni Pamięci
„Byliśmy, Jesteśmy” X Dni Pamięci w Rymanowie. 75 rocznica Zagłady Żydów Rymanowa.
PROGRAM OBCHODÓW:
Dzień I (2017.08.09):
• 10:00 - 17:00 Przyjazd i zakwaterowanie gości
• 18:30 - Jaś Wędrowniczek - spotkanie uczestników Dni Pamięci
Dzień II (2017.08.10):
• 17:00 – 18:30 Cmentarz żydowski w Rymanowie - Kadisz za żydowską społeczność Rymanowa w 75 rocznicę jej
zagłady
• 19:30 - sala widowiskowa Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - oficjalna inauguracja X Dni Pamięci „Byliśmy, Jesteśmy”
• 19:45 - uroczysty koncert na skrzypce i fortepian w wykonaniu Anny Materniak – fortepian i Marcina Króla –
skrzypce (wstęp wolny)
Dzień III (2017.08.11):
• 11:00 - 12:00 - Jaś Wędrowniczek - duża sala - warsztaty „Kamienie Pamięci” (wstęp wolny)
• 12:30 – 14:00 - Jaś Wędrowniczek - duża sala - warsztaty muzyczne prowadzone przez Paulinę i Szymona Statecznych (wstęp wolny)
• 17:00 – 18:30 - scena przed synagogą - pieśni żydowskie w wykonaniu artystki ze Lwowa Natalya Vakshynska
oraz koncert „Psalmy” w wykonaniu Paulina Stateczna – instrument klawiszowy oraz Szymon Stateczny - skrzypce
(wstęp wolny)
• 18:45 – 19:15 -Synagoga - wykład prof. Wacława Wierzbieńca i Małki Schaham Do - Ron „Tragedia Holokaustu”
• 19:15 – 19:30 - odczytanie nazwisk rodzin Żydów rymanowskich zamordowanych w czasach Holokaustu, modlitwa
(wstęp wolny)
• 20:30 – 22:30 - Jaś Wędrowniczek - duża sala - kolacja szabasowa z motywem przewodnim: „Le chaim – Za
życie!”.Tradycyjne spotkanie z potrawami szabasowymi, rozmowa przy stole i muzyce Oprawa muzyczna - Paulina i
Szymon Stateczny i nie tylko… Impreza biletowana i za zaproszeniami
Dzień IV ( 2017.08.12):
• 10:00 – 11:15 - Jaś Wędrowniczek - duża sala - wykład „Czym różni się Biblia chrześcijańska od Biblii żydowskiej”
Roman Zając biblista, autor książki „Biblia. Początek, czyli jak powstał najlepszy know how na świecie” (wstęp wolny)
• 13:00 – 14:30 - Marsz Pamięci Żydów Rymanowa na trasie Rynek – Wróblik Szlachecki stacja kolejowa
Dzień V (2017.08.13):
• 12:00 -13:00 - Żydowski Dom Sanocka 2 - wernisaż wystawy izraelskiego artysty fotografika Jakoba Jakobowa i
artysty rzeźbiarza Macieja Syrka - oprawa muzyczna Natalya Vakshynska (wstęp wolny)
• 13: 30 - Żydowski Dom Sanocka 2 - zakończenie
22
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Rymanowskie Orły
- 2017

M

łode Orły”, to nagrody
przyznawane za wysokie
wyniki w nauce i inne
znaczące osiągnięcia dla uczniów
ze szkół prowadzonych i dotowanych
przez Gminę Rymanów. 14 lipca
br., po raz siódmy Burmistrz gminy
Rymanów, Pan Wojciech Farbaniec,
podczas uroczystej gali, uhonorował 126 najwybitniejszych uczniów
w czterech kategoriach:
Prymus – dla najlepszych
•
uczniów klas programowo najwyższych
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkoły ponadgimnazjalnej.
•
Egzamin - dla uczniów klas
programowo najwyższych szkół
podstawowych, gimnazjów i szkoły
ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali
najlepsze wyniki sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego oraz
maturalnego na szczeblu gminy.
•
Konkursy – dla laureatów
i finalistów konkursów przedmiotowych
oraz olimpiad przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium
Oświaty oraz dla uczniów szkoły
muzycznej I stopnia za miejsca I-III
i wyróżnienia w konkursach o zasięgu
makroregionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym.
•
Mistrz – dla uczniów, którzy
osiągnęli inne znaczące sukcesy na
szczeblu krajowym lub wojewódzkim.
Gmina Rymanów prowadzi siedem
zespołów szkół, w skład których
wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, Liceum Ogólnokształcące
i Szkoła Muzyczna I stopnia. Nagrodę
„Młode Orły” ze szkół podstawowych
w kategorii Mistrz otrzymało 29
uczniów, a w kategorii Konkurs 6.
W związku z reformą edukacji, klasa
szósta nie jest już ostatnią klasą szkoły
podstawowej, w związku z tym nieprzyznane zostały nagrody: Prymus
i Egzamin.
Uczniowie szkoły muzycznej
zdobyli 6 nagród w kategorii Konkurs. Gimnazjaliści natomiast w kategorii Prymus otrzymali 10 wyróżnień, Konkurs ,7a Mistrz 31.
Licealiści otrzymali w kategorii Prymus 5 nagród, Egzamin 3, Konkursy 6, a Mistrz 27.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
nagrodzonym Nagrodą Burmistrza
„Młode Orły” za osiągnięcia w roku
szkolnym 2016/2017 i życzymy,
aby zdobytą wiedzę i umiejętności
mogli w dorosłym życiu dobrze
wykorzystać.

„
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