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KONCERT NOWOROCZNY

fot. R. Głód, W. Łabuda

Plebiscyt Sportowy
Dziennik „Nowiny” już po raz 58 przeprowadził Plebiscyt Sportowy. Podsumowanie plebiscytu odbyło się początkiem stycznia w Hotelu
Prezydenckim w Rzeszowie. Kibice zadecydowali o rozdziale aż 131
nagród w każdym powiecie. Doceniono sportowców seniorów, juniorów,
trenerów i drużyny.
Doceniono sportowe sukcesy klubu piłki ręcznej ze szkoły w Posadzie
Górnej - wśród najlepszych znaleźli się bramkarka Handballu Julia Bolanowska i trener drużyny Grzegorz Argasiński.
Przypomnijmy, że sportowcy z Posady Górnej zdobyli mistrzostwo
Podkarpacia w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.
Gratulacje !
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usłyszymy były pisane dla największych którym syn nie utrzymywał bynajmniej
i najbardziej znanych sal balowych serdecznych kontaktów (doszło między
Europy. Dzisiejsze spotkanie przeniesie nimi nawet do procesu). Po śmierci
Państwa na te najcudowniejsze bale. A Straussa
seniora
obie
orkiestry
głodzie kontaktu ze sztuką przez to wszystko dzięki muzykom Lwowskiej połączone zostały w jedną. Z biegiem
duże „S” świadczyła frekwencja w Orkiestry Symfonicznej, którą dzisiaj lat orkiestra Straussów zyskiwała coraz
sali kina „Sokół”. Aby pomieścić mamy przyjemność gościć w Rymanowie. większą popularność. Koncertowała
wszystkich chętnych potrzebne były
Okazuje się, że prawie wszystkie głównie w Wiedniu, ale wyjeżdżała
dostawki po bokach sali. Koncertować drogi w naddunajskiej metropolii mogą również z występami gościnnymi do
miała Lwowska Orkiestra Symfoniczna doprowadzić do Straussów. Warto w tym wielu krajów Europy i do Ameryki.
pod dyrekcją Jurija Berwieckiego, miejscu krótko przybliżyć tę niezwykłą Już w1850 roku Jan Strauss wraz z
która niedawno koncertowała już w rodzinę, która miała tak wielki wpływ na orkiestrą gościł w Warszawie! Podstawą
Rymanowie. Teraz, w 20-osobowym życie muzyczne Wiednia i całej Europy repertuaru
orkiestry
Straussów
składzie ledwo zmieściła się na scenie.
XIX wieku i której sława dotarła w były kompozycje członków rodziny.
W imieniu organizatorów przywitała międzyczasie do najdalszych zakątków Najbardziej utalentowanym i najbardziej
gości i wprowadzenia do koncertu świata. Muzyczną dynastię Straussów znanym twórcą był Jan Strauss syn. W
dokonała Alina Pulnar:
zapoczątkował Jan Strauss ojciec. Od pierwszym okresie komponował prawie
Witam Państwa bardzo serdecznie końca lat dwudziestych XIX wieku aż wyłącznie utwory taneczne – walce,
na Koncercie Noworocznym w stylu do przedwczesnej śmierci w 1849 r. polki, marsze, kadryle. Niewielką część
wiedeńskim. Nasz koncert nawiązywać prowadził on w Wiedniu własną orkiestrę, tych utworów – tylko dlatego, że jesteśmy
będzie, jak sam tytuł sugeruje, do od która wykonywała w dużej mierze jego ograniczeni czasem – będziecie mogli
dawna bardzo popularnych spotkań, utwory, w tym przede wszystkim walce.
Państwo wysłuchać podczas dzisiejszego
które w czasie karnawału organizowane
Jan Strauss skomponował ich około koncertu. Nie zabraknie także utworów
były w Wiedniu. Zgodnie z tradycją 150. Przyjęło się mówić, że schedę po innych twórców.
kompozycje rodziny Straussów grało i do ojcu przejął jego najstarszy syn, również
Składający się z 18 utworów koncert
dzisiaj gra się tam w karnawale.
noszący imię Jan, stąd też określany rozpoczął się walcem „Odgłosy wiosny”
Jednak w Wiedniu XIX wieku – czyli jako Jan Strauss syn. Nie było to jednak Jana Straussa syna a zakończył walc „Nad
w okresie, kiedy tworzyli Straussowie takie proste. Jan Strauss ojciec nie pięknym modrym Dunajem” Jana Straussa.
- rzadko słuchano tych kompozycji życzył sobie, aby synowie poszli w jego Orkiestrę prowadził z niesamowitym
na siedząco. Utwory, które dzisiaj ślady, bo niepewny zawód muzyka nie temperamentem i poczuciem humoru Jurij
dawał gwarancji, że
Berwecki a solistami byli Marianna Mazur
będą mieli z czego
i Jarosław Papajło. Razem z gośćmi
żyć. Zabronił im wręcz
z Ukrainy wystąpiła, gorąco przyjęta,
Śniegowe okrycie
uczyć się muzyki!
Dominika Farbaniec która zaśpiewała
Jednak najstarszy syn
dwa utwory: „Przetańczyć całą noc” z
Znudziło się Ziemi chodzić w jesiennej sukience
nie
podporządkował
musicalu „My fair Lady” oraz „Memory”
się woli ojca i już w
Bo kolory jej wyblakły, dziur ma coraz więcej
z musicalu „Koty”.
roku 1844, gdy miał
Poszarzała butów zieleń, szal się podarł z liści
Publiczność oklaskiwała wykonanie
zaledwie 19 lat, założył
Na kończynach drzewnych nagich wiatr dokonał zniszczeń
wszystkich utworów a na zakończenie
własną orkiestrę. Przez
Już odpocząć pragnie Ziemia w pościeli wygodnej
koncertu nagrodziła wykonawców
kilka lat konkurowała
Otulić się szczelnie, miękko i wyspać się dobrze
długotrwałymi oklaskami na stojąco.
ona z orkiestrą ojca, z
Teraz z chłodu nieubrana już dostaje febry
(wła)
Co tu począć ?...
A nad Ziemią ciemne chmury biegły
Usłyszały żale Ziemi - jej wielkie zmartwienie
Namówiły się ze sobą; poratujmy Ziemię
Ciężko dźwigać nam swój bagaż – dajmy coś od siebie
KOMUNIKAT
Rozwiązały swe bagaże napełnione śniegiem
I sypały śnieg na Ziemię przez noc i dzień cały
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 9
I pierzynką białą, piękną Ziemię okrywały
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie
Ubrały też wszystkie drzewa w sweterki bielutkie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
Czapy dachom porobiły. Już Ziemi przytulnie
odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
I okryta płaszczem śniegu aż do wiosny spała
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) taryfy obowiązujące
Już nie czuła się obdarta, ani całkiem naga
w dniu wejścia w życie w/w ustawy zachowują moc
Śnieg też był zadowolony ze swego uczynku
przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Czuł, że miło być kożuszkiem lub białą pierzynką
Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 12 grudnia
Miękkim szalem, lub wspaniałą peleryną ciepłą
2017r., a zatem okres obowiązującej obecnej taryfy
Mógł wymyślać różne sztuczki – mając frajdę wielką
skrócony został do dnia 10 czerwca 2018r.
Z śnieżnej włóczki robił krzewom skarpety, szaliki
Nową taryfę 3 letnią Zakład Gospodarki Komunalnej
I otulał bielą pola, płoty i chodniki
w Rymanowie opracuje i złoży do dnia 12 marca 2018r.
A gdy z wiatrem robił tańce – wielkie tworzył zaspy
do nowego Organu regulacyjnego, którym od 1 styczna
I utrudniał ruch na drogach, zasypywał lasy
2018r. jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Kiedy zbytnio się pobrudził do chmur słał depeszę
Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni Wód Polskich
Aby śniegu dosypały bielutkiego leszcze
Z poważaniem
						
I tak prawie całą zimę był Ziemi ubraniem
Damian Rygiel		
Ale musi iść „do prania” gdy wiosna nastanie
Dyrektor ZGK Rymanów
(luty2012)

Koncert noworoczny
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Maria Przybylska
Cóż! W tym roku znów brak śniegu - prawie jak nie zima
Pewno śnieżne niespodzianki na wiosnę nam trzyma
Styczeń 2018r
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Wydarzyło się w lutym
18.II 1588 - 430 lat temu otwarto pierwszą, działającą nieprzerwanie, księgarnię w Warszawie..
21.II 1848 – w Londynie K. Marks i F. Engels
opublikowali Manifest Partii Komunistycznej –
dzieło które zmieniło historię świata a zawarte
tam tezy zainspirowały rosyjskich bolszewików
do wzniecenie rewolucji październikowej i utworzenia Związku Radzieckiego.
17.II 1864 – pierwszy udany atak i zatopienie
nieprzyjaciela dokonuje okręt podwodny „H.L.
Hunley”. Wodowany w 1863 r dwukrotnie tonął
podczas prób. Miał 12 m długości i liczył 9 osób
załogi, którzy napędzali śrubę siłą swych rąk.
Wnętrze oświetlano świecą. „Hunley” zatopił
okręt „Housatonic” ale sam też z załogą zatonął.
5.II 1878 – ur. Andre Citroen, inż. francuski. Karierę przedsiębiorcy rozpoczął w Warszawie skąd
pochodziła jego matka. Odwiedzając Łódź ujrzał
koło zębate w kształcie daszku, kupił pomysł na
którym zarobił duże pieniądze, a wzór uzębienia
trafił na logo firmy, w której w 1919 r. powstało
pierwsze wielkoseryjne auto Europy – Citroen A.
5.II 1948 – powołano SP (Służbę Polsce) paramilitarną organizację młodzieżową. Obok zajęć
wojskowych i ćwiczeń fizycznych prowadzono ideologiczną indokrynację komunistyczną.
Zrzeszała 1,2 mln członków w wieku 16-21 lat.
Zlikwidowana w 1955 r.
5.II 1958 – u wybrzeży USA (k. Savannach) doszło do kolizji myśliwca i bombowca B-47, który
z powodu trudności z lądowaniem musiał zrzucić
z pokładu bombę. Była to 3,5tonowa bomba
wodorowa. Na szczęście nie wybuchła, ale mimo
długotrwałych poszukiwań bomby nie znaleziono.
Ocean ma tu do 5 tys. m głębokości.
1.II 1958 – 60 lat temu USA umieszczają na orbicie pierwszego satelitę naukowego –Explorer. Do
tej pory wystrzelono ok. 7 tys. satelitów z czego
ok 20 % jest aktywnych ( wśród nich są także 2
polskie).
16.II 1958 – w wrocławskiej klinice chirurgicznej
prof. Wiktor Bross dokonał pierwszej w Polsce
operacji na otwartym sercu. W 1961 r. zastosował
sztuczne płuco-serce, a w 1966 r. przeprowadził
transplantację nerki pobranej od żyjącego dawcy.
9.II 1969 – pierwszy lot olbrzymiego Boeinga
747 – testujący piloci nazwali go „marzeniem
pilota”. Pomieści nawet 660 siedzeń i jest kupowany do dziś – sprzedano już prawie 1 600 sztuk.
Pierwszy egzemplarz stoi w Museum of Flight w
Seattle.
17.II 1980 – Polacy zdobyli zimą Mont Everest.
Dokonali tego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, którzy jako pierwsi w historii weszli zimą na
szczyt Ziemi.
28.II 1986 – premier Szwecji Olof Palme udał
się z małżonką do kina bez ochrony. Po wyjściu z
kina zostali ostrzelani przez nieznanego sprawcę.
Premier zmarł, żona odniosła niegroźne obrażenia. Motywy i sprawca są do dziś nieznani.
24.II 2008 – niezwykłego wyczynu dokonał Polak Arkadiusz Pawełek - na odkrytej, pontonowej
łodzi „Onyx”, jako pierwszy w świecie opłynął
przylądek Horn z Atlantyku na Pacyfik. Wypłynął
15.II z Punta Arenas i po przeszło 300 milach
żeglugi dopłynął do Puerto Williams.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Trzech nielegalnych imigrantów, dwóch Afgańczyków i Pakistańczyk, błąkało się po Rzeszowie.
Dotarli do punktu informacyjnego
Urzędu Miasta, który znajduje się w
jednej galerii handlowych. Cudzoziemcy, którym przedstawiono zarzut w art. 264 § 2 kodeksu karnego,
przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy oraz dobrowolnie
poddali się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat. Decyzją
Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zatrzymani zostali umieszczeni na trzy
miesiące w Strzeżonym Ośrodku
dla Cudzoziemców w Białymstoku.
Jednocześnie, wszczęta została procedura zmierzająca do zobowiązana
cudzoziemców do powrotu.
• Sanoccy radni podjęli uchwałę
o zatwierdzeniu budżetu miasta na
2018 rok. Na inwestycje przeznaczono 81 milionów złotych. Deficyt
sfinansowany zostanie przychodami
z emisji obligacji, na łączną kwotę
48,5 miliona złotych.
• Sokołów Młp. ma północną
obwodnicę. Inwestycja kosztowała
19 mln zł, droga została oddana
do użytku. Blisko 3,2 kilometrowa
droga ma 2 pasy ruchu. Powstała w
ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa
– Sokołów Małopolski – Leżajsk.
Wyposażono ją w obustronne pobocza i rowy odwadniające. W ramach
tej inwestycji powstały jeszcze m.in.
rondo na skrzyżowaniu obwodnicy
z drogą wojewódzką nr 875, trzy
skrzyżowania (na przecięciu obwodnicy z ul. Akacjową, ul. Polną i
drogą powiatową nr 1366R), zjazdy
indywidualne, chodniki i ścieżki
rowerowe.
• Na terenie jednego z zakładów
- sortowni odpadów w Paszczynie
znaleziono blisko 2,5-metrowego
węża boa. Zwierzę było nieżywe.

• Na początku roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
wykonało dwa otwory poszukiwawcze,
które pozwoliły odkryć nowe złoża gazu
w utworach miocenu niekonwencjonalnego na Podkarpaciu. Spółka szacuje, że po
podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą ok. 68 tys. m3 na dobę,
natomiast z otworu Korzeniówek-1K – ok.
22 tys. m3 na dobę. W obu przypadkach
jest to gaz wysokometanowy.
• Lornetki, czapki, manierki, medale,
zegary, bagnet a także inne przedmioty
o charakterze historycznym wykryli
funkcjonariusze Krajowej Administracji
Skarbowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Łącznie
130 przedmiotów.
• Policjanci ruchu drogowego w
województwie podkarpackim patrolują
ulice 155 pojazdami. Najwięcej z nich
to oznakowane KIA ceed. Jest ich 79, są
wyposażone w dwulitrowe silniki na olej
napędowy, oraz 1,6-litrowe na benzynę.
Wśród oznakowanych radiowozów są też
fordy mondeo i ople astra. Podkarpaccy
policjanci dostaną w tym roku jeszcze
sześć nieoznakowanych BMW i 32 klasyczne radiowozy marki KIA.
• Prawie dwuletnia niedźwiedzica
- Cisna, która jako malutkie dziecko
została znaleziona w Bieszczadach, to
już nie kruszynka. Właśnie przekroczyła
100 kg wagi. Obecnie mieszka w ZOO
w Poznaniu.
• 04.01 w Filharmonii Podkarpackiej, podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa, tytuł „Zasłużony dla
województwa podkarpackiego” otrzymał
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Arcybiskup Mokrzycki w latach 1996-2005
był osobistym sekretarzem Jana Pawła II,
a potem do 2007 osobistym sekretarzem
papieża Benedykta XVI. W latach 2007
- 2008 biskupem lwowskim, a arcybiskupem metropolitą lwowskim jest od 2008
roku. Jest także przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy i Komisji
Doktryny Wiary.

Odeszli do wieczności
(15.XII 2017 – 15.I 2018)

23.12 – Wiernasz Bronisław (l. 86) – Królik Polski
26.12 – Wais Jadwiga Teresa z d. Wilusz (l. 90) – Klimkówka
27.12 – Rzepski Adam (l. 52) – Wróblik Królewski
27.12 – Kosiba Władysław (l. 61) – Rymanów
27.12 – Kołodziejczyk Kazimierz (l. 66) – Milcza
28.12 – Kasperkowicz Stanisława Elżbieta z d. Dworzańska (l. 69) – Rymanów
28.12 - Godzik Helena z d. Wiernusz (l. 98) – Posada Górna
31.12 – Hanus Bogdan Paweł (l. 50) – Rymanów
01.01 – Mossor Henryk (l. 80) – Wróblik Szlachecki
05.01 – Mazurkiewicz Wiktoria z d. Jasińska (l. 89) – Rymanów
06.01 – Białas Robert Jan (l. 46) – Łazy
07.01 – Ziemiańska Teresa z d. Rajchel (l. 98) - Ladzin
08.01 – Kilarska Krystyna Emilia z d. Klamut (l. 62) – Wróblik Królewski
10.01 – Kordos Bronisława (l. 90) – Rymanów
11.01 – Smoleń Tadeusz (l. 64) – Królik Polski
12.01 – Hajduk Janina z d. Kończak (l. 70) – Ladzin
(wła)

• Ibis - tak nazywa się robot, który pojawił się właśnie na wyposażeniu placówki straży granicznej w porcie lotniczym
Jasionka. Weźmie na siebie te najbardziej
ryzykowne i niebezpieczne zadania,
związane z ewentualnym pojawieniem
się na terenie lotniska materiałów wybuchowych. Robot może je nie tylko
rozpoznać, skanując pozostawiony bagaż
i wykrywając np. ładunek wybuchowy
i wykonując zdjęcie rentgenowskie, ale
także za pomocą chwytaków przenieść
w inne miejsce. Obsługiwany jest zdalnie
przez przeszkolonych funkcjonariuszy.
• W 2017 roku podkarpaccy strażacy
wyjeżdżali do prawie 23 tys. zdarzeń.
Dwie trzecie z nich to interwencje niezwiązane z ogniem. - W zdarzeniach, do
których byliśmy wzywani zginęło 186
osób. Pożary pochłonęły 15 ofiar. Pozostałe ofiary śmiertelne to głównie ofiary
wypadków drogowych, utonięcia i śmiertelne zatrucia czadem. Ponad czterem
tysiącom rannym udzieliliśmy pomocy
- informuje mł. bryg. Marcin Betleja z
Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Z powiatu…
• Radni Krosna jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem działań
zmierzających do powiększenia obszaru
Krosna. Prezydent chce przyłączenia
do miasta części terenów gmin Miejsce
Piastowe i Krościenko Wyżne. Wkrótce
także krośnianie będą mieli okazję wypowiedzieć się czy są za zmianą granic
miasta. Magistrat zapowiada rozpoczęcie
szerokich (zarówno w formie spotkań jak
i za pośrednictwem internetu) konsultacji.
• Dochody powiatu krośnieńskiego
na 2018 rok zaplanowano w wysokości
72,8 mln zł. W tej kwocie mieszczą się
dochody bieżące (ponad 69 mln zł) i
dochody majątkowe (3,6 mln zł). Budżet
zasilą fundusze unijne - w sumie 4,5 mln
zł. W porównaniu do ub. roku dochody
budżetu są niższe o ponad 18 mln zł.
Głównym źródłem zasilającym kasę
powiatu krośnieńskiego jest subwencja
ogólna - wyniesie ona ponad 34 mln zł.
• Za prawie 14 mln zł magistrat kupił
od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
teren lotniska „Iwonicz”. Wójtowie gmin
Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne
mówią o skandalu i zapowiadają zgłoszenie sprawy do prokuratury.
• Kilkaset osób wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Krosna. W tym roku te szczególne,
bo wystawione w przestrzeni publicznej
Jasełka przebiegały pod hasłem „Bóg
jest dla wszystkich”. Byli królowie na
koniach, aniołki, liski, diabły i inne postacie. Na zakończenie przemarszu, na
Rynku wręczono nagrody za najpiękniejsze przebrania.
• Serwowane w restauracji Polanka
rarytasy, m.in. tatar z tuńczyka i lody w
bezie, podbiły serca krytyków kulinarnych. Lokal po raz drugi znalazł się na
liście 100 najlepszych polskich restauracji. Restauracja mieści się w zabytkowym

Pałacu Polanka przy ul. Popiełuszki 103
w Krośnie.
• W rankingu najlepszych techników
w Polsce 2018 krośnieński „Elektryk”
zajął bardzo wysokie 6. miejsce. Szkoła
jest także najlepszym technikum w województwie. Dobrze wypadł też „Kopernik”, 71wśród liceów.
• Prezenty o wartości około 100 tys.
zł przekazała Grupa Nowy Styl kilkudziesięciu placówkom i organizacjom z
regionu, opiekującym się dziećmi oraz
osobami niepełnosprawnymi. Wręczono
je podczas dorocznego „Balu Tolerancji”, który odbył się w sobotę (13.01) w
Krośnie.
• - Chcemy, żeby czytelnicy czuli się u
nas tak swobodnie, jak w swoim mieszkaniu – mówią pracownicy otworzonej
niedawno w galerii VIVO! księgarni Autorskiej, która z dnia na dzień zaskarbia
sobie coraz większą sympatię gości.
• Jedliccy policjanci podczas kontroli
w Dobieszynie zatrzymali 18-latka, który
posiadał marihuanę. W jego mieszkaniu
zabezpieczono kilka kolejnych porcji zabronionych substancji. Młody mężczyzna
został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
• W poniedziałek (15.01) nastolatka
chciała skoczyć z mostu w krośnieńskiej
dzielnicy Białobrzegi. Dyżurny krośnieńskiej jednostki rozmawiał z młodą
dziewczyną do czasu dotarcia na miejsce
policjantów. Doświadczenie prowadzącego rozmowę oraz szybka interwencja
funkcjonariuszy, zapobiegły tragedii.
• W środę (3.01) około godziny 15:40
na ul. Markiewicza w Miejscu Piastowym doszło do potrącenia zakonnicy na
przejściu dla pieszych. Ranną kobietę
przewieziono do szpitala.
• Pierwszym dzieckiem urodzonym w
2018 roku w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
jest Nela, córka pani Moniki i Arkadiusza.
Przyszła na świat 1 stycznia, o godzinie
8.15. W chwili urodzenia dziewczynka
ważyła 3230 gramów i mierzyła 55 cm.
To drugie dziecko szczęśliwych rodziców
z Odrzykonia. Zarówno mama, jak i córeczka czują się dobrze.

Z gminy
• Rymatex jako jedna z czterech firm w
całym kraju otrzymała statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play” za szczególną
działalność proekologiczną. Inwestując
w innowacyjne urządzenia, zmniejszono
emisje zanieczyszczeń daleko poza dopuszczalną granicę oraz zaoszczędzono
zużycie gazu ziemnego. Istniejąca od
2002 roku firma produkuje materiały
ścierne o najwyższej jakości sprzedawane
na rynku krajowym i unijnym.
• Stacja KiczeraSki w Puławach zajęła
21 miejsce w Polsce w rankingu „dużych
stacji narciarskich” organizowanego przez
Onet.pl. oceniano jakość i różnorodność
tras narciarskich, parkingi, dojazd,
gastronomię i możliwości noclegowe.
Najwięcej punktów otrzymała stacja za
komfort jazdy i jakość naśnieżania tras.

• W piątkowy wieczór (19.01) na ul.
Rynek (w ciągu drogi krajowej 28) doszło
do potrącenia mężczyzny, przez kierującego BMW. Pieszy został przewieziony
do szpitala.
• W ramach ogólnopolskiego protestu lekarzy, w całym kraju składane są
wypowiedzenia. Jak poinformował portal KrosnoCity.pl w Krośnie związkowcy
weszli w spór zbiorowy z dyrekcją
szpitala. 98 lekarzy pełniących dyżury
złożyło deklaracje, że od 1 marca nie
będą pełnić dyżurów (nie zgadzają się na
pracę powyżej 48 godzin tygodniowo).
Kolejnych 17 lekarzy, którzy nie pełnią
dyżurów - zadeklarowało, że nie zastąpią
kolegów. To zdecydowana większość
lekarzy pracujących w Krośnie.
• W środę (10.01) tuż przed godziną
8:00 na skrzyżowaniu w Bziance doszło
do zderzenia dwóch pojazdów w wyniku
którego jedna osoba trafiła do szpitala.- Na
odcinku DW 887 w miejscowości Bzianka
doszło do zderzenia VW Passata i Opla
Astry - informuje asp. Paweł Buczyński z
KMP Krosno - Kierujący volkswagenem
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
oplowi. Na skutek zdarzenia kierujący
astrą trafił do szpitala. Uczestnicy byli
trzeźwi. Opel zatrzymał się na dachu w
pobliskim rowie.
• 06.01.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprosił wszystkich
na Koncert Kolęd i Pastorałek. W programie wystąpili laureaci zorganizowanego
w grudniu Konkursu Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda” – dzieci i młodzież
z terenu gminy Rymanów.
• 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia
2018 roku. Celem tegorocznej zbiórki
było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Mimo mroźnej pogody uczniowie SP
Królik Polski także stanęli na wysokości zadania, przyłączyli się do WOŚP-u
i dzielnie kwestowali w Króliku Polskim
oraz Bałuciance. W tym roku szkolny
sztab WOŚP reprezentowało siedmioro
uczniów z kl. III gimnazjum: Maria
Dąbrowska, Natalia Ozimina, Kamila
Smoleń, Wiktoria Smoleń, Ilona Zemlańska, Dawid Jakieła i Jakub Wilczek.
Mieszkańcy okazali wielkie serce i z
radością włączyli się w tę szlachetną
akcję, hojnie napełniając puszki. W
sumie udało się zebrać 1376,45 zł.
• Również uczennice Zespołu Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej brały
udział w 26. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dzieci kwestowały
od godziny 7.00 do godziny 16.00 na terenie
Rymanowa Zdroju. W zbiórce wzięły
udział następujące uczennice: Blanka
Krzysztyńska, Kornelia Potasiewicz,
Aleksandra Rygiel, Judyta Bolanowska,
Otylia Landsmann, Kamila Małek, Maria
Przybyła, Antonina Szczęsna i Dominika
Pęcak. Łączna suma, którą zebrały dzieci
wyniosła 3459,44 zł
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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W hołdzie powstańcom
styczniowym
„Naród żyje, dopóki język jego żyje”.

W

Karol Libelt

2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji społeczność
Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej postanowiła uczcić pamięć
Polaków, którzy walczyli o wolność
z bronią w ręku lub sumienną pracą
przynosili chlubę swej ziemi. Przypomnienie zasług naszych przodków,
zaangażowanych w walkę o niepodległość w epoce porozbiorowej, stało
się inspiracją do zorganizowania
Konkursu Literackiego „W drodze ku
niepodległości”.
Turniej adresowany był do uczniów
klas VI-VII szkół podstawowych oraz klas
II-III gimnazjów, położnych na terenie
gminy Rymanów. Spotkał się z szerokim
zainteresowaniem, co szczególnie cieszy,
gdyż postawa, zaangażowanie i talent
adeptów sztuki literackiej bez wątpienia
zadaje kłam obiegowej opinii, iż patriotyzm i umiłowanie wolności nie są priorytetem dla młodego pokolenia Polaków.
W dniu 22 stycznia 2018 roku, w
155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, oficjalnie ogłoszono nazwiska
laureatów Konkursu Literackiego. Rangę
spotkania podniosła obecność znamienitych gości reprezentujących środowiska
kulturotwórcze w gminie Rymanów. Na
uroczystość przybyli m.in.: Pani Danuta
Litarowicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, Pani Monika
Rygiel – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rymanowie, Pan Józef
Ziajka – sołtys wsi Posada Górna, Pan
Czesław Szajna – prezes Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”.
Gospodarz uroczystości, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Pan Piotr Cisek, w mowie okolicznościowej przypomniał, że dokładnie 155 lat
temu, Manifestem Tymczasowego Rządu
Narodowego rozpoczął się największy
w XIX w. polski zryw narodowy, który
ukształtował patriotyzm Polaków przełomu XIX i XX wieku. Do dziś śpiewana
w uroczystych narodowych momentach
suplikacja „Boże, coś Polskę…” zrodziła
się właśnie wtedy. Zwracając się do audytorium, zauważył, że wbrew niektórym
opiniom, powstanie nie było akcją „gorących głów”, spontaniczną, wcześniej
nieplanowaną. Dojrzewało ono w sercach
i umysłach Polaków przez lata, zwłaszcza
po otrząśnięciu się z przygnębienia i strat
klęski powstania listopadowego. Powstanie styczniowe było aktem odrzucenia
rosyjskiej niewoli, wyrazem odrodzenia
narodu i woli odzyskania niepodległości.
Ujawniło także umiejętność budowy organizacji cywilnej i wojskowej, która mimo
miażdżącej przewagi sił armii rosyjskiego
zaborcy działała prawie dwa lata, kierując
wysiłkiem zbrojnym i oporem. Na koniec
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swego wystąpienia Pan dyrektor zaprosił
wszystkich zebranych – zaproszonych
gości oraz uczniów i nauczycieli na program artystyczny „Szli, by walczyć o swój
dom” w wykonaniu uczniów.
Uroczystość poprowadzili Aleksandra Hanus i Maciej Krukar. Uwagę
słuchaczy przykuły zarówno partie śpiewane, jak i wystąpienia recytatorów. Pieśń
„Miejcie nadzieję” ze słowami Adama
Asnyka w interpretacji Oliwii Szybki
wprowadziła słuchaczy w wyjątkowy
nastrój. Brawurowe wykonanie „Pieśni
Wiktorii” oraz znanego przeboju „Powrócisz tu” przez Oliwię Staroń zakończyło
się burzą braw. Mądry przekaz, mimo
upływu lat, nie stracił na znaczeniu, co
potrafiła docenić publiczność. Artystka
poruszyła słuchaczy swym czystym i
silnym głosem. Niezwykły nastrój udało
się stworzyć dzięki oryginalnej aranżacji
utworu „Jedna chwila” z docenionej przez
krytyków płyty „Panny Wyklęte”. Pieśń
w interpretacji Amelii Chmiel, opowiadająca o rozdarciu wewnętrznym kobiety,
żegnającej swego ukochanego, idącego na
bój, przywiodła na myśl wstrząsający czas
walki o niepodległość. Na zakończenie
zebrani goście usłyszeli niezwykle emocjonalne wykonanie pieśni „Niepodległa,
niepokorna” przez Aleksandrę Graboń i
Izabelę Siręgę.
Nienaganne recytacje polskiej poezji
także skłoniły słuchaczy do refleksji
nad wartością wolności. Sugestywne
wygłoszenie strof „Ojczyzny” Marii
Konopnickiej przez Aleksandrę Hanus
czy Jana Lechonia „Hymnu Polaków na
obczyźnie” w interpretacji Izabeli Siręgi

gry zachwyciła wszystkich bez wyjątku.
W końcu przyszedł czas na wręczenie nagród. Na Konkurs Literacki „W
drodze ku niepodległości” napłynęły 64
prace, które oceniano w dwu kategoriach
wiekowych odrębnie dla poezji i prozy.
Zwracano uwagę na oryginalny pomysł,
kompozycję utworu i jego przesłanie,
wyraz artystyczny oraz poprawność
ortograficzną i interpunkcyjną. Autorzy
w swych tekstach podejmowali problem
tożsamości i wykorzenienia, wolności i
zniewolenia, suwerenności i niepodległości. Wśród nadesłanych prac znalazły
się wiersze wolne i rymowane, regularne
liryki, w których poetyckie obrazowanie,
uzyskane dzięki rozmaitym środkom wyrazu, nabrało nowych znaczeń. Uczniowie
tworzyli sugestywne dzieła literackie w
kunsztownej formie, z których na czoło
wysuwają się: elegia, piosenka żołnierska czy ballada. Cieszy również to, że
autorzy podzielili się z czytelnikami
swoimi refleksjami na temat ojczyzny i
wolności w formie prozatorskiej. Wielość
uprawianych gatunków zdumiewa. Spod
pióra uczniów wyszły m.in. opowiadania, wspomnienia, listy, w których nie
zabrakło anegdotycznych powiastek,
żywych dialogów, ciekawych opisów,
cechujących się niezwykłą urodą języka
i stylu. Młodzi autorzy reinterpretowali
– w konwencji fikcji literackiej – wydarzenia z okresu zaborów: przypominali
potyczki partii powstańczych z carskimi
żołdakami podczas powstania styczniowego, przywoływali postaci bohaterów
narodowych, m.in. Tadeusza Kościuszki
czy Romualda Traugutta, ocalili od zapo-

spotkało się z żywym odbiorem audytorium. Podobnie reagowali goście, słuchając powszechnie znanych słów polskiego
elementarza patriotyzmu – „Roty”. Słowa
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” nabrały
nowego znaczenia za sprawą Weroniki
Hanus, Emilii Mazurek i Aleksandry
Graboń. Niezwykle sensualny był popis
gry na skrzypcach Izabeli Siręgi, która
dźwiękiem odmalowała całą gamę uczuć
walczących powstańców: lęk, narodową
dumę i nadzieję. Nienaganna technika

mnienia osiągnięcia polskich naukowców,
dzięki którym głośno mówiono o Polsce
na arenie międzynarodowej (skroplenie
tlenu i azotu przez Karola Olszewskiego i
Zygmunta Wróblewskiego w 1883 roku).
Niezwykle przejmujące teksty powstały
na temat strajku dzieci wrzesińskich czy
postawy Michała Drzymały, który stał się
symbolem oporu przeciw germanizacji.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Imię i nazwisko opiekuna
merytorycznego

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

I

Jakub Kaczor

S P w Bziance

Małgorzata Wojtuń

Uczniowie szkół podstawowych - Kategoria: poezja
II

Izabela Siręga

SP w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Marcin Bek

S P w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Zuzanna Kasperkowicz

S P w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Oliwia Brzęk

S P w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Szymon Słowik

SP w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

wyróżnienie honorowe

Maciej Pitrus

SP w Króliku Polskim

Anna Pelczarska – Wątor

Uczniowie szkół podstawowych

Kategoria: proza

I

Julia Lorenc

S P w Klimkówce

Joanna Wójcik – Kaczor

II

Katarzyna Wojtaszko

SP w Milczy

Matylda Wojtuń

III

Krzysztof Kasperkowicz

SP w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Emilia Węglowska

SP w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Aleksandra Hanus

SP w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Karol Krasowski

SPw Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

I

Elisa Kilar

Gimnazjum w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Mateusz Markiewicz

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Jan Jurasz

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Karol Jurasz

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Uczniowie szkół gimnazjalnych - Kategoria: poezja

Uczniowie szkół gimnazjalnych - Kategoria: proza
I

Weronika Krakowiecka

Gimnazjum w Rymanowie

Beata Miszczyk

II

Antonina Szczęsna

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Martyna Jasina

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

III

Jakub Kasperkowicz

Gimnazjum w Klimkówce

Agata Barzyk

wyróżnienie honorowe

Marcelina Hanus

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Anna Kuszel

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Maria Przybyła

Gimnazjum w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Pokłosiem Konkursu Literackiego
„W drodze ku niepodległości” było wydanie okolicznościowego tomiku, zawierającego nagrodzone prace wszystkich 24
laureatów. Uroczystość mogła się odbyć
dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Pani
Anny Bałuki, Pani Jolanty Pietruszki,

Wiatrak pokonany
przez wiatr

W

lutowym numerze „NR” w
2007 roku pasjonowaliśmy się
technika stawiania największego ówcześnie wiatraka, pierwszego
z dwóch zlokalizowanych na wschód
od Rymanowa. Montowane już i jeszcze
leżące na ziemi elementy, zadziwiały
swoją wielkością. Sam fundament miał
2,1 metra grubości. Stanął na nim maszt
o wysokości 54 m, który u podstawy ma
4 metry średnicy a u góry 2 metry. Obserwowaliśmy montowanie na samej górze
głowicy o wymiarach 2x6 m. w której
znajduje się produkujący prąd generator o
mocy 600 KW. Potężne dźwigi wyniosły
do góry wirnik o trzech łopatach, każda

Pana Waldemara Kilara i Pana Bogusława
Malinowskiego. Słowa podzięki kierujemy w stronę Pana burmistrza Wojciecha
Farbańca, który objął konkurs swym
patronatem. Montaż poetycko muzyczny
„Szli, by walczyć o swój dom” oraz turniej literacki zapoczątkowały w gminie

Rymanów obchody 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny.
W imieniu Rady Pedagogicznej
ZSP w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

o długości 22 m. Podziwialiśmy precyzje
dźwigów ustawiających ważącą 90 ton
konstrukcję.
Już wtedy pojawiały się wątpliwości
czy sprowadzany używany sprzęt to dobra
inwestycja. Rozwiewano wątpliwości
informacjami o wieloletniej gwarancji
użytkowania. W życiu bywa różnie. Trzy
lata temu oberwała się jedna śmiga z
sąsiedniego wiatraka. Na początku tego
roku porywy wichru urwały wszystkie trzy łopaty. Wygląd okaleczonego
wiatraka przeraża. Czy zostanie jeszcze
odbudowany? (w)
fot. B. Sołtysik
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Mistrzostwa Polski
PTG „Sokół”
w Rymanowie

W

niedzielę, 22.10.2017r., PTG
„Sokół” Rymanów, z Panem
Kazimierzem Cetnarskim na
czele, zorganizowało MP w biathlonie
letnim i strzelectwie kulowym, w których
wystartowały Towarzystwa Sokolskie
działające na terenie południowo-wschodniej Polski. Zawody biathlonowe rozegrane zostały na stadionie Startu Rymanów,
natomiast dyscyplina strzelecka (KBKS
– 50m) w świeżo oddanej do użytku ,
po kapitalnym remoncie, strzelnicy należącej do Zespołu Szkół Publicznych.
Zawodnicy i zawodniczki z przyjezdnych
ekip, zanim przystąpili do rywalizacji, z
podziwem oglądali rozwiązania techniczne wykorzystane podczas modernizacji
naszej strzelnicy. Wszystkie zainstalowane urządzenia działały bez zarzutu,
dzięki czemu zawody przebiegały bardzo
sprawnie. Z wielką satysfakcją należy
stwierdzić, że wyremontowana strzelnica
w ZSP w Rymanowie, ku naszej wielkiej
radości, pomyślnie przeszła „chrzest bojowy” i będzie wykorzystywana nie tylko
podczas zawodów takich jak te niedzielne,
ale stanie się miejscem do podnoszenia

Gdy kręgosłup boli…

B

ól pleców to przypadłość, która
dotyka już nie tylko starsze osoby, ale również młode. Komputeryzacja wielu zawodów spowodowała,
że często kilka lub kilkanaście godzin
spędzamy w pozycji siedzącej, a co za
tym idzie: nasz ruch jest ograniczony do minimum. Z brakiem ruchu
natomiast wiążą się różnego rodzaju
dolegliwości w tym między innymi ból
pleców. Jak sobie z nim poradzić podpowiada Agnieszka Guz, fizjoterapeuta
PROFEMED Sport i Rehabilitacja,
Grupa LUX MED.
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zdolności obronnych uczniów klas mundurowych oraz mieszkańców naszego,
lokalnego środowiska.
Zawodnicy i zawodniczki reprezentujący barwy rymanowskiego „Sokoła”
spisali się bardzo dobrze, wygrywając
klasyfikację drużynową przed Sanokiem i
Mielcem oraz zajmując większość czołowych miejsc indywidualnie . W biathlonie
letnim trzy pierwsze miejsca wywalczyły
reprezentantki PTG „Sokół” Rymanów.
Zwyciężyła Aneta Sokołowska przed
Karoliną Frankowicz i Iwoną Frankowicz,
natomiast w kategorii męskiego biathlonu wygrał Mateusz Niemczyk (PTG”
Sokół” Rymanów) przed Pawłem Stach
( PT „Sokół” Sanok) i Karolem Ziajką z
Rymanowa . Również w strzelectwie, w
kategorii kobiet, trzy pierwsze miejsca
padły łupem naszych zawodniczek (1Iwona Frankowicz, 2-Aneta Sokołowska,
3-Wiktoria Smoleń), a wśród mężczyzn
całe podium zajęli strzelcy z Sanoka (1Paweł Stach, 2-Brajan Kowal, 3-Dominik
Kruczek).
W uroczystej ceremonii wręczania
nagród, która miała miejsce w hali sportowej przy ZSP w Rymanowie, wziął
udział Burmistrz Gminy Rymanów Pan
Wojciech Farbaniec oraz Pani Elżbieta
Nadziakiewicz – dyrektor ZSP.
Marek Sokołowski

Prawidłowa postawa to podstawa
Żeby zapewnić swojemu
kręgosłupowi odpowiednią pozycję przed
komputerem, tym samym zmniejszyć
możliwość wystąpienia bólu należy
umieścić ekran na wysokości oczu na
wprost tak, abyśmy nie musieli się nad
nim nachylać. Ponadto plecy powinny
swobodnie opierać się o oparcie krzesła,
a całe stopy o podłogę. Nie krzyżuj nóg.
Krzesło należy ustawić na takiej wysokości by kolana były zgięte pod kątem
90 stopni. Dodatkowo oparcie krzesła
powinno mieć lekkie wybrzuszenie na
wysokości lędźwi. Jeśli jednak go nie
ma, należy włożyć pod plecy niewielką
poduszkę, w ten sposób odciążymy
nasze plecy i zmniejszymy prawdopodo-

bieństwo wystąpienia bólu w lędźwiach.
Przedramiona powinny być podparte o
blat biurka.
Szybki trening
Jeśli spędzasz przed komputerem
kilka godzin i Twój ruch jest ograniczony do minimum, aby uniknąć bólu w
kręgosłupie należy przynajmniej co pół
godziny wstać, przeciągnąć się, unieść
wysoko ręce. Dodatkowo zrobić kilka
razy tzw. koci grzbiet i parę skłonów.
Dzięki temu rozluźnisz odrobinę mięśnie
i dasz wytchnienie plecom. Tych kilka
minut dziennie może uchronić Cię od
nieprzyjemnych dolegliwości.
Najprostsza zasada
Może wydać się banalnie proste,
aczkolwiek ma niebagatelne znaczenie

dla Twoich pleców. Jeśli czujesz niewielki
ból, albo chcesz go po prostu uniknąć
pamiętaj: siedź prosto. Często odczuwamy dolegliwości w plecach i po chwili
orientujemy się, że ostatnich kilkanaście
minut siedzieliśmy zgarbieni, pochyleni,
albo ze skrzyżowanymi nogami. Dla kręgosłupa najlepszą postawą są po prostu
proste plecy.
Boląca szyja
Jeśli często odczuwasz ból w odcinku
szyjnym kręgosłupa zwróć uwagę czy nie
pochylasz głowy nadmiernie do przodu.
Pilnuj żeby głowa znajdowała się w przedłużeniu tułowia. Jeśli nadmiernie wysuwasz ją do przodu może to świadczyć
o wadzie wzroku dlatego regularnie go
badaj. Ponadto możesz wykonać ćwiczenie na rozluźnienie mięśni, które polega
na odchylaniu głowy do przodu i do tyłu
zachowując proste plecy, jak również w
lewo i w prawo, pamiętając o spokojnym
wykonywaniu wszystkich ruchów. Jeśli
pomimo zastosowaniu powyższych rad
nadal odczuwasz dolegliwości wybierz się
do fizjoterapeuty zanim będzie za późno.
Pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
Agnieszka Guz

Moja egzystencja
Czy jest na tym świecie ktoś kto w swym bycie
Nie zadał pytania, a po cóż me życie
Zwątpienie chwilowe nasuwa pytanie
Czy ma sens me życie, odpowiedź mi Panie
Jestem szarym pyłem , płomyczkiem marnym
Nikomu niepotrzebnym i niedostrzegalnym
Jestem jak ta kropla , gdzieś tam w oceanie
Dryfuje tak przez życie , czy słyszycie me wołanie
Czy moje ziemskie życie , przejdzie tak bez echa
Jak ta nieznacząca waląca się strzecha
Na przestrzeni wieków gdzieś tam się zatliłem
Czy tak samo zgasnę jak sie zapaliłem
Życie jest jak powiew wiatru, bardzo krótką chwilą
Ale wiatry są przeróżne, wieją z bardzo różną siłą
Są też życia jak wichury , które drzewa wyrywają
Mimo ,że już dawno przeszły, ślady po nich pozostają
A co po mnie pozostanie, może będę choć wspomnieniem
Czy tylko płytą marmurową przysłonięta drzewa cieniem
Siła wiatru mego życia czy zagłuszy chociaż ciszę
Czy też będzie tak słabiutka , tylko trawką zakołysze
Jak me życie mam ułożyć , jak je sobie namalować
Jaka jest recepta na to , by go całkiem nie zmarnować.
2005

Maciej Urbanik

Epizod niebywale rzadki
Czyli kolędowania przypadki
Wiadomo wszystkim, wszędzie
Że jest czas, gdy po kolędzie
Po parafii ksiądz chodzi
Zwykle w okresie Świąt Godnich
A przy kolędzie przypadkiem
Wydarzenie dość rzadkie
Przytrafić się może niekiedy
Warte śmiechu lub biedy
Dziś właśnie wam opiszę
Zdarzenie rzeczywiste
Dotyczące jednego
Księdza z parafii naszego
A było to ……………..
Nie ważna dokładna data….
Gdzieś w pięćdziesiątych latach
A otóż tak! Jest zima śnieżna Bo takie bywały natenczas
Chodzi ksiądz
Brnąc w zaspach po troszce
Po dość ubogiej wiosce
Nie straszny mu mróz i śniegi
Ksiądz młody, z kolędą się śpieszy
I szybko nadspodziewanie
Przy niskiej chacie stanie
Słomianą strzechą krytej
Sień ciemna jak w piwnicy
Na progu go nie witają Więc wchodzi w sień nie zwlekając
Puka!…….. Lecz nikt go nie słyszy
Otwiera więc drzwi sam … i co widzi?

Półmrok… i dzieci kilkoro
Stół duży, a na nim sporo
Okruchów, jadła resztek Z śniadania zapewne jeszcze
A na podłodze ceberek
Gorącej wody pełen
Gosposia zaś na kolanach
Schylona, podkasana
Podłogę zawzięcie szoruje….
Na przyjście księdza szykuje
Gwar, dzieci przekomarzania
Nie było więc słychać pukania …….
Ksiądz „Pochwalonym” wita
Kobieta się zrywa!.. Jak wryta
Speszona na księdza patrzy ……
Z rumieńcem wstydu na twarzy
Kolana swe szybko zakrywa
I cofa się .. i bach!... do cebrzyka
w tył spada, i cała w nim siedzi
A woda w rozbryzgach w krąg leci
Dzieci tym zaskoczone
W pisk, krzyk i przerażone
Rozgardiasz robią ogromny
W tym wszystkim
Chłop tylko przytomny
Z ciemnego kąta wychodzi
Chcąc zgiełk ten załagodzić …
Ucisza dzieci - potrąca
Lecz przy tym niestety niechcąco
Na kota buciorem nadepnie
I nagle!…. jak gdyby w piekle
Wrzask kota się odbił o ściany Chłopisko podskoczył zmieszany
I schyla się, by kota złapać
Bo ten dał pod stół drapaka
I wreszcie trzyma go w rękach

A w oczach chłopa udręka
I zamiast kota wyrzucić
To tak się zabałamucił
Wydarzeń owych splotem
Że powycierał stół ………. kotem!!
Nie wiem co było dalej ?
Kot darł się niebywale
Prócz kota wszystkie dzieci
A baba w cebrzyku wciąż siedzi
Niezdolna by podnieść się sama
Tak mocno weń wklinowana
Choć z boku przekomicznie
To wszystko wyglądało
To dla nich śmieszne nie było W pamięci czymś przykrym zostało
Dla innych, by też pozostało
Na pewno, do dziś w ukryciu
Gdyby Ów ksiądz, nie spotkał, też przy
podłogi myciu
Naszej tu Posadzanki, także podczas
kolędy
I tą przygodę z lat dawnych sam opowiedział Jej wtedy
(2000)

Maria Przybylska
PS .Gdybyście chcieli sprawdzić prawdziwość faktu tego
spytać o to możecie Helenki od Nikodego
Myślę, że niedyskrecją już także teraz
nie będzie
gdy powiem, że to nasz Ks. Dziekan,
jako młody wikariusz
chodził wtedy po kolędzie.
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Przeżycie traumy

Z

jawisko o którym postanowiłam
napisać towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i mimo
naszych zdawałoby się potężnych
osiągnięć technologicznych, tudzież
niewyobrażalnych dotąd osiągnięć z
wszelkich dziedzin życia społecznego
czy to medycznych, socjologicznych
czy rzecz biorąc ogólnie cywilizacyjnych –trauma była jest i będzie częścią
życia każdego człowieka.
Nie ma też większego znaczenia
czego dotyczy, bo wszak dotyczy każdego zdarzenia, każdej sytuacji dnia
codziennego i zarówno będzie traumą
przeżycie związane z żywiołami (ogień,
powódź czy tsunami), śmiercią kogoś
bliskiego lub odejściem partnera, czy
lata całe trwająca niezgoda w rodzinie
lub odebranie dziecka matce. Z traumą
do dziś zmagają się żyjący jeszcze więźniowie Auschwitz czy Pawiaka a i pokolenie ich dzieci także tę traumę analizuje,
przerabia i przeżywa na nowo w bardzo
różny sposób.
Totalnej traumie podlegają żołnierze
amerykańscy, którzy „od zawsze” wysyłani przez własny rząd walczą i umierają w imię „demokracji i wolności”, które nie do końca przestrzegane są w ich
własnym, wspaniałym kraju. Wracali do
domu po „piekle” Wietnamu i umierali,
wpadali w obłęd a amerykańska kinematografia tworzyła dzieło za dziełem
o heroizmie, bohaterstwie i waleczności
dzielnych amerykańskich wojaków. A to
niezłomny i „honorny” Rambo a to Powrót Do Domu a to kultowy Hair.
Trauma tamtych dni zginęła razem
z pojawieniem się nowych konfliktów
zbrojnych i nowej traumy związanej z
Irakiem czy Afganistanem. Każde siłowe rozwiązanie bywa złe i niesie niewyobrażalne cierpienie tysięcy żołnierzy,
ich rodzin (po obu stronach konfliktu),
ludności cywilnej nie przygotowanej
na żadne działania wojenne a wykorzystywanej, gwałconej, zabijanej w imię
wolności i demokracji. Ludzkość z jednej traumy wpada natychmiast w drugą
jakby bez koszmarów i rozpaczy żyć nie
mogła. I zaryzykowałabym stwierdzenie, że odmienne nacje i kultury coraz
bardziej się nienawidzą a ci uważający
samych siebie za „najbardziej mądrych i
ucywilizowanych” dopuszczają się czynów tak niewiarygodnie potwornych, że
przeciętny człowiek traci oddech.(np.
wyczyn żołnierzy amerykańskich z oddawaniem moczu na zabitych !).
Strażnik świata U.S.A ciągle nas
jednak potrafi zaskoczyć. Co by się stało
po drugiej wojnie światowej gdyby obrony palatynów Trzeciej Rzeszy podjął
się psycholog z Uniwersytetu Stanford
P. Zimbardo ? To on „zasłynął” swego
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czasu z obrony sierżanta armii Stanów
Zjednoczonych, który dopuścił się okrucieństw, bestialstwa na więźniach irackich - pisząc multum tekstów w temacie
„zło uwodzi”. Koniec końców szukał
wszelkimi możliwymi drogami usprawiedliwienia dla „biednego” sierżanta,
który w zasadzie winien nie był, winne
były okoliczności, sytuacja stresogenna,
nacisk dowódców itp. Tak więc kto wie
czy mordercy Rzeszy mieliby Norymbergę w czasach dzisiejszych –wszak
zło uwodzi a wywody i dywagacje profesora -autorytetu skutecznie przyćmiły
potworną traumę jaką przeżywali więźniowie Pana Sierżanta.
Czy chcemy czy nie ,amerykańscy żołnierze już na starcie mieli grać
lepszymi kartami, niestety karygodne
„buszmeńskie” zachowania zaprowadziły ich ostatnio pod wojskowy sąd.
Świat nie dziwił się aż tak bardzo jak
zwolennicy islamu odcinali głowy swoim przeciwnikom i włóczyli zwłoki po
ulicach, inaczej jednak mieli postępować katoliccy żołnierze mający szczególnie w takich okolicznościach okazać
szacunek dla ludzkiego ciała po śmierci. Absurdy współczesnego świata są aż
nadto widoczne. Z jednej strony coraz
więcej wiemy, jesteśmy bardziej mądrzejsi, mamy świadomość własnych
emocji, doznań, potrzeb a multum nauk
powstało wyłącznie z myślą o rozumieniu drugiego człowieka.
Mimo takich dobrodziejstw nie tylko nie prowadzimy ze sobą konstruktywnych dyskursów, nie dochodzimy do
wspólnego konsensusu ale raczej atakujemy się słownie, jesteśmy coraz bardziej agresywni i nienawistni. Wszystkim wokół życząc wszystkiego najgorszego. Gdzie prorocze słowa Herberta w
Modlitwie do Boga „…i obym rozumiał
innych ludzi, inne narody i inne języki”.
Podobno w ostatnim odcinku amerykańskiego reality show oglądanego na
żywo, gdzie całą dobę włączone są kamery, na oczach telewidzów zgwałcona
została jedna z uczestniczek. I co?...no
chyba niewiele – oglądalność by się poprawiła gdyby nie zmuszono gwałciciela
do odejścia i postawienia w stan oskarżenia. Producenci jednak nie mieli takiego
zamiaru, zostali zmuszeni odgórnie.
W Internecie masa informacji o
„piekle” jakie przeżyła ofiara. Trauma,
wstyd, zażenowanie i nieświadomość
bo impreza była nadto alkoholowa by
ofiara zdawała sobie sprawę co się dzieje. Sprawcy stali się bezczelni, chamscy
nie licząc się z odczuciami drugiego
człowieka – zaspakajają własne popędy
bo co obchodzi ich jakaś trauma, jakiejś
ofiary. To samo dzieje się z molestowanymi dziećmi, które bardzo często wypierają ze świadomości postać krzywdziciela i skutecznie wchodzą w niepamięć,
taką amnezję psychogenną. Oglądałam
swego czasu film w którym młoda praw-

niczka zajmująca się molestowanymi
dziećmi, po kolejnej sprawie uświadamia sobie, że ona sama w dzieciństwie
podlegała przemocy seksualnej ze strony
ojca przy jednoczesnym cichym przyzwoleniu matki. Trauma siedziała w niej
tak głęboko i tak dobrze ją ukryła, że nikt
nigdy nie tylko nie uświadomiłby jej notorycznych problemów z kolejnymi partnerami i bliskością, ale gdyby nie przebłyski świadomości i szukania wyjaśnień
u zaprzyjaźnionych psychoterapeutów,
nigdy nie poznałaby prawdy niszczącej
jej codzienne relacje z ludźmi.
Co robić ,jak postępować i od czego
zacząć by przywrócić poczucie bezpieczeństwa, przebaczyć i próbując posklejać świat na nowo, budować od początku
a raczej już inaczej. Bo życie po traumie
nigdy nie będzie już takie samo. Trzeba
wiele, często lat pracy, wyrzeczeń ,wielu etapów by odrzucić toksyczne wspomnienia, złe emocje a nade wszystko
próbować zrozumieć - nie usprawiedliwiać – powody zachowań oprawcy. Jeżeli mamy świadomość, że ktoś krzywdził nas celowo, to musimy zdać sobie
sprawę z nieodwracalnych strat. Często
wracam do przypadku Jana Pawła i Ali
Agcy – przebaczenie nie jest i nie będzie
tożsame z wybaczeniem i nie poniesieniem kary. Wina musi zostać ukarana
czyli sprawiedliwość i zadośćuczynienie, skrucha wobec ofiary a nie zmowa
milczenia lub samooszukiwanie. Niewykrzyczany ból drążący jak trucizna
żąda ujścia, domaga się wysłuchania i
opowiedzenia.
Należy zawsze pamiętać, że każdy
człowiek radzi sobie zupełnie odmiennie
z traumą a bywają i tacy, którzy odsuwają w nieskończoność, w bliżej nieokreśloną dal zmierzenie się z rozwiązaniem
problemu. Jak mawiają znawcy, często
po doświadczeniu traumy, zmienia się
cały system wartości a życie nasyca się
nowymi barwami i jest ważne samo w
sobie. Trauma pogłębia w nas refleksję,
stajemy się dojrzalsi i wrażliwsi na innych i kiełkuje w nas pokora o której istnieniu nie wiedzieliśmy dotychczas.
Nie zawsze tak jest bo jak wspomniałam każdy bardzo indywidualnie
przeżywa czas „po” a niektórzy nigdy
nie są w stanie uporać się ze skutkami
traumy i ciężkich przeżyć, wpadając w
otępienie lub izolując się od społeczeństwa popadają w obłęd. Należy mieć
nadzieję, że każdy człowiek po bardzo
bolesnym zetknięciu się z poczuciem
bezradności i rozpaczy, odnajdzie drogę
poprzez innych ludzi do normalności cerując rozbitą duszę i poszarpane serce.
Lucja Urbanik

Z Głębokiego w podróż
dookoła świata

B

y poznać kulturę i codzienne życie na innych kontynentach nie
potrzeba wiele. Wystarczy wybrać się do Krosna, a tam w Muzeum
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
oczyma wyobraźni wędrować z kontynentu na kontynent. Tego doświadczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Fundacji „Elementarz” w Głębokiem.
Szósto- i siódmoklasiści szkoły w
Głębokiem nie zawsze mają tradycyjne
lekcje. Tym razem nie musieli siedzieć
w ławkach i czekać na dzwonek oznajmiający przerwę. Wybrali się w „podróż
dookoła świata”. Wszystko za sprawą
wizyty w Muzeum Sióstr Misjonarek
św. Piotra Klawera w Krośnie. Muzealne
eksponaty, przywiezione z najodleglejszych zakątków świata, będące pamiątką
działań misyjnych pozwoliły im na podróż przez kontynenty. Podróż rozpoczęła się w Afryce, tam podziwiali przedmioty sporządzone z kokosu i drewna,

ubrania z trawy i afrykańskie zwierzęta.
W Australii zobaczyli instrumenty muzyczne i przedmioty codziennego użytku
wykonane przez rdzennych mieszkańców - Aborygenów. W Azji zachwycali

się strojami indyjskimi i ręcznie wykonaną biżuterią. Następnie przenieśli się
do Ameryki Południowej, gdzie wielkie
wrażenie zrobiły na nich instrumenty
muzyczne, talizmany i broń służącą do
polowań. To jednak nie był koniec podróży. Wrócili do Afryki - na projekcję filmu „Dzieci Afryki”. – Kiedy uczniowie
oglądali ten smutny ale prawdziwy film,
w ich oczach widać było łzy. Cisza, która
zapanowała po projekcji, datki wpłacone
na cele misyjne, to najlepszy dowód jak
wielkie są serca naszych uczniów – powiedziały po projekcji opiekunki dzieci.
Kolejnym etapem „podróży” - tej
realnej jak i tej do wnętrza siebie był
powrót do Europy. Do Polski. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w
Krośnie uczniowie z zainteresowaniem
śledzili grę aktorów Teatru Bohema
wcielających się w bohaterów „Zemsty”
Aleksandra Fredry. Byli świadkami sporu między dwoma właścicielami zamku
– Czesławem Raptusiewiczem i Rejentem Milczkiem. Nienawidzący się od
lat sąsiedzi znaleźli w końcu sposób na
to, by położyć kres sporom. Obaj, nie
przebierając w środkach, szykowali zemstę i sami wpadli w zastawione przez

siebie pułapki. Obmyślona przez Raptusiewicza zemsta okazała się wspaniałym
rozwiązaniem dla wszystkich bohaterów, przede wszystkim zaś dla młodych

– Klary i Wacława. Pod koniec sztuki
uczniowie nie pamiętali już o ciemnych
stronach charakterów postaci, w niepamięć puścili zdrady, intrygi; liczyło się

tylko to, że wszelkie zabiegi doprowadziły do szczęśliwego zakończenia.
Okazało się, że ktoś postrzegany dotąd jak wróg wcale nie jest taki zły i można się z nim dogadać. Może zatem warto
czasem odpuścić i popatrzeć na sąsiada
jak na człowieka, który tak samo jak my
czuje, ma swoje pragnienia i marzenia.
Szkoda życia na sąsiedzkie kłótnie,
Tak jak każda podróż i ta dobiegła
końca. Dzieci bogatsze w wiedzę i nowe
doświadczenia wróciły do Głębokiego,
by następnego dnia stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Być może odkryją, że
sąsiad, sąsiadka nie są tacy źli a pomoc
innym to ich powołanie. Może inaczej
zaczną patrzeć na to w jak wspaniałym
miejscu żyją i jak wiele zawdzięczają rodzicom i swoim nauczycielom.
Aneta Ziemba-Szczęsny
fot: Monika Parylak

NASZ RYMANÓW

11

,,…do młodych małżonków
myślących o rozwodzie”
…..i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską,
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci….
No co jest kochani nic nie pamiętacie
Pewnie słabą pamięć
Naprawdę tak było
To mi się nie przyśniło
………………………
Nie miejcie mi to za złe
Że po imieniu nazwę
To co obserwuje
Bo ciężko się z tym czuje
Pewnego miesiąca i roku pewnego
Stanęli przed ołtarzem tylko pytam was dla czego
Myśleli sobie pewnie że życie to sielanka
Postawimy chatę, autko kult ubranka
Muszę was rozczarować życie to też problemy
Z którymi czasami sobie rady nie dajemy
Ale wspólnie je pchamy i rozwiązujemy
I tak do przodu przez życie idziemy
Nie jesteście już dziećmi ale własne dzieci macie
To od was zależy jaki przykład im dacie
Potrzebna jest mama potrzebny jest tata
By pokazać dziecku piękno tego świat
Potrzebni są dziecku mama i tata
Nie wypasiona chata czy na koncie sałata
Dziecko to nie szmata ani żadna ściera
Która po kątach się poniewiera
Dziecko do rozwoju potrzebuje stabilności
Oraz obojga rodziców miłości
Nienawiść brudzi serce tak jak meble proch
Zamiast to posprzątać to za fochem foch
Na ustach waszych widzę nieustanny lament
Czy za słowo przepraszam płacicie abonament
Ale zamęt on, domeną jest szatana
Z serca wam radzę zostawcie tego pana
Ratujcie to małżeństwo prosimy bardzo was
Ratujcie swą rodzinę póki jeszcze czas
Ej wasze małe dziecko powiedzieć coś chce
Drodzy rodzice kochajcie mnie
Tylko razem nigdy nie osobno
Bo to się źle skończyć może podobno
Co w tej małej główce musi się układać
Gdy widzi że mama nie chce z tatą gadać
Przestańcie już warczeć przestańcie się kłócić
Przestańcie już wreszcie swoje dziecko smucić
Co wy sobie kurde w waszych głowach myślicie
Może że odnowa ułożycie sobie życie
Niema już odwrotu innej drogi niema
Każda inna opcja to diabelska ściema
Czy tego właśnie chcecie że dążycie do rozwodu
Zostaną tylko zgliszcza no i kupa smrodu
Niby jak ma to wyglądać sąd wyznaczy ramy
Tydzień u tatusia i tydzień u mamy
To się dla małych skończy fatalnie
Rozszarpiecie swoje dzieci emocjonalnie
Ile dramatów w rodzinach na tym Bożym świecie
Mówicie że kochacie jednak piekło fundujecie
Ratujcie to małżeństwo prosimy bardzo was
Ratujcie swą rodzinę póki jeszcze czas
Ej wasze małe dziecko powiedzieć coś chce
Drodzy rodzice kochajcie mnie
tylko razem nigdy nie osobno
bo to się źle skończyć może podobno
A teraz będzie lekcja dam wam pewne wskazówki
I nie chcę za to ani złotówki
W takim razie lekcja pierwsza będzie dla faceta
Wiesz bardzo delikatną strukturą jest kobieta
Potrzebuje czułości i dobrego słowa
A co ma biedna począć gdy twarda jest twa mowa
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Traci powoli nadzieje kiedy nic się nie zmienia
No a jak ma się zmienić kiedy serce z kamienia
Jak chce trochę ciepła to powiewa chłodem
Gdy pragnie czułości to obrastasz lodem
Może przez twoja krytykę piękną się nie czuje
Więc nie dziw się chłopie że teraz szwankuje
Psychika kobiety jest całkiem inna niż faceta
Faceta zadowoli pół kotleta
Lecz kobieta trochę więcej potrzebuje
No spróbuj odgadnąć co ona teraz czuje
Czy mówiłeś jej kiedyś że jest piękna jak kwiat
Nie to zacznij mówić posłuchaj mnie brat
Egoizm i krytykę schowaj do kieszeni
No a wtedy zobaczysz że wszystko się zmieni
Lekcja druga będzie teraz pewnie dla kobiety
No spróbuj w nim odnaleźć jakieś zalety
Pewnie chciałaś księcia z bajki
Który by nie palił fajki
Był bogaty i przystojny
Dobroduszny no i chojny
Żeby nosił cię na rękach
Przy muzyki pięknej dźwiękach
Lecz daremne są twe żale
Ideałów nie ma wcale
Czekając bezczynnie małżeństwa swego kresu
To tak jak by pić wodę z sedesu
Tu nic niestety przecież samo się nie zrobi
Nie kupicie szczęścia w kauflandzie czy w obi
Żeby udane małżeństwo mieć
Po prostu oboje musicie tego chcieć
Mam nadzieję że zmienicie rozwodowe plany
W waszym życiu wreszcie przyjdą konstruktywne zmiany
Pisząc to dziś do was moim celem było
Byście coś dostrzegli by was oświeciło
Jeszcze jedno na koniec powiedzieć wam chcę
Przysięgaliście przed Bogiem na dobre i na złe
A teraz przyszło złe więc weźcie to na klatę
Inaczej wasze życie będzie garbate
Posłuchajcie jeszcze słów
Pana naszego
Miłość jest pokorna nie pamięta złego
Maciej Urbanik

Zapomniane Sianki

J

akby nie spojrzeć na kalendarz, to
znajdujemy się w środku zimy. Chociaż za oknem raz wiosennie, to raz jesiennie musimy przyjąć, że jest zima. Był
taki czas, tuż przed II wojną światową,
że w naszym ówczesnym Województwie
Lwowskim, niedaleko, bo zaledwie 120
km od Rymanowa, znajdował się jeden
z największych i najpiękniejszych kompleksów narciarskich II Rzeczypospolitej.
Mowa oczywiście o kurorcie w
Siankach. Po utracie Lwowa wieś została
podzielona pomiędzy Polskę a Ukraińską
Socjalistyczną Republikę Radziecką.
Próżno dzisiaj szukać jej dawnej świetności. Po naszej stronie jedynie zapomniany
cmentarz z nagrobkami dawnych właścicieli tej ziemi: Klary Kalinowskiej i
Franciszka Stroińskiego. U Ukraińców?
100 domów i stacja kolejowa na linii
Użgorod – Lwów.
Lecz nie zawsze tak było. Pierwsze
oficjalne zawody narciarskie odbyły się

w Siankach już w 1913 r. W okresie II
Rzeczypospolitej w tej niezwykle malowniczo położonej na dwóch brzegach
Sanu miejscowości, znajdowało się 10
domów letniskowych, 6 pensjonatów
oraz przepiękne, jedyne w swoim rodzaju
schronisko Przemyskiego Towarzystwa
Narciarskiego. Szacuje się, że w momencie największego obciążenia Sianki
mogły przyjąć ponad 2000 turystów. A
kuracjuszy i podróżników nigdy tam nie
brakowało, bo nie licząc przepięknych
widoków i walorów zdrowotnych, w
kurorcie nie sposób było się nudzić.
Funkcjonowały korty tenisowe, boiska
do piłki nożnej i siatkówki bufety i lokale
taneczne, skocznia narciarka oraz tor saneczkarski. Atrakcyjność Sianek, docenił
sam marszałek Józef Piłsudski, który
latem 1929 r. odwiedził miejscowość i
wraz z córkami udał się na górę Opołonek,
by tam podziwiać majestatyczne Skały
Dobosza. Aby uczcić pobyt Piłsudskiego
w Siankach Polskie Towarzystwo Tatrzańskie z siedzibą w Lwowie wyznaczyło
czerwony szlak turystyczne z Sianek do

Krynicy, obierając mu za patrona właśnie
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Najpiękniej w Siankach było ponoć
zimą. Pośród setek narciarzy radośnie
bawiły się dzieci, podążając na sankach
za zdającymi się nie mieć końca kuligami. Przy prywatnych kwaterach płonęły
duże ogniska. Miejscowość od świtu do
świtu wypełniał gwar, śmiech i radość
cieszących się życiem amatorów zimowego relaksu.
Takich zapomnianych dzisiaj zimowych stolic Polski było więcej. Warto
chociaż wspomnieć o Worochcie i Jaremczy, miejscowościach, które rywalizowały
o tytuł Zimowej Stolicy II Rzeczypospolitej. Ale historię tych dwóch miejscowości
opowiem następnym razem.

Zdjęcia:
1. Sianki stacja kolejowa 1932. Źródło: www.
fotopolis.pl
2. Źródło: Tygodnik Wschód z 10 marca
1936 r.
3. Pocztówka z Sianek. Źródło: www.fotopolska.pl

Krzysztof Buczek

Receptura na DOBRY ROK
Żeby się nam żyło dobrze i zdrowo
Trzeba się postarać, o to i o owo
A najskuteczniej uzyskać efekt wspaniały
Stosując recepturę - taką - na rok cały;
Bierzemy 12 miesięcy w całości dokładnie,
i oczyszczamy je delikatnie;
z goryczy, chciwości,
lęku i małostkowości
Po czym, każdy miesiąc z tego zapasu
rozkrawamy; luty na 28-29, inne na 30 lub 31 kawałków.
Tak, by dokładnie, tyle ile dni w kalendarzu było,
i w każdym, to co wymienimy, wszystko się zmieściło
Biorąc więc teraz odważnie
z rocznego zapasu - dzień każdy
przyprawiamy oddzielnie:
jednym kawałkiem pracy rzetelnej
dwoma kawałkami humoru,
szklaneczką pogody
broń Boże!... nie dolewać ani grama wody!
Delikatnie mieszając, do tego wszystkiego
dodajemy, skrzętnie nagromadzonego;
optymizmu- kopiatą łyżeczkę,
tolerancji troszeczkę,
ziarenko ironii,
odrobinę taktu,
Na koniec, dla efektu i dobrego smaku
całą masę, polewamy dużą ilością gorącej miłości,
przyozdabiamy skromnym bukiecikiem uprzejmości
I codziennie – niezmiennie
podajemy z uśmiechem i radością
tak swoim najbliższym, jak i wszystkim gościom!
PS.
To pewna receptura, sprawdzana lat kilka u nas,
w naszej Stowarzyszeniowej Sekcji
– na to by rok był najlepszy
DOBREGO ROKU! życzy
Sekcja Kultury i Tradycji
Naszego Rymanowa
NASZ RYMANÓW
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Czym żył Rymanów 15
lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w
tak krótkim czasie zobaczyć
można jak wiele zmian dokonało się w gminie Rymanów. Jakie
problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze na załatwienie. Wykorzystaliśmy
treść numeru 2 (25) „Naszego Rymanowa” z lutego 2003 roku.
Wieści z gminy doniosły że przy
Przychodni Rejonowej w Rymanowie
rozpoczęła dyżury karetka pogotowia. Aby
przekazać na potrzeby
ekipy karetki pomieszczenie musiano biuro
pracowników
opieki
społecznej przenieść do
budynku GS-u.
12 uczniów szkoły w Posadzie Górnej wzięło udział w
IV Konkursie Kolęd i
Pastorałek w Miejscu
Piastowym.
Główną
nagrodę zdobyła Katarzyna Karaś a troje
uczniów – Dominika
Farbaniec, Magdalena
Malicka i Magdalena
Różowicz zostało wyróżnionych.
Zagrała nam orkiestra dęta – w kościołach w Rymanowie Zdroju, Króliku Polskim, Rymanowie, Wróbliku Królewskim, Milczy,
Głębokiem i Sieniawie. Rymanowska
Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Kornasiewicza zaprezentowała piękne polskie
kolędy, dostarczając wiele estetycznych
przeżyć. Koncerty przybliżyły tradycję,
wzruszyły swoja siłą i sposobem wykonania. W podzięce członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Króliku Polskim,
Milczy i Sieniawie przygotowały dla
gości skromne poczęstunki.
Orkiestra grała po raz 11 i po raz
kolejny pobiła rekord zbiórki – 30 mln.
zł. i nie jest to jeszcze kwota ostateczna.
Obszerna informacja dotyczy wysokości
kwot zebranych na Podkarpaciu, gdzie
Orkiestra grała głośno a gdzie nieco ciszej
– np. w Krośnie i Ustrzykach Dolnych.
Autor notatki ubolewa, że akcja ta nie
cieszy się sympatią w gminie Rymanów.
Nie było komu powołać sztabu zbiórki i
zorganizować wolontariuszy, a przecież
10 lat temu (w 1993 r- przyp. wła) zbierano pieniądze nawet w kościele. „Każdy
ma prawo do własnego zdania, ale ci, którzy chcieli obdarować orkiestrę, nie mieli
takiej możliwości”- mówili mieszkańcy.
A przecież cel był szczytny – sprzęt rehabilitacyjny dla niemowlaków i małych
dzieci. Sprzęt kupony przez Orkiestrę jest
w użyciu w Rymanowie Zdroju.
Jedynym miejscem w gminie gdzie
zagrała Orkiestra była Milcza, gdzie
młodzież szkolna kwestowała w dzień,
a wieczorem bawiła się na dyskotece.
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Zebrano 820 zł.
Jak witano nowy rok? – Ogólnie
imprezy przebiegły spokojnie, choć w
gorącej, mimo mrozu, atmosferze. Zdarzały się również sytuacje o których
najlepiej jak najszybciej zapomnieć. W
Rzeszowie na pogotowie zgłosiło się 30
poszkodowanych, przeważały rany od
uderzeń butelką w głowę. W Nisku do
szpitala trafił 22-letni pacjent pchnięty
nożem, bo rzucił petardę pod nogi 18-letniego nożownika na zabawie wiejskiej.
Między północą a godz. 300 urodziło się
w naszym powiecie urodziło się troje
dzieci – wszystkie dziewczynki. Żadna
mama nie pochodziła
z gminy Rymanów.
Rok 2003 w miastach
Podkarpacia
witały tłumy. Np. w
Sanoku 1,5 tys. młodzieży bawiło się kulturalnie a wśród nich
byli również obcokrajowcy z Indonezji
i Australii. W Jaśle
na rynku zebrało się
2 tys. mieszkańców.
W Krośnie o północy
życzenia zebranym
mieszkańcom przekazywał
prezydent
miasta. W Lesku 2
tys.
mieszkańców
było świadkami korowodu poloneza, który
prowadził z pochodnią w ręku burmistrz miasta. W Rymanowie o północy pojawiło się na rynku
kilku młodych ludzi, wypuścili kilka rac
i rozeszli się szybko do domów.
Trzy razy skandal – to wypowiedź
pięciu anonimowych mieszkańców gminy Rymanów o podanych w poprzednim
numerze „NR” informacjach o dietach
radnych. Zbulwersowani proszą o wujaśnienie:
1.Za co radni pobierają tak wysokie
kwoty, za obecność raz na miesiąc na
zebraniu?
2.Wszelkie granice przyzwoitości przekracza wynagrodzenie przewodniczącego rady.
3.Radni wykazali się też nadzwyczajną
hojnością przy określaniu uposażenia
burmistrza.
Autorzy listu wyrażają nadzieję, że
sami zainteresowani doprowadza do obniżenia sobie tych wysokich zarobków.
Pod listem odpowiada na pytania
radca prawny gminy, który w obszernym
całostronicowym elaboracie przedstawia
metody wyznaczania wysokości diet
radnych i zarobków burmistrza, których
wysokości minimalne i maksymalne
określa ustawa rządowa.
Rymanów rozbrzmiewał kolędami – czas Bożego Narodzenia nierozerwalnie związany jest ze śpiewaniem
kolęd, dlatego GOK w Rymanowie zaprosił mieszkańców gminy do sali kina
„Irys” na Koncert Kolęd i Pastorałek.
Wystąpili: rymanowski chór „Wawrzyniec”, nowopowstały chór z Rymanowa

Zdroju, kapela ludowa „Rymanowianie” oraz młodzież i dzieci ze szkół w
gminie. Blisko półtoragodzinny koncert
obejrzała liczna publiczność a wszyscy
wykonawcy nagradzani byli ogromnymi
brawami. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac zgłoszonych do konkursów
na szopkę bożonarodzeniową i kartkę
świąteczną. Mamy nadzieję, że nasza
nowa propozycja kulturalna przypadła
do gustu mieszkańcom naszej gminy i
na stałe wejdzie do kalendarza imprez
organizowanych przez GOK – powiedziała przedstawicielka organizatora.
Rymanowska historia – przedstawia wojenny epizod z 1944 roku. Kalwaria była dobrym punktem obronnym,
w 1939 roku bronili się tu żołnierze
polscy, a pięć lat później, przed atakującymi wojskami sowieckimi, żołnierze
niemieccy. Sowieci ukryli się za nagrobkami na cmentarzu. Domy na Kalwarii już się paliły, wszyscy mieszkańcy
uciekali chyłkiem w kierunku rynku.
W pewnej chwili zauważyli, że nie ma
wśród nich księdza Materniaka. Gdy po
dłuższej chwili dołączył koło kościoła
do grupy uciekinierów okazało się, że
ma zakrwawioną sutannę. Początkowo
nie chciał na ten temat rozmawiać. Po
pewnym czasie okazało się, że ksiądz,
gdy przebiegał koło cmentarza, został
zatrzymany przez sowietów i skierowany do rannego żołnierza. Leżał pod figurą Matki Boskiej i wykrzykiwał słabym
głosem „pop, pop!”. Był bardzo ciężko
ranny w brzuch, wnętrzności były prawie na wierzchu i prosił aby ksiądz go
wyspowiadał. Ks. Materniak, który
przez pewien czas przebywał na parafii
na kresach wschodnich i dobrze znał j.
rosyjski, uczynił zadość jego prośbie.
Bohaterska rodzina – Po opisie
wojennych losów Bolesława Sapeckiego, przedstawiona jest wojenna historia
jego żony Janiny. Była aktywnym członkiem AK, prowadziła punkt kontaktowy
w Rymanowie. Została zadenuncjowana
na Gestapo przez granatowego policjanta i aresztowano ją na stacji w Wróbliku.
Przewieziona została do Jasła a następnie do obozu w Płaszowie. Przez pewien
czas pracowali w Krakowie ale niedługo przewieziono je do Ravensbrueck a
stamtąd do Buchenwaldu. Tu podczas
działań wojennych byli wypędzeni na
tereny bezpośrednich walk, gdzie Janina Sapecka została ranna w nogę, (odłamek tkwił w nodze do końca życia).
Wielu więźniów nie przetrzymało tych
nieludzkich obozowych warunków, los
się do niej uśmiechnął, obóz został wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Chciała jak najszybciej powrócić do
Rymanowa do dzieci. Samo dotarcie do
domu zajęło jej wiele czasu bo transport
drogowy i kolejowy był dopiero w trakcie organizacji. (W izbie historycznej w
Rymanowie znajduje się pamiątka po p.
Janinie, rodzina przekazała jej obozowy
pasiak.)
(wła)

Jak przejść przez okres
dojrzewania?
Pomóc może
pełnowartościowa dieta!

O

kres dojrzewania to trudny moment w życiu każdego człowieka.
Zmiany hormonalne prowadzą
do huśtawki nastrojów, wzmożonego
apetytu, przybierania na wadze i problemów skórnych. Te negatywne objawy
złagodzić może prawidłowa dieta. Warto
uwzględnić w niej pełnoziarniste produkty zbożowe, do których między innymi
zalicza się kasza. O tym, w jaki sposób
może ona pomóc nastolatkom poprawić
samopoczucie, mówi Katarzyna Foszner – specjalistka ds. żywienia, ekspert
kampanii „Lubię kaszę”.
W okresie dojrzewania zwiększa się
zapotrzebowanie na wiele składników
mineralnych i witamin. Są one niezbędne
do produkcji hormonów płciowych i rozwoju organizmu. Niepełnowartościowa
dieta może zaburzyć nie tylko proces
dojrzewania, ale także rozwój mózgu,
spowolnić wzrost i nasilić negatywne
skutki dorastania, takie jak trądzik czy
burzliwe nastroje.
- W diecie nastolatka nie powinno
zabraknąć warzyw i owoców, nabiału
czy orzechów, a także pełnoziarnistych
produktów zbożowych, w tym kaszy. To
produkt z pełnego ziarna, dostarczający
węglowodanów złożonych, błonnika,
magnezu, cynku, żelaza, potasu i witamin
z grupy B. Jej pozytywny wpływ na organizm może rozjaśnić nieco ciemną stronę
dojrzewania – przekonuje Katarzyna
Foszner, ekspert kampanii „Lubię kaszę”.
Zły nastrój
Za sprawą zmian hormonalnych i procesów zachodzących w mózgu, nastolatek
przeżywa silne stany emocjonalne. Często
doświadcza wybuchów niepohamowanej
złości czy płaczu. Zdrowa dieta temu nie
zapobiegnie, ale może znacznie złagodzić
burzę emocji. - Ważne jest, by utrzymać w
miarę stabilne stężenie glukozy. Zarówno nagłe spadki jej stężenia, jak i skoki
wpływają na nastrój. Mogą nasilać stany
nerwowe, lękowe, powodować wybuchy
agresji i dekoncentrację. Ze zjedzonego
posiłku z kaszą glukoza uwalnia się powoli, więc energia utrzymuje się na stabilnym
poziomie. W związku z tym mózg ma stały
dopływ paliwa, przez co nie tylko lepiej
przebiegają procesy myślowe, ale także
nieco łatwiej młodemu człowiekowi jest
kontrolować emocje– zapewnia specjalista ds. żywienia.
Za spadek nastroju, depresję i problemy z zasypianiem może też odpowiadać
niedobór magnezu. Zapotrzebowanie na
ten składnik mineralny po 9. i po 12. roku
życia zwiększa się blisko dwukrotnie! Tutaj także rozwiązaniem może być kasza,

zwłaszcza gryczana, która stanowi jedno
z lepszych źródeł magnezu – jej stugramowa porcja (waga przed ugotowaniem)
pokrywa ponad połowę całodziennego
zapotrzebowania 15-latków na ten pierwiastek.
Intensywna nauka
Na pamięć, naukę i koncentrację
uwagi również wpływ ma dieta. Powinna ona dostarczać odpowiedniej ilości
węglowodanów złożonych (na przykład
poprzez posiłki zawierające kaszę), by
mózg – dzięki stałemu dopływowi glukozy – pracował wydajnie. Poza tym
należy pamiętać o prawidłowym poziomie
żelaza, które bierze udział w rozprowadzaniu tlenu po organizmie, a więc dostarcza go także do mózgu. To ten organ
najbardziej narażony jest na negatywne
skutki niedotlenienia i nawet nieduży
niedobór tlenu powoduje upośledzenie
jego pracy. Jednym z lepszych źródeł
żelaza jest kasza jaglana. Znajdziemy w
niej też lecytynę – inny cenny dla pracy
mózgu składnik.
Problemy skórne
Burza hormonów niesie za sobą
często niekorzystne zmiany skórne. Na
twarzy pojawiają się wypryski, co może
dodatkowo zaburzać samoocenę wrażliwego nastolatka.
- Aby zmniejszyć ilość pojawiających
się krostek oraz przyśpieszyć ich gojenie
się, warto dbać o prawidłową podaż
cynku w diecie.
Dużo znajdziemy go w kaszy
gryczanej, jaglanej i owsianej.
Stugramowa
porcja tych kasz
pokrywa niemal
połowę dziennego zapotrzebowania 13-letniej
dziewczynki i
30% dziennego
zapotrzebowania
u chłopca w tym
samym wieku.
Poza dobroczynnym wpływem
cynku na skórę,
a także na włosy i paznokcie,
pierwiastek ten
bierze udział w
rozwoju płciowym, a jego niedobór powoduje
opóźnienie procesu dojrzewania, zaburzenia
miesiączkowania
u młodych dziewcząt i zahamowanie wzrostu –
mówi Katarzyna
Foszner.

Przybieranie na wadze
W okresie dojrzewania nasila się produkcja tkanki tłuszczowej. U dziewcząt
najwięcej gromadzi się jej na biodrach
i pośladkach, u chłopców – na brzuchu
i ramionach. - Warto zadbać o to, by nie
wytworzyć jej zbyt dużo, ponieważ taki
bagaż nastolatek będzie nosił przez resztę
życia. W jego diecie nie powinno zatem
zabraknąć produktów niskokalorycznych,
w tym zbóż z pełnego przemiału, takich jak
kasza. Dostarczają one dużo błonnika,
który zwiększa uczucie sytości po jedzeniu. Dzięki temu zmniejszy się ochota na
słodycze i podjadanie między posiłkami,
a to najczęstsze błędy żywieniowe prowadzące do nadwagi – podkreśla ekspert
kampanii „Lubię kaszę”.
Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza
na stół, na zdrowie, na co dzień” jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Działania sfinansowane są ze środków Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej kampanii oraz na profilu
na Facebooku, na których można poznać
rodzaje i walory zdrowotne kaszy, dowiedzieć się, jak przekonać do niej dzieci oraz
zamieszczać własne przepisy na dania z
kaszą: www.lubiekasze.pl; www.facebook.com/lubiekasze
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Artyści z Wólki

W

numerze grudniowym „NR”
opisując wojenne losy Pawła
Odrzechowskiego z Wólki,
zapowiadaliśmy artykuł o rzeźbiarskich tradycjach mieszkańców tej
wioski. Sztuka rzeźbiarska miała też
dawne tradycje w rodzinie Odrzechowskich.
Łemkowie to ruska ludność góralska
zamieszkała w Karpatach od Sanu po
Dunajec. Istnieją pewne rozbieżności przy
ustalaniu zasięgu ludności łemkowskiej
na terenie Polski i Ukrainy.
Uznanym autorytetem jest Roman
Reinfuss, prof. etnografii, znawca sztuki
ludowej i etnografii Karpat. Wiele podróżował po tych terenach, zostawił po sobie
wiele źródeł pisanych i wyjątkowe dzieło
– zbiór ponad 200 fotografii dokumentujących przedwojenne życie Łemków.
(Ostatnio wydanych w formie książkowej
przez BOSZ).
Nieurodzajna ziemia i ostry górski
klimat zmuszały Łemków do poszukiwania dodatkowych (obok rolnictwa) źródeł
dochodu. Na jarmarkach w Rymanowie
oferowali płody rolne, zwierzynę hodowlaną i drewno opałowe. Z drewna wyrabiali też rzeczy użyteczności codziennej
oraz sanie i wozy. Gdy talent pozwalał
tworzono rzeźby, które przynosiły z
biegiem lat coraz większe korzyści. A
talentów nie brakowało. Znany polski
poeta Władysław Bełza po pobycie w Rymanowie Zdroju pisał: „Wiejscy artyści z
dużym smakiem tworzą przepiękne rzeczy
przy pomocy prymitywnych instrumentów – dłuta i noża. Doprawdy wytwory
chłopów wywołują zachwyt bogactwem
sposobów technicznych, mogą zadowolić
najbardziej wymagające gusta. Wszystkie
te przedmioty wytwarzają chłopcy ze wsi,
najczęściej na pastwisku…”.
Wiele zabiegów wymagało przygotowanie drewna do rzeźby. Wielką
pomysłowością wykazywali się też przy
produkcji dłut do pracy. Zestaw różnorakich dłuti nożyków liczył nawet do 40

Paweł Odrzechowski (pierwszy z lewej) w gronie rodziny. Obok synowa, śpiewaczka Maria Bayko, żona Wasyla. Anastazja Odrzechowska żona Pawła i Wasyl Odrzechowski - słynny
rzeźbiarz. Z przodu wnuczka Nadia.

sztuk, a wykonywali je własnoręcznie ze
starych kos, pilników i innych odpadów
stalowych. Tajemnice tradycyjnej techniki
i osobliwości fachu były przekazywane z
pokolenia na pokolenie.
Wólka była małą wioską, miała
37 gospodarstw. Pierwsza wzmianka o
wsi pochodzi z roku 1577. Dokument z
1673 r. stwierdza, że zamieszkana jest
przez kozaków, słynących z wesołego
usposobienia, talentów muzycznych i
rzeźbiarskich. Wszyscy mieszkańcy, nie
tylko mężczyźni, rzeźbili artystycznie w
drewnie (za I. Krasowskim). W połowie
XIX wieku w wyniku lat głodu i epidemii
cholery wymarła prawie połowa ludności
wioski. W miarę zwiększania się popytu
na rzeźby w uzdrowisku Iwonicz a potem
Rymanów, niedostatek już tak nie dokuczał. Wieś była uważana za bogatą, wiele
domów miało dachy pokryte blachą. Po
II wojnie światowej, w 1945 r. ludność
Wólki przesiedlono na Ukrainę, a dwa lata
później wieś została spalona. Pozostała
tylko nazwa na mapie.

Mapka zamieszkania Łemków wg. R. Reinfussa
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Z Wólki najsłynniejszy był Michał (Mychajło) Orysyk (1885 -1946).
Już jako dziecko zasłynął z wybitnego
talentu. Podstaw płaskorzeźby nauczył
go ojciec, ale samodzielnie doskonaląc
technikę obróbki drewna , szybko przyswoił sobie tajemnice rzeźby tradycyjnej.
Do szkoły nie chodził ale sygnował swoje
rzeźby własnym nazwiskiem pisanym
alfabetem łacińskim. Zaczął od rzeźbienia
tradycyjnych orłów i dzikich zwierząt
karpackich, później były to już zwierzęta
egzotyczne które widział na ilustracjach
i w ogrodach zoologicznych (wielbłądy,
tygrysy). Każdą pracę zaczynał od szkicu
graficznego przyszłej rzeźby. Wiele tych
ilustracji zachowało się i są podziwiane do
dzisiaj (dekoracyjne laski, popielniczki,
kałamarze). Mówiono, że jego rzeźby
miały w sobie ruch, strach, drapieżność,
przestrach. Mistrzosko komponował ornamenty roślinne z liści drzew i górskich
kwiatów. Podejmował się tworzenia
udanych kompozycji cerkiewnych, łącząc
tradycje z łemkowskimi ornamentami

roślinnymi. Przykładem był ikonostas w
Tylawie.
Podejmował się rzeczy, których
nikt przed nim nie odważył się wykonać, tworzył sceny obyczajowe. ( m.in.
Łemko gra na dudach, dwóch starców,
uśmiechnięta dziewczyna). Najwyższy
poziom przedstawiały jego portrety. W
1936 roku stworzył naturalnej wielkości
rzeźbę „Łemko”, która uważana jest za
jego najdoskonalsze dzieło. Drewniane
dzieła Mychajła Orysyka znajdują się
w wielu muzeach Europy i prywatnych
kolekcjach.

Jego synowie Andrij i Stepan też mistrzowie rzeźby, zamieszkali w Tuskawcu.
Najstarszy Iwan przed wojną mieszkał w
Warszawie i realizował zamówienia bogatych kolekcjonerów. Duża grupa artystów
osiedliła się w Truskawcu na stałe. Tworzą
tu: Iwan Krasowski, Fedir Steciak, Andrij
Krasowski, Petro Potocki i wielu innych.
Druga grupa artystów mających swe
korzenie w Wólce tworzą rzeźbiarze
osiedleni we Lwowie. Syn Pawła Odrechiwskiego Wasyl (widoczny na zdjęciu
rodzinnym), kończy we Lwowie fakultet

rzeźby zostając zawodowym artystą portrecistą. Doskonałe popiersia twórców
kultury i działaczy Łemkowszczyzny
ugruntowały jego artystyczną pozycję.
Jest również autorem pomników. Tradycje
rodzinne kontynuuje jego syn Wołodymir.
Wielką rolę w rozwoju rzeźbiarskiego rzemiosła odegrała hrabina Anna
Potocka. Po osiedleniu się w Rymanowie
zajmowała się pomocą lekarską ludności.
W czasie wędrówek po górskich
wioskach widziała biedę i głodujące dzieci. Jednocześnie w zimie
widziała bezczynność ludzi, przy
zawieszonych pracach polowych.
Widziała też, jak z nudów kozikami wycinali w drewnie figurki
i ozdoby. Mimo prymitywnych
narzędzi, rzucały się w oczy niezwykłe uzdolnienia łemkowskich
dzieci. Na próbę zabrała do rymanowskiego dworu dwóch chłopców u których dostrzegła wybitne
uzdolnienia. Wtedy to postanawia
wyszkolić najzdolniejszych chłopców, aby zabijając bezczynność
zimowych dni, zdobyli umiejętności artystycznego rzemiosła, które
może im nawet przynieść korzyść
materialną.
Chłopcy nocowali w wydzielonych
salkach szpitaliku folwarcznego, powstałego w chwili zamieszkania Potockich w
Rymanowie. Przebywali w tym swoistym
internacie rotacyjnie. Po pobycie grupa
chłopców, wziąwszy do domu robotę,
robiło miejsce dla następnej grupy, która
przybywała na naukę. Po kilkudniowej
pracy w domu wracali do dworu, oddawali wykonane przedmioty i po pobycie
w szkole ponownie wracali do swych
domów.
Początkowo młodzi rzeźbiarze robili
proste rzeczy np. różnorodne szkatułki,
ramki, drewniane lichtarze, ozdobne talerze. W miarę poszerzania działalności
i zdobywania przez chłopców nowych
umiejętności, zaistniała
potrzeba zatrudnienia
fachowego nauczyciela i
osoby zajmującej się gospodarczą stroną szkoły.
Rzeźby uczył Stanisław
Piętkiewicz a o porządek
w szkółce dbała Anna
Kurcka.
Popularność szkoły
rosła, młodzi chłopcy
uczęszczali do niej chętnie. Odnosili też korzyści materialne. Sprzedaż prac wykonanych
przez młodych rzeźbiarzy przynosiła rocznie
2 000 – 5 000 zł reńskich
rocznie. trzecia część z tego dostawali
chłopcy, reszta szła na zakup materiałów,
utrzymanie stolarza, nauczyciela i inne
koszty utrzymania. Ale zarobione przez
chłopców 5 – 15 zł miesięcznie to był
bajeczny jak na owe czasy dochód.
Zasługą szkółki, mimo krótkiego

okresu jej istnienia, było podniesienie
techniki i poziomu artystycznego, a także,
co było może najważniejsze, zapewnienie
godziwego zarobku w terenach, gdzie
głód był towarzyszem wielu rodzin
„Śladami Kultury Łemkowskiej” –
to Dni Pamięci zorganizowane w dniach
16-17 sierpnia 2013 przez Stowarzyszenie
„Spotkanie Rymanów”. Pierwszego
dnia główną uroczystością była Msza

św. w odrestaurowanej cerkiewce w
Bałuciance, którą koncelebrowali księża
rzymskokatoliccy i grekokatoliccy. Rangę
uroczystości podniosła obecność ks.
biskupa Stanisława Jamrozka. Odprawiono modlitwy w obrządku łacińskim i
greckim. Dzień zakończyła łemkowska
watra na górze Przymiarki.
Drugiego dnia odbyła się w Rymanowie zdroju sesja historyczna poświęcona kulturze łemkowskiej, połączona z
wystawą rzeźby i rękodzieła ludowego.
(Z wystawy tej pochodzą prezentowane
zdjęcia). Wystąpili leciwi profesorowie
z Ukrainy, którzy urodzili się w Polsce.
Wspominali dzieciństwo i zgodną egzystencję dwóch nacji. Podkreślali jak wiele
na rynku snycerskim Ukrainy znaczą przesiedleńcy
z Bałucianki i Wólki i ich
potomkowie.
To tylko subiektywne i bardzo skrótowe potraktowanie roli dawnych mieszkańców Wólki i ich wkładu w
kulturę polską i ukraińską.
Ciekawą pozycję książkową „Łemkowie jako grupa
etnograficzna” wydało
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, której
okładkę prezentuję obok.
Wacław Łabuda
Wykorzystano:
- Iwan Krasowski – Łemkowskie rzeźbiarstwo ludowe we wsiach Wólka i
Bałucianka.
- Nasz Rymanów nr.9/2013
- Nasz Rymanów nr 12/2014
NASZ RYMANÓW
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NASZYM ZDANIEM

C

ześć – Franio – tym razem podzielimy się opinią p. Michała o
obecnej sytuacji w kraju. Kiedy
odwiedziliśmy p. Michała, a było to
akurat po rekonstrukcji rządu, dyskusja
nasza dotyczyła wiele tematów w związku
z tymi zmianami. Po przejęciu rządu przez
p. Mateusza Morawieckiego, byliśmy
dobrej myśli, że na obecny czas będzie on
odpowiednim premierem, ale po wymianie i powołaniu nowych ministrów, dało
nam to wiele do myślenia, czy rzeczywiście niektóre przesunięcia były słuszne i
dokładnie przemyślane. Zastanawiające
jest to, że o rekonstrukcji rządu mówiło
się już dużo wcześniej, naszym zdaniem,
były to przepychanki dotyczące osoby p.
Antoniego Macierewicza, dzisiaj nie jest
już tajemnicą, że ambicje p. prezydenta
musiały być uwzględnione, potwierdza to
sam p. Jacek Sasin – (powodem dymisji
A. Macierewicza był spór byłego ministra
z prezydentem A. Dudą). Jest zasadą,
że osoby dobrze pełniące obowiązki na
danym stanowisku nie zwalnia się i nie
przesuwa na inne. Nawiasem mówiąc
jest nam żal i wielu, wielu innym p. A.
Macierewicza, bo jest to człowiek, który
bardzo dużo zrobił dla naszej Ojczyzny
począwszy od założenia K.O.R –u, zwalczanie komunizmu, do naprawy naszego
bezpieczeństwa przez modernizację armii,
którą zastał w opłakanym stanie po rządach PO i PSL. Jest to już drugie nasze
rozczarowanie podjętej decyzji przez p.
prezydenta (naszym zdaniem),który może
go drogo kosztować w opinii Polaków,
być może otoczony jest nieodpowiednimi

doradcami, którzy usiłują podprowadzić
go w nieodpowiednim kierunku. Pan Michał potwierdzając swoje doświadczenie
życiowe, zalecił nam cierpliwe oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji w kraju.
To, że ktoś umie ładnie i przekonywująco
mówić, nie znaczy, że akurat należy w
to wierzyć. Dawał nam przykłady, jak
byliśmy zauroczeni takimi ludźmi jak –
Wałęsa, Mazowiecki, Gieremek, Kuroń,
Bartoszewski i wielu im podobnych a w
końcu okazało się kim oni byli naprawdę
– byliśmy przez tyle lat okłamywani. Stare przysłowie mówi „Nie chwalcie dnia
przed zachodem słońca”, i tak właśnie
radzi p. Michał, poczekajmy jakiś czas –
zobaczymy. To dzisiaj możemy podziękować p. Beacie Szydło i jej ekipie za dobre
dwa lata i wierzyć w jej patriotyzm oraz
pełne oddanie sprawom Polski, chcielibyśmy mieć takie zdanie o obecnym
rządzie po tych dwóch latach, które są
przed nami. Pan Michał dziękuje byłej p.
premier za to, że zaprowadziła porządek
po rządach, które zrobiły wiele złego dla
całego naszego Narodu, pocieszające jest
to, że nadszedł początek końca „opozycji”
ludzi wrogich naszej Polsce i tak się stało
jak wcześnie to przepowiadaliśmy, ale
obawia się, że w niedługiej przyszłości
rozbitkowie Platformy Obywatelskiej,
Nowoczesnej plus SBecy połączą się i
powstanie nowy twór, który dalej może
działać na szkodę naszej Ojczyźnie.
Stachu – ale jest nadzieja, że już niedługo przestaniemy oglądać głupkowate
uśmiechy niektórych „ opozycjonistów”
jak też i głupich wypowiedzi w które
sami nie wierzą i przestaną obrażać ludzi,
którzy zasługują na szczególny szacunek
za zasługi dla naszej Polski.

Franio – a ja myślę, że jeszcze w
między czasie uda się jeszcze wielu pozamykać to też poważnie ich osłabi, bo
jak ostatnio słyszeliśmy to dzięki ustawie
dezubekizacyjnej przez okres czterech
miesięcy na ich emeryturach zaoszczędzono aż 229 milionów złotych to jest o
wiele więcej jak zakładano, a Krzysztof
Kwiatkowski szef NIK-u i były minister
sprawiedliwości za rządów Po i PSL przyznał sobie dla lepszego samopoczucia 85
tysięcy złotych, tak oto wyglądały rządy
poprzedników, podobnych było wielu a
o następnych na pewno jeszcze się dowiemy. Weźmy na przykład te wszystkie
mafie, które okradały i niszczyły naszą
Polskę – raz wysprzedawały za marne
pieniądze majątek narodowy a po drugie
okradały cały naród. Mafijne bandy za
„panowania” byłych rządów poczuły
się bezkarnie i postanowiły w bezczelny
sposób grabić majątek – (kamienice) i
to ludzie z najwyższych władz w państwie,- czy to są ludzie godni nazywać
się Polakami? Zadajmy sobie pytanie –
gdzie oni chcieli nas zaprowadzić swoim
postępowaniem i jak w przyszłości miała
wyglądać POLSKA? Przed nami bardzo
ciekawe czasy, będziemy pilnie śledzić
poczynania nowego rządu p. Mateusza
Morawieckiego, przed nim stanęło wiele
trudnych spraw do rozwiązania, czy to
międzynarodowe, U.E. czy gospodarcze,
- miejmy nadzieję, że podoła tym zadaniom. Kardynał tysiąclecia Stefan Wyszyński, kiedyś powiedział „Każdy Naród
pracuje przede wszystkim dla siebie, a
nieszczęściem jest zajmowanie się całym
światem kosztem własnej Ojczyzny”.
Stacho i Franio

Podziękowanie
Dobrze się dzieje, że co roku więcej ludzi dostrzega potrzebę pomocy innym. Czas świąt jest takim okresem w roku, kiedy
szczególnie myślimy o tych, których zabrakło już między nami, którzy są daleko, ale i o tych, którzy są wykluczeni przez swoją
biedę materialną, psychiczną czy społeczną.
Kilka lat temu, zupełnie spontanicznie, zrodziła się w Szkole w Sieniawie inicjatywa sprzedaży ręcznie robionych, przez
dzieci i nauczycieli, kartek świątecznych. Kartki były rozprowadzane w Sieniawie, Puławach i Wisłoczku. Pozyskiwane fundusze
kierowane były do potrzebujących rodzin z tego terenu. Trzy lata temu połączono siły z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej
w Rymanowie Zdroju, który ma już 20 letnie doświadczenie w organizowaniu takiej pomocy. Zrodziła się wówczas piękna inicjatywa poszerzonych i skuteczniejszych działań. Włączyły się w nią również osoby prywatne - anonimowe, które w dużym stopniu
podniosły budżet pomocowy.
A oto w tym roku pojawił się kolejny pomysł, zaproponowany przez Gminny Ośrodek Kultury: „wigilia pod gołym niebem”.
Spotkanie, które się odbyło się 17 grudnia w Rymanowie Zdroju nad Czarnym Potokiem, wypełniły wspólne składanie życzeń,
śpiew kolęd przy wtórze Rymanowskiej Kapeli i pyszny poczęstunek przygotowany przez panie z KGW naszej gminy oraz piękne,
świąteczne upominki. Datki, złożone z okazji poczęstunku, w kwocie 1200 zł, pani dyrektor GOK-u przekazała Akcji Katolickiej
z Rymanowa Zdroju. Kwotę tę przeznaczono na wsparcie 6-ciu rodzin i 2-ch osób samotnych z terenu gminy Rymanów i okolic (
Rymanów, Bzianka, Królik Polski, Bałucianka, Rymanów Zdrój, Sieniawa, Szklary).
Fundusze zebrane przed świętami w kościele w Rymanowie Zdroju w kwocie 900 zł, przeznaczono na pomoc dla 6-ciu osób
samotnych i 3-ch rodzin. Pieniądze ze Szkoły w Sieniawie przekazano na pomoc dla 6-ciu rodzin z naszej gminy. Łącznie otoczono
opieką i objęto pomocą 15 rodzin i 8 osób samotnych z terenu naszej gminy i okolicy. Pomoc miała formę materialną i finansową
(dopłaty do rachunków, leków, opału czy dożywiania w szkole).
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, ofiarodawcom i darczyńcom. To był piękny gest w stronę tych, którym trudniej się żyje, których dotykają różne kłopoty czy przypadki losowe. Takie akcje uwrażliwiają na innych, czyniąc nas bardziej
otwartymi, życzliwymi i serdeczniejszymi dla siebie nawzajem.
						parafialny oddział Akcji Katolickiej z Rymanowa Zdroju
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Spotykają się dwaj
sąsiedzi:
- Marian, czy
twój wóz zapala
przy minus 20
stopniach?
- Nie wiem, przy
minus 20 jeszcze

nigdy nie udało mi się go otworzyć!
* * * * *
Siedzący w restauracji konsument woła
kelnera:
- Halo, kelner!
- Słucham pana!
- Nie odpowiada mi ta zupa!
- A o co ją pan pytał?
* * * * *
Naczelnik amerykańskiego więzienia
oprowadza wizytatora po celach, który
sprawdza osiągnięcia edukacyjne.
- O! tu siedzi nasza chluba, Edd Fox. Gdy
pierwszy raz siedział u nas był analfabetą.
- A teraz za co siedzi?
- Za podrabianie dokumentów..
* * * * *
Zasadnicza rozmowa małżeńska.
- Czy kochasz mnie tylko dlatego, że mój
ojciec zostawił mi w spadku fortunę?- pyta
żona
- Ależ skąd skarbie, kochałbym cię tak samo
bez względu na to, kto zostawiłby ci fortunę!
* * * * *
Spotykają się kumple.
- Wiesz! Wygrałem milion w totka..
- Gratulacje, masz szczęście, a co żona na to?
- Odebrało jej mowę.
- Zazdroszczę, tyle szczęścia na raz…
* * * * *
Pacjent – rutyniarz odwiedza swego lekarza.
- Co panu dolega?
- Oj panie doktorze: boli mnie serce, rwie w
krzyżu, łupie wątroba, odzywają się wrzody
na żołądku, nerwy mam rozstrojone, a i ja
sam też się kiepsko czuję!
* * * * *
Na bankiecie dla pracowników, którzy
zjawili się z małżonkami, pewna pani pyta
sąsiada?
- Czy pan jest zwierzchnikiem mojego męża?
- Nie proszę pani.
- Więc proszę natychmiast wziąć rękę z
mojego kolana!
* * * * *
Matka tłumaczy synowi informatykowi;
- Ile razy mam ci powtarzać, że ja cię
urodziłam, a nie ściągnęłam z internetu!
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Humor z zeszytów
szkolnych:
- Niewolnicy rzymscy
byli używani do
najcięższych prac,
niektórzy nawet jako
nauczyciele.
- Rubens to malował bez
ubrania.
- Węgiel może być
kamienny i brutalny…
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składał się z głowy, zbroi
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Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku
należnego za 2017 rok na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację Drogi Krzyżowej na Kalwarii,
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Luty 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
GOSPODARKA „ŚMIECIOWA” W GMINIE RYMANÓW
Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki w zakresie gospodarki
odpadami przejęła gmina. Gmina Rymanów objęła nowym Systemem Gospodarki Odpadami wszystkie nieruchomości zamieszkałe
na terenie Gminy. Mieszkańcy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/326/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości byli
zobowiązani do złożenia deklaracji określającej ilość osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości i kwotę opłaty wnoszonej
do Gminy za gospodarowanie odpadami.Przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/324/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawki opłat
przedstawiały się następująco: 7,00 zł i 12,00 zł.
Istotną zmianą, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 jest to, że przetarg organizowany jest tylko na odbiór i transport odpadów, zaś zagospodarowanie realizowane było na podstawie wieloletniej umowy zawartej z MPGK Krosno, która jest następstwem
porozumienia podpisanego z Prezydentem Miasta Krosna. Porozumienie niniejsze ma na celu realizację zapisu ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości dotyczącego utworzenia i prowadzenia regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje Porozumienie Międzygminne
zawarte przez Gminę Rymanów z Gminą
Miasto Krosno, na podstawie którego
zagospodarowanie odpadów realizowane jest w formie dotacji przekazywanej
comiesięcznie dla Gminy Miasto Krosno. Wysokość dotacji obliczona jest na
podstawie ilości odpadów wytworzonych
przez mieszkańców Gminy Rymanów w
2016 roku i cen za zagospodarowanie
odpadów określonych Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krosna. Porozumieniem Międzygminnym objęte są tylko
określone rodzaje odpadów tj. odpady
zmieszane, odpady zielone, plastik, metal,
szkło i zmieszane odpady opakowaniowe.
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Ilości odpadów i koszty odbioru i zagospodarowania w latach 2013 – 2017

Koszt systemu gospodarowania odpadami
2013

2014

2015

306 699,07

778 582,76

724 333,96

2016

2017

1 090 799,94 1 439 471,74

Utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 7,00 zł i 12,00 zł w 2017 roku spowodowało konieczność dołożenia do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ponad 300 000zł z budżetu gminy.
Koszty systemu gospodarowania odpadami na 2018 rok:
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WYDATEK
odbiór i transport odpadów 1
zagospodarowanie odpadów (Porozumienie Międzygminne) 1
MPGK 2
utrzymanie PSZOK
Koszty inne:
- administracyjne,
- wynagrodzenie pracowników - 2,5 etatu,
- zakupy materiałów i usług
worki na odpady 3
suma

KOSZT
611 866,60
566 747,02
220 975,02
30 000,00
190 000,00

1 619 588,64

do przetargu i porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno przyjęto ilości odpadów z 2016 roku
MPGK – umowa na zagospodarowanie odpadów nieobjętych porozumieniem międzygminnym (odpady wielkogabarytowe, opony, styropian,
wełna mineralna, gruz, papa odpadowa, szkło okienne, odpady i opakowania zawierające substancje niebezpieczne /farby lakiery, oleje itp./)
3
Koszt pierwszej partii worków i zapasu na 1 miesiąc wliczony w odbiór i transport odpadów.
1
2

Przewidywane wpływy do budżetu:
Przy stawce 7,00zł i 12,00zł

Przy stawce 10,00zł i 20,00zł

wpływ
segregowane

1 029 252,00

niesegregowane

58 464,00

RAZEM

1 087 716,00

wpływ
koszt
różnica

1 087 716,00
1 619 588,64
-531 872,64

segregowane
niesegregowane
RAZEM
wpływ
koszt
różnica

wpływ
1 470 360,00
97 440,00
1 567 800,00

1 567 800,00
1 619 588,64
-51 788,64

Reasumując na podwyżkę kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wpływ mają przede wszystkim podwyżka cen zagospodarowania odpadów w RIPOK Krosno, zwiększenie kosztów zbiórki odpadów wynikające z przetargu, zwiększenie ilości
odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy, konieczność wprowadzenia kolorowych worków na odpady (na podst. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19)).
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Klub Seniora w Klimkówce otwarty

N

a początku przytoczę fragment
wypowiedzi lekarki, której często pacjentkami są kobiety seniorki. Oto interesujące stwierdzenie:
„Kto zdecydował, że piękno to młodość?
Według mnie, nic bardziej mylnego.
Kiedy spotykam w gabinecie osoby po
60, 70 roku życia z nastawieniem, że nic
się im już nie należy, bo przecież i tak
niewiele można zrobić, ogarnia mnie
złość na sposób patrzenia na świat przez
nasze „szare społeczeństwo”.
To od nas zależy jak wyglądamy i
nie przerzucajmy odpowiedzialności na
magiczne słowa, takie jak „genetyka”
czy „starość”. Kobieta po 60 roku życia
to mądrość, doświadczenie życiowe i
piękno wyrysowane na twarzy. O mężczyznach nie wspominam, bo tu chyba
wątpliwości nie ma – nie bez przyczyny
mawia się, że mężczyzna jest jak wino.
W moim rozumieniu uroda to pojęcie, które określa budowaną przez lata
osobowość, empatię, styl, energię i pogodę ducha. Wystarczy tylko wyzbyć
się poczucia, że wiek jest ograniczeniem
piękna. Piękno to wewnętrzna pogoda
ducha i uśmiech, który pozwala na pozytywny odbiór naszej osoby przez otoczenie. A zatem, kiedy przeżyło się życie godnie, zmarszczki człowiekowi nie
przeszkadzają, a więc drodzy seniorzy,
bądźcie dumni ze swego senioralnego
wieku.
Senior to zasłużony tytuł osoby w
której tkwią jeszcze ogromne pokłady,
energii, doświadczenia i chęci do różnego rodzaju aktywności. Seniorzy to
prawdziwa kopalnia wiedzy z którą nie
zawsze mają się z kimś podzielić. Wiadomo, że po przejściu na emeryturę trzeba
przygotować się do zmiany zagospodarowania swojego czasu i znaleźć receptę
na aktywną jesień życia. Seniorzy mogą
więc w dalszym ciągu rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w różnych
formach pracy, czy to w klubach seniora, czy w uniwersytetach trzeciego wieku, gdyż marzenia i zainteresowania nie
przechodzą na emeryturę.
Obecna polityka społeczna wobec
osób starszych zmierza do zaspokajania
ich potrzeb i tworzenia więzi międzypokoleniowych. Dlatego Gmina Rymanów
odpowiadając na konkurs ogłoszony
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który pozwalał ubiegać
się o dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020, złożyło ofertę na utworzenie klubu seniora
w Klimkówce. Wniosek został oceniony
pozytywnie. W Klimkówce powstał więc
w pięknie odremontowanym Domu Ludowym ekskluzywny Klub Seniora, który będzie aktywizował starsze społeczeństwo wioski i włączał je w prace swojego
środowiska oraz integrował ją z młodzieżą. Ogólna wartość zrealizowanych prac

wyniosła 126 122,07 zł. Dofinansowanie
wyniosło 100 635,80 zł., zaś wkład własny gminy wyniósł 25486,27 zł.
Za niezwykłą hojność dziękujemy p.
Wojciechowi Farbańcowi Burmistrzowi
Gminy oraz p. Marii Wais pracownicy
Urzędu Gminy. Pani Marii dziękujemy
również za głęboką więź z rodzinną
Klimkówką. Dziękujemy również p. Kazimierzowi Kielarowi Sołtysowi Klimkówki, dobremu gospodarzowi, który
troszczy się o starsze społeczeństwo
wioski, zmienia, przebudowuje i rozbudowuje, jednym słowem dba o dobrą wizytówkę swojego środowiska.
Klub Seniora w Klimkówce został
otwarty 29 grudnia 2017 roku. Otwarcie
odbyło się, jak przystało na mieszkańców Klimkówki, bardzo uroczyście w
obecności Burmistrza Gminy i pracowników Urzędu. Obecny był także proboszcz Klimkówki ks. Bogdan Kielar,
ks. prałat Kazimierz Pańczyszyn, siostry Michalitki, panie dyrektorki szkoły
Agnieszka Groblewska i Beata Boczar
oraz inni mieszkańcy wioski.

Licznie zgromadzonych gości powitał sołtys. Z wystąpienia burmistrza
i Marii Wais dowiedzieliśmy się o
wszystkich zmaganiach towarzyszących
tej klimkowskiej inwestycji. Ksiądz proboszcz przywitał modlitewny nastrój
i uroczyście poświęcił pomieszczenia
klubu. Nie wspominałam jeszcze o paniach z Koła Gospodyń Wiejskich, które
zawsze są aktywne i mają swój udział w
każdej klimkowskiej uroczystości, i tak
też było teraz. Przygotowały tak znakomity poczęstunek, że wszyscy urzeczeni
byli jego smakiem i elegancją podania.
Oczywiście, w jadłospisie nie mogło zabraknąć też tradycyjnych klimkowskich
pierogów.
Tak więc, Klub Seniora w Klimkówce już działa i zaprasza do współpracy
i młodych i starszych wiekiem.
Zofia Gierlach
mieszkanka Klimkówki
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