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Budowa ruszyła

K

rótką informację o rozpoczęciu remontu budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie zamieściliśmy w numerze
sierpniowym.
Obok przedstawiamy stan aktualny ( zdjęcie obok) i wizualizację
całego projektu. Taki właśnie wygląd ma mieć siedziba i otoczenie
GOK-u za rok.
Fot. W. Łabuda

Gwiazdy „Dni Rymanowa”
2018
fot. Rafał Głód
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Arcymistrzynie
i Arcymistrzowie
w Rymanowie-Zdroju !

W

dniach 9 - 23 sierpnia 2018 roku
w Sanatorium Uzdrowiskowym
„Stomil” w Rymanowie-Zdroju
odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej
Polskiego Związku Szachowego. Zgrupowanie stanowiło kolejny etap przygotowań do najważniejszej i najbardziej
prestiżowej imprezy szachowej na świecie
– Olimpiady Szachowej, która rozegrana
zostanie w dniach 23.09 – 06.10.2018 r.
w Batumi (Gruzja). Olimpiady Szachowe
rozgrywane są w cyklu dwuletnim od
1927 roku i biorą w nich udział narodowe
federacje z całego świata, zrzeszone w

natomiast drużynę
mężczyzn szkolili
trener kapitan GM
Bartosz Soćko oraz
trener konsultant
GM Daniel Sadzikowski. Dodatkowo na Olimpiadzie
Szachowej Polskę
reprezentować będą
aktualna Mistrzyni
Polski WGM Jolanta Zawadzka i GM
Kamil Dragun.
Komfortowe
warunki pobytu,
doskonała kuchnia,
u n i k a l n y, p r o z drowotny klimat
i piękno przyrody
sprzyjały regenera-

Reprezentantki Polski wraz z Trenerami, Burmistrz Jan Materniak
i Prezes Zarządu PTS „Stomil” Agnieszka Fornal-Urban

Reprezentanci Polski z Trenerami, Prezes Zarządu PTS „Stomil”
Agnieszka Fornal-Urban i PR Manager Zuzanna Gąsiewska

Arcymistrzowie i trenerzy podczas zajęć szkoleniowych

Międzynarodowej Federacji Szachowej
FIDE. W 2016 roku nasze reprezentantki
odniosły historyczny sukces zdobywając
srebrny medal olimpijski, a reprezentacja
mężczyzn uplasowała się na wysokim
siódmym miejscu.
Do Rymanowa-Zdroju przyjechali
najlepsi polscy szachiści i szachistki – GM
Radosław Wojtaszek, GM Jan-Krzysztof
Duda, GM Kacper Piorun, GM Jacek
Tomczak, WGM Monika Soćko, WGM
Karina Szczepkowska, WGM Klaudia Kulon oraz IM Anna Warakomska. Drużyna
narodowa kobiet przygotowywała się pod
okiem trenera kapitana IM Marka Matlaka
oraz trenera GM Bartłomieja Heberli,

cji organizmu oraz
szlifowaniu formy
przed bardzo wymagającym i wyczerpującym turniejem.
W trakcie pobytu
kadrowiczki i kadrowicze dbali również o kondycję fizyczną, korzystając Arcymistrzynie Monika Soćko i Karina Szczepkowska podczas partii
z licznych zabiegów
leczniczych, odnowy biologicznej, konPodczas zgrupowania odbyły się
sultacji medycznych, zajęć sportowych
konferencje prasowe, w których wzięli
oraz na basenie.
udział Zastępca Burmistrza Gminy
Rymanów Jan Materniak, Prezes PST
Stomil Agnieszka Fornal-Urban,
zawodniczki i zawodnicy Kadry
Narodowej Polskiego Związku Szachowego oraz trenerzy.
(Użyte skróty: GM – Arcymistrz,
WGM – Arcymistrzyni, IM –
Mistrz Międzynarodowy, WIM
– Mistrzyni Międzynarodowa,
WFM – Mistrzyni FIDE).
Natalia Urbanik

Trener Kadry Narodowej Kobiet IM Marek Matlak

Trener Kadry Narodowej Mężczyzn Bartosz Soćko
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Rymanowska
Kalwaria

to fragment z pamiętnika hr. Anny
Potockiej z Działyńskich p.t. „
Mój Pamiętnik”.
Powiedziałam dlaczego z sercem
trwogą ściśniętym wjeżdżaliśmy po raz
pierwszy do Rymanowa. Jechało się
wtedy końmi z Zagórza, pięć mil. Gdy
jadąc od Beska roztoczył się przed nami
śliczny widok na miasto, okoliczne góry i
Kalwarję, Mąż mój opowiedział mi historię tej Kalwarji, którą też na tym miejscu
powtórzę. Około sto lat temu do wojewody Ossolińskiego przyszli żydzi prosząc,
aby im górę dziś zwaną „ Kalwarja”
sprzedał na okopisko (cmentarz żydowski). Wojewoda to uczynił.- Mieszczanie
rymanowscy bardzo byli niezadowoleni z
tej rzeczy; mogiły żydowskie wyżej miasta
i kościoła nadawać by musiały charakter
żydowski całemu Rymanowowi. Jeden z
nich wpadł na osobliwy koncept. Wyciosał olbrzymi krzyż, w nocy wywiózł go i
postawił na samym szczycie góry. Rano
gwałt wielki między żydami: góra się
strefniła! Nie można już na niej grzebać
zmarłych! Poszli żydzi do wojewody,
aby im drugą, niższą górę sprzedał,
co też uczynił; a tamtą wyższą górę od
tego wysokiego na niej krzyża zaczęto
nazywać „Kalwarją”.
Od tamtego czasu dziwnie tkwiła
wśród tutejszej ludności myśl postawienia
tam Drogi Krzyżowej. Kilka czy podobno
kilkanaście razy ktoś rozpoczął, lecz
umarł i nie dokończył, to znów księża
robili trudności (swoją drogą słuszne)
żądając, żeby ten, co funduje, zapisał
fundusz na utrzymanie tych stacyj; i tak
nie mogło to przyjść do skutku. Gdy mi
to Mąż opowiedział w drodze, powiedziałam: „Wiesz co! Uczyńmy ślub, że jeżeli
nam Bóg dopomoże zapłacić Rymanów, to
postawimy tam Drogę Krzyżową tak piękną, na jaką tylko zdobyć się potrafimy”.
Uczyniliśmy ten ślub i rzeczywiście Bóg
cudownie dopomógł! Jak sobie wspomnę, że samych procentów od długów i
rat bankowych płaciliśmy rocznie z tych
dwóch majątków czterdzieści tysięcy złr.,
to jest więcej prawie, niż one dawać
mogły, to tylko cudowi przypisuję,
żeśmy się utrzymali! Rymanów czarował mnie urodzajnością swej
ziemi, inteligentną i pełną godności ludnością
(w porównaniu
do oleszyckich).
- ( Koniec fragmentu pamiętnika – zachowano
pisownię oryginalną).

Hr. Anna Potocka to osoba wielce
zasłużona dla Ziemi Rymanowskiej i okolicy, czytając ten pamiętnik, mamy obraz
sposobu Jej życia – pracowitość, dobroć
i poświęcenie dla ludzi biednych i chorych, jest Ona przykładem dobrej żony,
wspaniałej matki, osoby przedsiębiorczej
i wielkiej patriotki. Mój Pamiętnik, może
być dla nas poradnikiem – przewodnikiem, szlachetnego życia, według naszego
dekalogu, może być wzorem szczególnie
dla młodych kobiet i matek.
Hr. Anna Potocka swoją szlachetną
postawą zasłużyła sobie na pamięć i
wdzięczność społeczeństwa rymanowskiego. Stowarzyszenie Nasz Rymanów
było inicjatorem już wcześniej upamiętnienia Jej osoby i 31 maja 2014 roku

Tak było

wspólnie z burmistrzem Wojciechem
Farbańcem i Nadleśnictwem Rymanów
umieszczono tablicę ku Jej pamięci, na
dworku a obecnie budynku nadleśnictwa.
W ubiegłym roku stowarzyszenie nasze
postanowiło odnowić Drogę Krzyżową
ufundowaną przez hr. Annę i Stanisława
Potockich, którzy jako „dowód wdzięczności Bogu, wcześniej złożyli ślubowanie
– za pomyślność spełnionych planów”,
Potoccy obietnicy dotrzymali w 1871r.
budując Drogę Krzyżową.
Gdy na walnym zebraniu członków
Stowarzyszenia zgłoszono wniosek o

Ławeczki przy stacjach
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odnowienie ścieżek pomiędzy Stacjami,
został on przyjęty jednogłośnie. Pan
Stanisław Rajchel, członek naszego stowarzyszenia, właściciel firmy „LATER”
już na zebraniu złożył zobowiązanie,
że wszystkie prace ziemne wykona
gratisowo, co zostało przyjęte przez
członków stowarzyszenia z dużym zadowoleniem. Tu należy przypomnieć,
że firma LATER już wcześniej także
społecznie przeniosła kapliczkę trzeciej
stacji Drogi Krzyżowej bliżej drogi,
(przy placu katyńskim), o przeniesieniu
tej stacji pisaliśmy we wcześniejszych
numerach miesięcznika Nasz Rymanów.
Aby wniosek nasz mógł być spełniony, a zdawaliśmy sobie sprawę, że
będzie to dość kosztowne, postanowiliśmy zaangażować do współudziału
mieszkańców Rymanowa i okolicy. 1-go
listopada przeprowadziliśmy zbiórkę z
przeznaczeniem na jej odnowienie i rewitalizację. Rymanowska Droga Krzyżowa
z Grotą coraz częściej odwiedzana jest
przez mieszkańców parafii jak i osoby
przyjezdne. Prace rozpoczęto 19-go
czerwca, ale ze względów pogodowych
(deszcze) roboty zostały przerwane, gdyż
stwarzały one niebezpieczeństwo dla operatora koparki jak i utrudnienia w innych
pracach ziemnych. Kiedy tylko warunki
pogodowe pozwoliły, przystąpiono do
kontynuacji robót.
Strome zbocza góry stwarzały poważne utrudnienia, jak również okres
silnych upałów, było dodatkowym wysiłkiem dla pracowników. Dla krótkiej
informacji podam, że pięciu pracowników plus koparka pracowało przez
kilkanaście dni. Długość drogi pomiędzy
stacjami na górze Kalwarii to 350 mb. o
szerokości ponad 2-3 m. na całej długości
wysypana klińcem. Do tego celu zużyto
65m sześciennych. Wcześniej całą trasę należało wyprofilować koparkami i
utwardzić. Przy każdej z ośmiu stacji
wyłożono odpowiednie podejścia z odzyskanych płyt chodnikowych. Oprócz
tego własnym sposobem zrobiliśmy 8
sztuk ławeczek, które zostały ustawione
przy, każdej stacji. W bardziej stromych
podejściach zamontowano poręcze, które
będą pomocne przy wejściu zwłaszcza

Poręcze ułatwiają wejście po stromizmach

osobom starszym. Przy spawaniu poręczy
gratisowo pomogli nam pracownicy firmy
pana Piotra Rajchla – bardzo dziękujemy.
Pozyskane pieniądze ze zbiórki przeznaczono na zakup potrzebnych materiałów, należy tu dopowiedzieć, że do tych
niezbędnych zakupów Stowarzyszenie z
własnych wygospodarowanych funduszy
dołożyło pewną sumę pieniędzy, jak też
wykonaliśmy prace, które były w naszych
możliwościach. Mamy nadzieję, że modernizacja Drogi Krzyżowej przyczyni
się do większej częstotliwości jej odwiedzania przez społeczność naszej parafii.
Szczególne podziękowania składamy
panu Stanisławowi Rajchlowi – bez Jego

Polska, lwowska
piłka nożna

O

padły już emocje piłkarskie po nieudanym dla nas mundialu w Rosji,
a drużyny rodzimej ekstraklasy
odpadły z rywalizacji w europejskich
pucharach, prędzej niż ktokolwiek zdołałby pomyśleć. Obecnie poziom naszej
ligowej piłki nożnej plasuje nas pomiędzy takimi „potęgami” futbolowymi
jak Łotwa, Luksemburg czy Mołdawia.
Wydawać by się mogło, że ten nasz sport
narodowy jest dopiero w powijakach, że
musimy tworzyć zaplecze piłkarskie, żeby
dogonić Europę. Nic bardziej mylnego.
Jak wszystko co w Polsce najpiękniejsze,
również piłka nożna miała swój początek
na Kresach, a konkretnie we Lwowie.
Trudno dzisiaj ustalić kiedy rozegrany został pierwszy mecz piłkarski na ziemiach
polskich, ale wiadomo, że stało się to za
sprawą prężnie działającego od 1867 r.
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
( w Krakowie w tym samym czasie piłkę
nożną propagował Henryk Jordan). Na
II Zlocie tej organizacji we Lwowie w
1894 r. rozegrany został mecz pomię-

Lechia Lwów

dzy drużynami ze Lwowa i Krakowa.
Spotkanie trwało 6 minut, gdyż według
obowiązujących wówczas zasad grano do
pierwszej strzelonej bramki. Pierwszym
strzelcem oficjalnego, bo zapisanego w
protokole meczowym gola był Włodzimierz Chomicki. Co ciekawe i niezwykle
bulwersujące, Ukraiński Związek Piłki
Nożnej w 1999 r. uznał datę 14 lipca 1894
jako … początek piłki nożnej na Ukrainie,

tak wielkiego wkładu
pracy i poniesionych
kosztów dokonanie tej
modernizacji było by
niemożliwe.
Szczęść Boże firmie LATER i jej pracownikom!
Prezes Stowarzyszenia
Nasz Rymanów
Czesław Szajna
Fot. Wacław Łabuda)

tłumacząc to faktem, że „mecz rozegrany
był na etnicznych ziemiach ukraińskich”.
Niestety nie jest to odosobniony przypadek „przywłaszczania sobie” naszej historii przez Ukraińców. Podobne działania
opisywałem wcześniej, jak chociażby w
historii browaru lwowskiego, czy dziejach
skoków narciarskich. Uzurpatorstwo historyczne, tak powszechnie występujące
dzisiaj na Ukrainie, jest osobnym tematem, który kiedyś Państwu przedstawię,
ale skupmy się na prawdzie, czyli pięknej historii
lwowskiej - polskiej piłki
nożnej.
Pierwszym klubem,
który oficjalnie zainaugurował swoją działalność w
1903 r. była Lechia Lwów.
Drużyna utworzona przez
lwowskich gimnazjalistów,
oraz środowiska wywodzące się z rodzin kolejarskich.
Tradycję Lechii ze Lwowa
przejęła w 1945 r. Lechia z
Gdańska, która oprócz charakterystycznych biało – zielonych pasów
na koszulkach, w sezonie 2012/2013 na
strojach meczowych umieściła datę 1903,
aby w ten sposób upamiętnić 110 rocznice
utworzenia pierwszej
polskiej drużyny piłkarskiej.
Kilka dni po założeniu Lechii, powstaje we
Lwowie kolejny klub
piłkarski tym razem
są to „Czarni” Lwów.
Nazwa klubu wzięła
się od koloru koszulek
noszonych przez piłkarzy. Od samego początku, klub nastwiony
był, oprócz prowadzenia
działalności sportowej,
na propagowanie patriotyzmu. Meczom
towarzyszyły akademii i okolicznościowe
występy.
W 1904 r. powstaje natomiast najbardziej utytułowany lwowski klub „Pogoń”.
Działacze „Pogoni” byli współtwórcami
Polskiego Związku Piłki Nożnej, który
powstał w 1911 r. przy Austriackim
Związku Piłki Nożnej. Wraz z Czarnymi
Lwów, Cracovią i RKSem Kraków Pogoń

dała początek sformalizowanej strukturze
rozgrywek piłkarskich w Polsce. Dzisiaj,
do tradycji lwowskiej Pogoni nawiązują
w Polsce drużyny Polonii Bytom i Pogoni
Szczecin.
Przed wojną istniało we Lwowie
łącznie 9 drużyn piłkarskich: Biały Orzeł
Lwów, Czarni Lwów, Lechia Lwów, Pogoń Lwów, RKS Lwów, Sparta Lwów,
Świteź Lwów, WKS 6 Pułk Lotniczy
Lwów oraz Hasmonea Lwów. Ten ostatni

Mecz we Lwowie

z wymienionych klubów, jest niezwykle
ciekawym przykładem wielokulturowości
i tolerancji nie tylko przedwojennego
Lwowa, ale całej II Rzeczypospolitej.
Sama nazwa Hasmonea odwołuje się
do starożytnej historii Izraela i dynastii
Hasmoneuszy (Machabeuszy) rządzących
w Judei. Drużyna składająca się głównie z wyznawców religii mojżeszowej,
uważana jest za najbardziej utytułowany
żydowski klub w Polsce. Pierwszy mecz
Hasmoneusze rozegrali w 1913 r. na stadionie Pogoni Lwów z drużyną Makkabi
Kraków.
Kluby wymienione powyżej istniały,
jak całe dobrodziejstwo Naszych Kresów, do września 1939 r. Atak Niemców,
Ukraińców i Rosjan na Polskę zakończył
kilkudziesięcioletnią historią polskiej
piłki nożnej we Lwowie. Zniszczył też
wielokulturowość minionych czasów,
pozostawiając w nas jedynie tęsknotę za
utraconym dziedzictwem.
Krzysztof Buczek
(foto: NAC)
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Wydarzyło się we wrześniu
28.IX 48 – zamordowany zostaje w Egipcie
Pompejusz Wielki, rzymski mąż stanu i wódz.
Po stłumieniu powstania Spartakusa, w wojnie domowej przegrał z Cezarem w bitwie pod Farsalas
i uciekł do Egiptu.
3.IX 301 – tego dnia, jak głosi legenda, św.
Maryn założył państwo San Marino, najstarszą republikę świata. Jest enklawą we Włoszech o pow.
60 km2 a odwiedza go 3 mln turystów rocznie.
Turystyka, znaczki i kolekcjonerskie monety to
ponad połowa dochodu państwa.
3.IX 1658 – zm. lord Protektor Anglii, Szkocji
i Irlandii – Oliver Cromwell. Przez jednych
uważany za królobójcę (Karol I) przez innych za
bohatera narodowego. Zmarł na malarię, bo jako
zagorzały protestant odmówił użycia chininy,
którą sprowadzali jezuici.
11.IX 1638 – 380 lat temu wybucha w Krośnie
gwałtowny pożar, który w krótkim czasie strawił
niemal całe miasto.
17.IX 1788 – do kuriozalnej bitwy doszło na
terytorium Rumunii. Pijani żołnierze armii
austriackiej zaatakowali w nocy swoje oddziały.
W tej bratobójczej walce zginęło prawie 10 tys.
żołnierzy.
16.IX 1825 – zm. Franciszek Karpiński, przedstawiciel sentymentalizmu, „poeta serca”. Autor
liryk (Laura i Filon), pieśni religijnych (Kiedy
ranne, Bóg się rodzi), dramatów i wierszy patriotycznych.
2.IX 1898 – w Sudanie Anglicy pokonują zbuntowanego Mahdiego, mimo jego przeważających
sił, ponieważ posiadali karabiny maszynowe H.S.
Maxima. Ten genialny wynalazca amer. uzyskał
aż 271 patentów (od pułapki na myszy po tłumik
samochodowy). Anglików było 26 tys., mahdystów 60 tys. W ciągu 5 godzin walki zginęło 28
Anglików i 20 tys. przeciwników.
16.IX 1908 – z połączenia dwóch amerykańskich
firm Buicka i Oldsmobile’a powstał największy
do dzisiaj koncern samochodowy świata - General
Motors.
1.IX.1928 – bardzo uroczysty charakter miało
rozpoczęcie roku szkolnego w Rymanowie. 90 lat
temu skończyła się tułaczka uczniów po różnych
budynkach, oddano do użytku nowy i nowoczesny
budynek, który zajęły po połowie szkoła żeńska i
męska.
15.IX 1928 – Aleksander Fleming, lekarz i
mikrobiolog szkocki, otrzymuje z pleśni pędzlaka
penicylinę, rozpoczynając nową erę w medycynie.
W 1945 r. wyróżniony Nagrodą Nobla.
12.IX 1940 – w francuskim Lascaux czterech
nastolatków przypadkiem odkryło grotę z prehistorycznymi malowidłami. Obrazy te powstały ok.
17 tys. lat temu.
6.IX 1970 – zm. Konstruktor jeepa Arthur
William Herringdon. Jego auto pomogło wygrać
II wojnę światową. Po wojnie kopiowanie jeepa
dało początek motoryzacyjnym potęgom Toyoty
i Mitsubishi.
14.IX 2003 – „Desznianki” i „Rymanowianie”,
jako reprezentanci woj. podkarpackiego uczestniczyli w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Kapela w składzie: M. Czyż, E. Piotrowski, C. Ziemba,
Z. Zielonka i P. Dębiec przygrywała na uroczystości, co widoczne było w transmisji tv.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Już od 1 września w województwie podkarpackim wystartuje
Mobilna Akademia Młodych Orłów.
W ramach bezpłatnych zajęć wyszkoleni trenerzy będą przekazywać swoją
wiedzę trenerom, nauczycielom i
animatorom. Zajęcia będą odbywać
się przynajmniej raz na dwa miesiące
w każdym powiecie naszego regionu.
• W ciągu ostatnich 20 lat Rzeszów zdobył ponad 1,6 mld zł na
inwestycje. - Do pieniędzy z Unii
Europejskiej i innych źródeł dołożyliśmy własne i udało nam się
zrealizować zadania o wartości ponad
2,5 mld zł - mówi Tadeusz Ferenc,
prezydent Rzeszowa.
• Wojewoda podkarpacka Ewa
Leniart informuje, że 1 sierpnia potwierdzono wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie woj. podkarpackiego.
To pierwszy przypadek wystąpienia
ASF na Podkarpaciu.
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął pod lupę zwolnienia lekarskie i orzeczenia o niezdolności do
pracy. Na Podkarpaciu zakwestionował świadczenia na ponad 539 tys. zł.
• Do końca lipca zmodernizowane baseny Rzeszowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odwiedziło aż 36
tys. osób. - To o ponad 10 tys. więcej
niż średnia z całego sezonu w ubiegłych latach - cieszą się rzeszowscy
urzędnicy.
• Ponad 85 tysięcy pasażerów
obsłużonych w jednym miesiącu to
najlepszy wynik w historii podrzeszowskiego portu lotniczego, o prawie 20 procent wyższy od rezultatu z
lipca ubiegłego roku, a o 30 procent
wyższy w porównaniu z 2016 rokiem.
• Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
kupi nowy samolot do kształcenia
studentów pilotażu. Będzie to czteromiejscowy Piper” PA - 28 Arrow ze
zmiennym skokiem śmigła.
• Rafał Wilk, multimedalista
igrzysk paraolimpijskich w kolarstwie ręcznym, po raz kolejny

przywiózł z ważnej imprezy medale.
Tym razem były to mistrzostwa świata w
handbike’u, w których zdobył srebrny i
brązowy medal.
• Rozpoczęła się modernizacja stacji
PKP Rzeszów Główny. W ramach inwestycji przebudowane będą m.in. perony,
powstanie nowe przejście podziemne
oraz nowy przystanek kolejowy Rzeszów
Zachodni.
• Rzeszowianie oddali cześć Tomaszowi Stańce. W godzinie jego pogrzebu w
Warszawie, Tomasz Nowak, wykładowca
Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, odegrał z balkonu Ratusza hejnał
rzeszowski autorstwa zmarłego artysty.
• Na polsko-ukraińskim przejściu
granicznym Korczowa-Krakowiec
funkcjonariusze Krajowej Administracji
Skarbowej znaleźli 23 żywe raki w lodówce turystycznej. Przewożone były „na
sucho”, bez dostępu do wody. Udało się
je uratować.
• 56-letni mężczyzna zasłabł na szczycie Szerokiego Wierchu. Na miejsce wysłano śmigłowiec pogotowia ratunkowego.
Niestety, turysty nie udało się uratować.
• Budimex podpisał umowę z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na realizację trasy liczącej ok. 10,5 km. Będzie
ona częścią szlaku Via Carpatia i obejmie
odcinek między węzłami Podgórze i Kamień. Droga powstać ma w ciągu 34 mies.
• 7 września startują nowe połączenia FlixBusa, w ramach których będzie
można dojechać m.in. do Przemyśla. Sieć
zielonych autobusów wprowadza także
możliwość rezerwacji fotelików dla dzieci
w wybranych autobusach i otwiera swój
pierwszy w Polsce FlixShop.
• W miejscowości Leszczawa Dolna
doszło do wypadku autokaru, którym
podróżowało 54 pasażerów z Ukrainy. Zginęły trzy osoby. Kilkadziesiąt jest rannych.
• W niedzielę 19.08., w ramach cyklu
Muzealny Wehikuł Czasu, w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie odbył się piknik z żołnierzami 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich. Na gości czekał m.in. tor
przeszkód, pokaz sprzętu wojskowego oraz
umundurowania.
• Policjanci z Jasła chcieli zatrzymać
do kontroli motocyklistę, który popełnił
wykroczenie. Ten zaczął uciekać. Już poza

Odeszli do wieczności
(15.VII – 15. VIII 2018)

21.VII – Cypcar Karolina z d. Penar (l. 95) – Klimkówka
21.VII - Kondziołka Józefa z d. Lorenc (l. 85) - Królik Polski
21.VII – Sobków Władysław (l. 88) – Rymanów
21.VII – Tabisz Helena Jadwiga (l. 88) – Sieniawa
24.VII – Iwanicka Irena Maria z d. Kij (l. 75) – Wróblik Królewski
25.VII - Brońska Stanisława z d. Ziemlańska (l. 86) - Rymanów-Zdrój
28.VII – Bołd Józefa Maria z d. Kasperkowicz (l. 83) – Klimkówka
02.VIII – Niemczyk Michał (l. 79) – Posada Górna
13.VIII – Walus Julian (l. 89) – Głębokie
13.VIII – Przybylski Marian (l. 76) – Wróblik Szlachecki
15.VIII – Pitrus Władysław (l. 93) – Królik Polski
(wła)

w Żłobku będzie wynosiła 100
złotych miesięcznie.
• Rada Miasta Krosna
większością głosów przystała
z powodu śmierci S Y N A
na zgłoszony przez prezydenta
pomysł, by najlepszym sporAndrzejowi Potockiemu towcom z Krosna przyznać
niemałe stypendia. Chodzi
składają członkowie redakcji
o wyróżnienie zawodników
występujących w zawodach o
„Naszego Rymanowa”
randze przynajmniej ogólnopolskiej. Najwyższe stypendia
miastem stracił panowanie nad pojazdem, mogą wynieść nawet 150% średniego
uderzył w znak drogowy, a następnie wynagrodzenia w kraju.
wpadł do rowu. Po kilku godzinach zmarł • Spółka PKN ORLEN poinformowaw szpitalu.
ła o planach rozbudowy rafinerii w Jedli• 88 księży proboszczów i wikariuszy czu. Nowa inwestycja ma służyć produkcji
rozpocznie wkrótce pracę duszpasterską w biopaliwa ze słomy. „ORLEN Południe jest
nowych parafiach. Do Trzebowniska nowy pionierem, a zarazem najbardziej doświadproboszcz parafii przybędzie aż z Włoch. czonym polskim producentem biopaliw
Księża obejmą swoje nowe obowiązki 25 i biokomponentów” - przekonuje spółka.
sierpnia.
• Zawodnicy Akademii Piłkarskiej
• Podczas podchodzenia do lądowa- Beniaminek PROFBUD Krosno: Patryk
nia w Smereku awionetka uderzyła pod- Winiarski i Aleksander Gazda zostali
woziem w stojącego na ziemi mężczyznę, powołani do Reprezentacji Polski do lat
który nie przeżył wypadku. Pilot został 15 na konsultację szkoleniową, która w
zatrzymany. Prokuratura postawiła mu za- dniach 13 – 17 sierpnia odbywać się będzie
rzut spowodowania wypadku ze skutkiem w Warszawie.
śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. • W dniu 31 lipca 2018 roku, na mocy
• W czasie festiwalu w Cieszanowie decyzji Komendanta Głównego Pańpolicjanci znaleźli u czterech osób mari- stwowej Straży Pożarnej, służbę czynną
huanę, haszysz i tabletki extasy. Wszyscy w szeregach strażaków PSP zakończył
podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli już bryg. mgr inż Paweł Gaj - Dowódca Jedzarzuty posiadania narkotyków.
nostki Ratowniczo - Gaśniczej w Krośnie.
• Ponad stu kierowców wzięło udział
Z powiatu…
w dziesiątej edycji Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz pod Ostrą. Na
• W Zbraslavicach (Czechy) odbyły liczącej 6,5 kilometra trasie mogliśmy
się mistrzostwa świata w akrobacji szybowpodziwiać stawkę Mistrzostw Polski uzucowej (2-13.08). Wojtek Gałuszka i Sławek
pełnioną o zawodników klasyfikowanych
Cichoń z Krosna przywieźli z nich srebrne
w Mistrzostwach Europy w Wyścigach
medale w konkursie drużynowym.
Górskich. Z bardzo dobrej strony pokazał
• Co roku, podczas festiwalu Kar- się w Limanowej reprezentant Revline
packie Klimaty, odbywa się konkurs na Racing Team’u - Marcin Wilusz, który za
„Ulubiony Chleb Krośnian”. W tym roku kierownicą swojej Hondy Civic Type-R
(18-19.08) mieszkańcom posmakował dwukrotnie zwyciężył w klasie N-2000 i po
szczególnie chleb żytni bez drożdży z sześciu rundach GSMP zajmuje pierwsze
lubczykiem z Piekarni Rodzinnej Guzik.
miejsce w swojej kategorii.
• Długie lata między klasztornym mu- • I Turniej Strażaków OSP Powiatu
rem a optykiem na ul. Franciszkańskiej w Krośnieńskiego w Piłkę Nożną o Puchar
Krośnie stała brama prowadząca donikąd. Poseł na Sejm RP Joanny Frydrych za
Nie ma już bramy, są za to nowe schody nami. W sobotę, 4 sierpnia na boisku przy
na Forteczną i parking na prawie 60 aut.
ulicy Ostaszewskiego w Krośnie odbyły się
• Wojewódzki Szpital Podkarpacki sportowe rozgrywki pomiędzy ośmioma
im. Jana Pawła w Krośnie dołączył do drużynami OSP. Wygrała drużyna OSP
ośrodków medycznych w których ruty- Pustyny.
nowo wykonuje się duże zabiegi laparo- • Strażacy zawodowi i ochotnicy z
skopowe z zakresu urologii. Innowacyjna kilku jednostek pracowali w nocy przy
metoda jest stosowana np. w razie potrzeby pożarze altany w miejscowości Lipowiec,
radykalnego usunięcia nerki.
w gminie Jaśliska. Pożar należał do nie• Rozstrzygnięto konkurs na stanowi- bezpiecznych ponieważ nie można było
sko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego zlokalizować bezpośredniego przyłącza
w Krośnie. 8 sierpnia Zarząd Województwa prądu, który doprowadzony był do altany
powołał na to stanowisko Piotra Czer- korytarzem ziemnym.
wińskiego. Sytuacja finansowa szpitala • Przez najbliższe dwa tygodnie
poprawia się, czemu ma służyć kredyt re- w poszczególnych miejscowościach
strukturyzacyjny, a pracownicy otrzymają Gminy Miejsce Piastowe będą odbywać
podwyżki.
się konsultacje społeczne dotyczące
• Trwa nabór do nowego oddziału odtworzenia Posterunku Policji w
Żłobka Miejskiego w Krośnie w ramach Miejscu Piastowym. Mieszkańcy gminy
projektu: „Mamo, tato czas do pracy! są zaproszeni do udziału w spotkaniach i
- Rozwój opieki żłobkowej w Mieście wyrażenia swojej opinii.
Krośnie”. Opłata stała za pobyt dziecka

Wyrazy szczerego
współczucia

• W dniu 5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się 30
osób z objawami gastrycznymi. Byli to
uczestnicy zgrupowania „Tęczowy Krąg”
lub „Rainbow Family”, którzy przebywali
w miejscowości Góra Moszczaniecka
(okolice Moszczańca i Wisłoka Wielkiego).
Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła
natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiologiczne.
• Nawet kilka milionów złotych mogą
wynieść straty spowodowane podtopieniami, do których doszło w środę 15 sierpnia.
Zniszczone zostały drogi gminne, zalane
domy, komis samochodowy, huta szkła oraz
szkoły w Iwoniczu. Trwa szacowanie szkód.

Z gminy …
• Niedziela 29.07. w Rymanowie
należała do strażackiej braci. Jak co
roku na gminie Rymanów odbywają się
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku
do boju stanęło 12 drużyn we wszystkich
kategoriach. Najwyższe miejsca podzieliły
między sobą dwie Posady: Dolna i Górna.
• Kilkadziesiąt dni trwał generalny
remont Jelcza 442 z OSP KSRG Rymanów. Efekt zaskoczył wszystkich - samochód prezentuje się GENIALNIE. Pojazd
otrzymał drugie życie, po tym jak został
przekazany w 2013 roku z KM PSP w
Krośnie do rymanowskiej jednostki OSP.
Od tamtego czasu dzielnie służył pomocą
mieszkańcom Gminy Rymanów oraz powiatu krośnieńskiego.
• Dzięki staraniom Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego oraz otrzymaną na ten cel
promesą Wojewody Podkarpackiego, jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany
odcinek drogi powiatowej Pastwiska-Puławy na długości 1275 m.
• Na 100-lecie istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ladzinie, tamtejsi
strażacy uroczyście wprowadzili do podziału bojowego Mercedesa 1224, którego
pozyskali z Niemiec. Radości nie krył
Prezes OSP Janusz Delimat oraz strażacy z
Ladzina. Uroczystość 100-lecia zgromadziła na placu przed remizą wielu strażaków,
ważnych gości oraz mieszkańców Ladzina(więcej na ten temat wewnątrz nr).
• W Sanatorium Uzdrowiskowym
„Stomil” w Rymanowie-Zdroju odbywa
się zgrupowanie Kadry Narodowej Polskiego Związku Szachowego. Zgrupowanie
jest etapem przygotowań do najważniejszej
i najbardziej prestiżowej imprezy szachowej na świecie - Olimpiady Szachowej,
która rozegrana zostanie w dniach 23.0906.10.2018 w gruzińskim Batumi.
• W niedzielny wieczór 12.08.2018
r. na nowo powstałej scenie w Parku
nad Czarnym Potokiem w RymanowieZdroju odbyła się Gala Operetkowa
„Trzech Tenorów i Ona Jedna”. Dla
licznie zgromadzonej publiczności
zaśpiewali znakomici artyści: Kamila
Magdalena Lendzion - sopran, Mirosław
Niewiadomski - tenor, Dawid Kwieciński
- tenor i Mariusz Adam Ruta – tenor.
zebrał deka
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Klimkówka wierna
Matce Bożej Zielnej

W

niebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny jest najstarszym
świętem maryjnym obchodzonym w Kościele już w V wieku. W
Polsce jest znane jest przede wszystkim
jako święto Matki Boskiej Zielnej. Najświętsza Maria Panna, według legendy
uznanej przez Kościół, nie umarła, lecz
po swym długim, ziemskim życiu zapadła
w głęboki sen, a jej dusza i święte ciało
zostały na skrzydłach aniołów zaniesione
do nieba.
Matka Boska, której święto obchodzimy 15 sierpnia, czczona jest jako
patronka ziół, kwiatów, zbóż i owoców,
dlatego nazwana jest Zielną. W tym dniu
wdzięczni za opiekę wieśniacy zawsze

przynosili Maryi bukiety i wianuszki
uwite z warzyw, kwiatów, owoców i
ziół. W bukietach nie mogło zabraknąć
macierzanki, mięty, krwawnika, piołunu,

chabrów i kopytnika, a więc ziół o właściwościach leczniczych oraz ogrodowych
i polnych kwiatów w myśl przysłowia:
W sierpniu każdy kwiat woła – zanieś
mnie do kościoła. W bukietach musiały
się znaleźć kłosy zbóż, makówki, jabłka, ziemniaki i gałązki leszczynowe z
orzechami. Poświęcone wianki zawieszano przy świętych obrazach w izbie, by
chroniły dom przed ogniem i piorunami.
Używano je również w czasie choroby
domowników. Obecnie lud polski składa
również Matce pięknej miłości i nadziei
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zboża i zioła w
dniu Jej Wniebowzięcia. Jej korona uwita z kłosów
zroszona jest kroplami znojnego,
ludzkiego potu.
Uroczystość
Wniebowzięcia
NMP splata się
ściśle z dziejami
naszego narodu.
Jest to święto
upamiętniające
bohaterski zryw
Polaków w 1920 roku przeciw agresji
sowieckiej, a przede wszystkim przywołujące na pamięć bitwę warszawską
nazywaną „Cudem nad Wisłą”.
W Klimkówce święto Matki Bożej
Zielnej obchodzone jest zawsze bardzo
uroczyście. Jest to czas schyłku lata,
kiedy sady pachną owocami, lasy
są pełne jagód a
ogródki kolorowych warzyw.
Zaś srebrzyste
nitki babiego lata
snują się wokół
leniwie i przypominają o nadchodzącej jesieni.
Pracę rolnika
i mozolny jego
trud upodobała
sobie Królowa
Polski, dlatego też Koło Gospodyń Wiejskich w Klimkówce składa Jej zawsze 15
sierpnia wieniec zrobiony z tego, co w
polu wyrosło. W tym roku panie z KGW
uwiły wieniec najpiękniejszych i najdorodniejszych
kłosów. Oprócz
zbóż wpleciono
do niego pachnące zioła, polne
kwiaty, gałązki
czerwonej jarzębiny oraz jesienne kolorowe warzywa i owoce.
Barwny, dostojny
wieniec otrzymał
kształt kuli ziemskiej, na szczycie
której spoczęła
figurka Matki
Boskiej Zielnej
otaczającej swoją
opieką całą ludzkość. Ten wymowny i
głęboki sens konstrukcji wieńca zainteresował wszystkich parafian. Panie
z KGW w majestatycznym pochodzie
wniosły wieniec do kościoła w asyście ks.
proboszcza Bogdana Kielara. Ten wspaniały dar natury ofiarowały Matce Bożej
Zielnej, która matczynym opiekuńczym
okiem objęła z ołtarza wszystkich licznie
zgromadzonych parafian. W kościele
zapanował modlitewny, niecodzienny
nastrój.

Uroczysta Msza św. i homilia wygłoszona przez ks. proboszcza były
wspaniałym dopełnieniem uroczystości.
W czasie procesji z darami, na czele której szedł sołtys i przewodnicząca KGW
Halina Penar, ofiarowano Matce Bożej
dary natury, które z ziemi wyrosły. Mszę
św. ubogacał śpiew chóru parafialnego
prowadzonego przez nauczyciela muzyki
Jacka Gierlacha. Panie z KGW śpiewały
wraz z chórem:
Dziś wieniec żniwny składamy
Bogu w Trójcy Przenajświętszej.
Za nasze obfite plony
Przyjm Panie korną podziękę.
A z tych ziaren przebogatych
Przynosimy bochen chleba,
Niech on będzie dziękczynieniem
Za łaski dane nam z nieba.
Tobie Matko Boża Zielna
Kwiaty także przynosimy
Oraz plony, wonne zioła,
Boś Ty kwiatów jest Królowa.
Wielbimy Ciebie Pani Zielna
W dniu Wniebowzięcia Twego.
Ześlij łaski na lud wierny
I zawsze módl się za niego.
Panie Jezu nasz z Kościółka
Składamy Ci dziękczynienie,
Za to, że od klęsk nasz strzeżesz,
Dajesz moc i ukojenie.
Na koniec wszyscy parafianie z wielką czcią wysłuchali hymnu „Santa Maryja” wyśpiewanego na cześć Bogurodzicy.
Tę piękną uroczystość mieszkańcy naszej
wioski zawdzięczają bardzo aktywnemu
Kołu Gospodyń, które stara się ocalać od
zapomnienia wszystko to, co już przeminęło, a co ma wielką wartość dla nas.
Chciałam jeszcze podkreślić wielkie
zaangażowanie w pracy koła p. Marii
Barć, która już 40 lat jest bardzo aktywną
członkinią tej klimkowskiej organizacji.
Pani Marysia układa teksty do okazjonalnych śpiewów koła. Opracowuje również
konstrukcje wieńców dożynkowych,
które później tak pięknie wyglądają dzięki
jej pomysłowości i wysiłku włożonego w
ich przyozdobienie. Dziękujemy jej za to.
Wszyscy wierzymy, że Królowa
Zielna będzie łaskawa dla Koła Gospodyń wiejskich z Klimkówki i wszystkich
mieszkańców wioski.
Zofia Gierlach
fot. Jan Penar

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
9 (32) „Naszego Rymanowa” z września
2003 roku.
Zjazd rymanowian w Toronto opisał
jeden z organizatorów – Janusz Szajna.
Odbył się 10 sierpnia w polskim parku
im. Ignacego Paderewskiego, znajdującym się 20 km na północ od Toronto.
Uczestniczyło w nim prawie 70 osób z
Toronto oraz z Chicago, Nowego Jorku,
Filadelfii, Montrealu i Londynu. Wszystkie punkty programu udały się wspaniale,
pogoda również. Rozpoczęło się od filmu
o Rymanowie. Potem obiad i rozmowy,
powitania po latach, niekiedy dłuższych
jak ćwierćwiecze i oczywiście wspólne
zdjęcia. Przygrywał zespół „Universe” z
Polski, były rozrywki różne i tańce. Mszę
odprawił ksiądz z Rymanowa Stanisław
Sołtysik. Jak wspólnie oświadczyli wszyscy uczestnicy – był to pierwszy zjazd,
ustalono, ze następny odbędzie się za kilka
lat w Chicago.
Turniej sołectw i osiedli – spowodował, że na stadionie w Rymanowie panowała atmosfera podniecenia i rywalizacji.
Zmagało się 8 reprezentacji miejscowości
naszej gminy w bardzo oryginalnych
konkurencjach.
1. Najładniejsze stoisko promocyjne przygotowały: Milcza, Posada Górna, Deszno,
Wróblik Królewski
2. Najbardziej smakowite potrawy pochodziły z Milczy, Deszna, Posady Górnej.
3. Piosenkę lub wiersz ze swojej miejscowości najwyżej oceniono z Milczy,
Ladzina i Posady G..
4. Najszybciej zrobiła masło w maśniczce Z. Smerecka z Rymanowa, przed M.
Śliwką z Deszna i J. Przybylską z Milczy.
5. Beretem rzucał najdalej Mariusz Smerecki z Posady G. pokonując M. Koraba
z Bałucianki i A. Rija z Deszna.
6. W przeciąganiu liny zwyciężyła drużyna Posady Górnej przed Milczą i Wróblikiem K.
7. Najlepiej tańczyli B. Staroń i L. Buczek
z Wróblika Szlacheckiego oraz W. Zubik
i I, Śliwka z Deszna i M. i W. Zima z
Wróblika Królewskiego.
8. Rzuty karne najlepiej bronił P. Cypcar
z Ladzina oraz J. Litwin z Bałucianki,
A. Bogdański Wróblik K. i M. Smerecki
z Posady G. Gdy okazało się, że Posada
G. i Milcza mają równo punktów, rozegrano dogrywkę. W piciu piwa na czas
zwyciężył przedstawiciel Posady Górnej.
Zabawa była przednia i dla startujących i
dla widzów. Wszyscy liczą na powtórkę
w roku przyszłym.
Wszystkie dzieci są nasze – tym
cytatem zaczyna się opis uroczystości zorganizowanej 11 listopada przez Koło Przyjaciół Radia Maryja. W domu ludowym w
Posadzie Dolnej grupa entuzjastów pod

wodzą p. Felicji Lorenc zorganizowało,
bez budżetu i zatwierdzonego programu,
uroczystą akademię z okazji Dnia Matki.
Poprzedziły ją występy dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Pierwsza część poświęcona była Maryi Matce. Dzieci wykonały piękne recytacje przerywane pieśniami maryjnymi a
podchwytywanymi przez cała salę.
Druga część
poświęcona była
Matce ziemskiej. Szczególny aplauz zebranych otrzymała
inscenizacja
przygotowywania obiadu dla
mamy. Mamy
były szczerze
wzruszone i piosenkami i wierszami. Niechaj
każda mama ma
twarz uśmiechniętą, niechaj przez rok cały
trwa jej święto.
Trzecia część poświęcona matce
Ziemi nosiła hasło – odetchnij pięknem
świata. Szczególnie podobał się interaktywny wiersz p. Stefanii Oberc pt. Ekologiczna zabawa. Poruszał wiele przesłań
ekologicznych.
Przed pierwszym dzwonkiem – to
odpowiedź jak wygląda przygotowanie
do nowego roku. W całej gminie szkoły
przyjmą do edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach 2280 uczniów.
Uczyć się będą w 121 oddziałach ( o 3
mniej niż w ub. roku). Średnio w jednym
oddziale uczyć się będzie 17 uczniów.
Jedyną szkołą bez klas gimnazjalnych jest
szkoła w Głębokiem gdzie jest 62 uczniów
w 7 klasach. Do małych szkół należy też
Bzianka (9 oddziałów – 100 uczniów),
Królik Polski (10 – 146), Milcza (10 –
188). Największą szkołą w gminie jest
Rymanów gdzie w 25 oddziałach uczyć się
będzie 584 uczniów. Do większych szkół
należą też: Posada Górna – 480 uczniów,
Sieniawa – 280, Klimkówka – 256, Wróblik Szlachecki – 228 uczniów.
Pozostań Matko z nami – tak prosili
Panią Jasnogórską parafianie z Klimkówki
w czasie uroczystych odwiedzin Kopii
Cudownego Obrazu. Parafianie przez 24
godz. mogli powierzać Jej wszystkie troski
i kłopoty, dziękować za otrzymane łaski.
Wcześniej Matka Boża Częstochowska
odwiedziła rymanowską parafię. Tutaj poprzez nabożeństwo pokutne, oczekiwano
na powitanie Obrazu z ks. bp. Stefanem
Moskwą. Uroczystości takie odbyły się
również w innych parafiach naszego
Dekanatu.
Złoty jubileusz kapłaństwa – w drugiej części wywiadu ks. Franciszek Mróz
wspomina o trudnym dla kapłanów roku
1953 gdy władze uniemożliwiały pracę,
zatrudnienie w parafii otrzymali dopiero
w roku 1956 po zmianach politycznych.
„ W Jaśle oprócz pracy w szkole
pracowałem w szpitalu, który składał
się z czterech budynków odległych od
siebie nawet o 5 km. Jeździło się wtedy
motocyklem, nieraz kilka razy w ciągu

jednej nocy”. To właśnie na motocyklu w
1960 r przeżył ciężki wypadek. Gdy jechał
z proboszczem do Iwonicza, prosto pod
motor zeskoczył z wozu pijany woźnica,
za batem który mu wypadł. Wiele dni
przebywał w szpitalu w Krośnie gdzie
stwierdzono uszkodzenie kręgosłupa.
Leczenie to katorga – wiele miesięcy w
gipsie i skomplikowana operacja. „ Po
szpitalu pracowałem w Wysokiej Strzyżowskiej skąd przeniósłem się do Rymanowa po wygraniu rozpisanego konkursu na
proboszcza. Skutki wypadku odczuwam do
dziś, szczególnie przy zmianach pogody.
Po wielu latach został emerytem na stale
mieszkającym w Rymanowie. Nie narzeka
na nudę, ma wiele pracy (nie obowiązków).
Z pracy księży emerytów mogą jeszcze
korzystać wierni” – kończy.
Dni Rymanowa – Jak co roku w sierpniu mieszkańcy Rymanowa i okolic mieli
okazję do rozrywki uczestnicząc w Dniach
Rymanowa. Rozpoczęły się 15.VIII przeglądem kapel ludowych w Rymanowie-Zdroju. Na dwa następne dni przeniesiono
się do parku w Rymanowie. Dla dzieci
przygotowano dwa spektakle teatralne i
popisy grup tanecznych. Starszych bawiły
zespoły „Hello” i „Chrząszcze”. Gorąco
przyjęto Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”
z Katolickiego Domu Kultury ARKA. Dni
kończyły się dyskotekami.
Przebieg dni skomentowała też czytelniczka, która corocznie bierze w nich
udział. W tym roku przeżyła wstrząs. Bardzo brakowało plakatów z programem dni,
dlatego w sobotę park świecił pustkami.
A może to i lepiej, bo to co pokazał grupa
„Hello” było żenujące. Nieliczni widzowie
wychodzili. Wieczorem dyskoteka bawiła
młodzież muzyka z tak wulgarnymi tekstami, że aż uszy więdły. W niedzielę zespół
„Chrząszcze” pokazał, że może być inaczej
– na wysokim poziomie.
Wieści z gminy – W newralgicznym
punkcie rynku zainstalowano nową sygnalizację przejścia dla pieszych. Piesi już
sygnalizują pozytywne zmiany w zachowaniu kierowców, mimo że dłuższy czas
nie działała. Na mapie Polski w „Rzeczpospolitej” z lipca, Rymanów zaznaczony jest
jako miejsce szczególnie niebezpieczne.
- 52-letni mieszkaniec Wróblika Szlacheckiego został śmiertelnie porażony prądem,
gdy kosił trawę samodzielnie skonstruowaną kosiarką
- Turyści w Rymanowie skarżą się, że nie
można nigdzie w rynku kupić znaczków
pocztowych, aby wysłać widokówkę trzeba
iść na pocztę.
- Ruszył plebiscyt na najlepszy produkt
spożywczy Podkarpacia. Uzdrowisko
Rymanów S.A. startuje w konkursie z
„Celestynką”.
- W sądzie w Krośnie potrzebnych jest
170 ławników, zgłosiło się ponad 300 kandydatów. W Rymanowie na jedno miejsce
przypada trzech chętnych.
- Ustawa Sejmu z 23.XI 2002 zobowiązuje radnych do składania oświadczeń
majątkowych. Również radni z Rymanowa
upublicznili dane o swoich zarobkach i
stanie majątkowym, choć są one bardzo
pobieżne i niekompletne.
(wła)
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Bieżące informacje
o realizowanych
inwestycjach

T

rwa realizacja planowanych inwestycji w naszej gminie.
Nabiera tempa rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – jej
zakończenie przewidywane jest w sierpniu
2019 roku.
Rozpoczęte zostały też roboty przy
basenie w Rymanowie Zdroju w ramach
których planuje się;
- budowę zespołu basenów ogólnodostępnych wraz z przebudową istniejącego
pawilonu, budową budynku technologicznego z infrastrukturą techniczną,
- zagospodarowanie części parkowej
terenu polegające na budowie ścieżki
rowerowej, ścieżki dydaktycznej, ścieżki
ruchowej, altany parkowej i wiaty wypoczynkowej.
Przewidywany termin zakończenia
inwestycji to listopad 2019 roku.
Letni sezon 2020 roku powinien już
być wzbogacony o nową i bardzo oczekiwaną atrakcję dla mieszkańców i gości.

Wakacje
z piłką ręczną
w Posadzie Górnej

C

zas wolny od nauki szkolnej bardzo pożytecznie upłynął młodym
zawodniczkom trenującym piłkę
ręczną w Posadzie Górnej. Był to okres
nie tylko wytężonego treningu przygotowawczego do kolejnego sezonu, ale także
czas wspaniałej przygody i niezapomnianych spotkań z wybitnymi piłkarzami
ręcznymi.
Na zaproszenie trenera Grzegorza Argasińskiego w ramach współpracy klubów
KS Handball Posada Górna i pierwszoligowego zespołu TS MKS San Jarosław
trening z grupą młodziczek i juniorki
młodszej poprowadził gwiazdor piłki
ręcznej Michał Kubisztal. Przypomnijmy, że Michał Kubisztal to czterokrotny

Trwają też zaawansowane
roboty budowlane przy adaptacji przyziemia budynku szkoły
w Rymanowie na gminny żłobek. Przypominamy, że planowane rozpoczęcie działalności
placówki przewidywane jest
na termin – nie później niż 31
grudzień 2018 roku. Zaawansowane są również roboty
przy rozbudowie oświetlenia
ulicznego na terenie gminy
Rymanów. Kolejne ponad 10
km dróg różnej kategorii zostanie oświetlonych. Mieszkańcy
Rymanowa i Klimkówki mogą
już korzystać z oświetlonych
chodników wzdłuż ulic Bieleckiego i Kasztanowej przy
DK – 28.
Wykonano też nowe nawierzchnie na kolejnych drogach gminnych;
- ul. Kalwaria w Rymanowie,
- ul. Nadbrzeżnej w Posadzie
Górnej,
- ul. Ks. Jakubińskiego we
Wróbliku Królewskim.
Czesław Szajna
Przewodniczący Samorządu
Rymanów 1.
król strzelców
polskiej ekstraklasy, zdobywca ponad 2 tys.
bramek strzelonych w polskiej
superlidze, dwukrotny uczestnik
mistrzostw świata (2003 i 2013)
oraz mistrzostw
Europy (2014),
lewy rozgrywający SPR PWSZ
Tarnów, wreszcie – założyciel
drużyny z Jarosławia.
Trener Kubisztal poprowadził bardzo ciekawe zajęcia. Z niemałym zainteresowaniem obserwował
poczynania na parkiecie dziewcząt z
Posady Górnej, które mogą w niedale-

kiej przyszłości zasilić jego zespół. Dla
młodych sportsmenek z kolei otworzyła
się niepowtarzalna szansa uczenia się od
najlepszych.
Była to kolejna wizyta gwiazdy piłki
ręcznej w Posadzie Górnej i na pewno
nie ostatnia, co wielokrotnie podkreślano
podczas treningu. W Posadzie Górnej na
co dzień działa Ośrodek Szkolenia Piłki
Ręcznej – jeden z dwóch w województwie
podkarpackim, szkolący dziewczęta rocznika gimnazjalnego, prowadzony przez
trenera Grzegorza Argasińskiego.
Na zakończenie wizyty drużyna wraz
z trenerem została zaproszona na mecz
ligowy do Jarosławia oraz otrzymała
pamiątkowe autografy. Dla uczestników
spotkanie było niezwykle cenne i owocne
w nowe doświadczenia.
Grzegorz Argasiński
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C

ześć –Stachu – zastanawiałem się
czy kiedyś nadejdzie taki czas, że
w naszej Polsce będzie spokojnie.
Mogę zrozumieć zachowanie naszych
odwiecznych wrogów ze wschodu jak i z
zachodu, którzy nigdy nie byli nam przyjaźni. Ale najtrudniej jest mi zrozumieć tu
wewnętrzne stosunki międzyludzkie, począwszy od sąsiedzkich a skończywszy na
samej górze, to ci tak zwani „ inteligenci
czy ta nadzwyczajna kasta” dają nam zły
przykład swoim zachowaniem, które obserwujemy na każdym kroku. Społeczeństwo nasze zostało tak podzielone przez
tą pseudo inteligencję, że przy spotkaniu
ze znajomymi czy nawet rodziną wolimy
nie dotykać takich tematów jak – polityki,
sytuacji w kraju, naszej przyszłości, itd.
Często wybieramy tematy uniwersalne
– pogoda – sprawy damsko- męskie,
albo narzekanie na wszystko i wszystkich. Franio – poruszyłeś bardzo ważny
temat, ja zadam pytanie, gdzie podziała
się międzyludzka życzliwość, przyjaźń,
chęć pomocy drugiemu, przysłowiowy
uśmiech, który nic nie kosztuje, a życie
nasze stało by się o wiele przyjemniejsze
a przede wszystkim zdrowsze. Często
chciało by się zachować ten spokój i
łagodność, ale kiedy włączymy telewizję
i natrafimy na „debatę” przeciwników
politycznych, to nie sposób wysłuchiwać
tych kłótni, potrafię zrozumieć kogoś
kto jest naprawdę przekonany do tego
co mówi, ale kiedy wie, że jest inaczej a
mówi wbrew normalnej logice, tylko po to
aby mieć przeciwne zdanie, i tylko przeszkadzać, przygłuszać drugiego, to jest
to tylko najzwyklejsze chamstwo. Przed
nami wybory samorządowe, będziemy
zmuszeni uzbroić się w cierpliwość, bo

Biesiada
W każdym roku w każdej porze
Każdy z każdym spotkać może
Na bankiecie urodzinach
Wnuczki dziadka albo syna
Na komunii czy też ślubie
Ja spotkania takie lubię
No bo jak tu się nie cieszyć
Chwile piękne można przeżyć
Pojeść popić powspominać
Nowy biznes wciąż zaczynać
Dawać rady wzniośle gadać
W międzyczasie wszystko zjadać
Co pojawi się na stole
Szynki udka pepsi cole
Trzy sałatki i przystawki
Tylko żebym nie miał czkawki
Bo pomyślą żem obżartuch
No i wszystko jem za dwóch
Ale co tu robić wierzcie
Bo to mięso w ryżym cieście
Takie miękkie tak pyszne
Zjem je tylko uroczyście
Potem ta sałatka z śledzia
Ją robiła siostra Edzia
Do wódeczki do kielicha
I już śmieje się ma micha
Jeszcze tylko boczku z pieca

teraz co raz częściej będziemy świadkami
takich nie przyjemnych zachowań elity.
Stachu – wysłuchać, wysłuchamy,
ale będziemy głosować na ludzi spokojnych, prawdomównych, sprawdzonych,
na tych, którzy w swoim życiu zrobili
coś pozytywnego a nie na krzykaczy i
tych co tylko potrafią ładnie mówić, bo
na gadaniu zwykle tylko się kończy a po
osiągnięciu własnego celu, robią swoje,
albo nic nie robią. Kolego – wspólnie
oglądaliśmy transmisję z obchodów Powstania Warszawskiego, kiedy to tysiące
ludzi śpiewało pieśni patriotyczne, serce
się radowało ilu to mamy patriotów, którzy gotowi by byli zrobić coś godnego dla
Ojczyzny. Następnie 15 sierpnia – Dzień
Wojska Polskiego – Cud nad Wisłą, podobna sprawa – wszystko zdawało by
się, że jesteśmy jednym Narodem, ale tak
naprawdę rzeczywistość jest inna. Śpiewano i czczono tych, którzy oddali życie
i zdrowie za ukochaną Ojczyznę, walczyli
o to co mamy dzisiaj – wolność i suwerenność a naszym świętym obowiązkiem
jest o nią dbać i nigdy jej nie utracić. A
teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak
to się ma do tych, którzy dzisiaj jawnie i
bezwzględnie działają przeciwko naszej
Ojczyźnie, którzy będąc przy władzy
kradli, za bezcen wyprzedawali nasz
wspólny majątek, niszczyli całą gospodarkę a na domiar złego dzisiaj do naszych
wrogów, donoszą oszczerstwa na naszą
Ojczyznę – czy tacy ludzie godni są nazywać się Polakami??? Dzisiaj jesteśmy
świadkami ile złego doświadczamy przez
porozumienia Okrągłego Stołu. Załatwili
nas ludzie, których wcześniej darzyliśmy
zaufaniem, jak się jak się okazało, dbali
tylko o swoje korzyści, a my zostaliśmy
oszukani. To często jeszcze ci ludzie dzisiaj robią wiele złego i tu był popełniony
błąd tolerancji, bo każde zło należy nisz-

Dwa plasterki wielka heca
Właśnie ktoś podaje schab
Myślę sobie duży łap
Jest kapusta zakiszana
Co do buzi wchodzi sama
A kiełbasa jaka pycha
Znowu pełna moja micha
Jem i gadam znowu piję
A pod wieczór ledwo żyję
O coś czują moje smaki
Żurek zjadłem teraz flaki
Sernik mokry Wandzi z kawą
Jest poezją cudną strawą
Ja nie mogę co się dzieje
Każdy z każdym już się śmieje
Dziadek z wnuczkiem babcia z córką
Siostra z szwagrem i barbórką
Swat się z moją umizguje
Ja już z jego coś flirtuję
Nagle cisza się zrobiła
Heńka chyba się upiła
Nie, a klękła na podłodze
Bo zmęczona chyba srodze
Każdy to zrozumie przecież
Jak się w stanie jest – no wiecie
Znowu śpiewy, disco polo
Całą grupą a i solo
Co kto umie co kto lubi
Ten się tuli ten się czubi

czyć już w zarodku, a za to zaniechanie
płaci dzisiaj zdecydowanie większość
społeczeństwa. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za wywalczoną dla nas
wolność i suwerenność, nigdy i nikomu
nie pozwolimy sobie jej odebrać, mamy
własny rząd, który nigdy nie powinien
podporządkować się nieprzyjaznym nam
układom obcych państw, - w tym przypadku, Unii Europejskiej.
Nikt nie ma prawa narzucać nam,
jakie mamy mieć sądy i nikt nie może
nas szantażować, bo jest to praktyka,
którą posługują się gangsterzy. Za zmianą
sądów jest ponad 80% Polaków i było
by grzechem podporządkować się grupie
ludzi nieprzyjaznym Polsce, którzy przez
złośliwość za utraconą władzę i bojaźń
przed rozliczeniem za złodziejskie rządy i
antypolską politykę, boją się stanąć przed
sądami sprawiedliwymi o jakie domaga
się społeczeństwo. A na koniec,- naszym
zdaniem, nie możemy się też poniżyć
aż tak aby, ktoś po pijanemu z Brukseli
dyktował nam Polakom warunki, którym
mamy się podporządkować. Ważne, że
mamy mądry rząd i zrobi wszystko aby
Polska już na zawsze była Polską. W przyszłym roku zmienią się ludzie w Parlamencie Europejskim, będą nowi, - myślę,
że nasz rząd te wszystkie nieprzychylne
nam uwagi U.E. będzie starał się opóźniać
aż znajdą się tam ludzie odpowiedni, którzy będą dbać naprawdę o sprawy polskie
a wrogowie naszej Ojczyzny odejdą i już
nigdy tam nie powrócą, i takiego rozwiązania życzymy wszystkim Polakom.
Zawsze dla prawdziwych Polaków, HONOR, był rzeczą świętą i niech zawsze tak
będzie. Ktoś powiedział, „Lepiej umrzeć
na stojąco jak żyć na kolanach”.

Żeby mało było tego
Już żeberka są niczego
Bo na miodzie swata Jaśka
Doprawiała moja Baśka
Rydze ze Szacht w marynacie
Bimber Przemka – trzymaj gacie
Bo jak zrobi się mieszanka
Deser , kiszka , soku szklanka
Zakotłuje i wymiesza
Będziesz działał jak pepesza
Ale dobra to jest wieść
Będziesz dalej mógł se jeść
Bo zagrycha to podstawa
Chrzan golonka nowa strawa
Polkę grają idę w tany
Czy ja jestem już pijany
Jedną wziąłem do tańczenia
A dwie widzę to mnie wpienia
Muszę zdrzemnąć się chwilunię
O już widzę cztery Nunie
Tańczą wszystkie wkoło mnie
Cała sala kręci się
Ciepło mi gorąco strasznie
O puściłem pawia właśnie
Konsternacja była chwilę
Zawołałem ciocię Lilę
Już podłoga błyszczy w mig
Wieka heca to nie wstyd
Chyba przez to stał się cud

Stacho i Franio

Stałem się jak młody Bóg
Znowu tańczę jem i piję
I po prostu wiem że żyję
Czy to źle poszaleć czasem
Kolegować się z hałasem
Nie przejmować się tak strasznie
Jestem tu i teraz właśnie
Niech gadają ciotki klotki
Niech po świecie idą plotki
Żem ja taki czy owaki
A ja jestem właśnie taki
Mam swój rozum swoje ja
Nie plotkuję tra ta ta
Co mam mówić mówię w oczy
Jak się bawię to do nocy
Rano wstaję i do pracy
Uczcie się moi rodacy

Farmer
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100 lat Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Ladzinie

D

ata 15 sierpnia 2018 roku to dzień
który wpisze się złotymi zgłoskami zarówno w historii jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ladzinie,
jak również całej miejscowości. W tym
właśnie dniu miały miejsce uroczystości
związane z jubileuszem stulecia założenia jednostki, połączone z obchodami
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jubileuszowe
obchody rozpoczęła uroczysta polowa
msza święta koncelebrowana przez trzech
kapłanów tj. ks. Mieczysława Szostaka-proboszcza rymanowskiej parafii oraz
dwóch księży-rodaków pochodzących z
Ladzina tj. ks. kanonika Henryka Krzyżanowskiego i ks. Zbigniewa Szepieńca.
Na to szczególne dla całej miejscowości wydarzenie przybyli zaproszeni
goście w osobach: dh Tadeusz Sieniawski - Wiceprezes Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, dh Jan Kilar - Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krośnie, st. bryg.

Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
Krystyna Przybyła – Ostap- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie,
Wojciech Farbaniec- Burmistrz Gminy
Rymanów, Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów, Adam Szybkaradny gminy Rymanów, Maria Szkutnik
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– Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Rymanów, Damian Rygiel – Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, Danuta Litarowicz - Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, dh Marek Tomkiewicz- Komendant
Gminny Straży Pożarnych w Rymanowie,
delegacje jednostek ochotniczych straży
pożarnych z terenu gminy Rymanów wraz
z pocztami sztandarowymi oraz licznie
zebrani mieszkańcy.
W trakcie homilii którą wygłosił ks. Henryk Krzyżanowski
padło wiele ciepłych i wzniosłych
słów na temat trudnej i odpowiedzialnej służby strażackiej i jej
roli w 100 letniej historii niepodległej ojczyzny. Bardzo ważnym
punktem uroczystej mszy było
poświęcenie nabytego przez
jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ladzinie samochodu
ratowniczo-gaśniczego marki
Mercedes oraz ufundowanej
przez miejscową społeczność
tablicy pamiątkowej,
nawiązującej w swej treści
do obchodzonych wydarzeń.
Druga część obchodów
rozpoczęła się od złożenia
przez dowódcę uroczystości
dh. Dawida Nowaka
meldunku dh. Tadeuszowi Sieniawskiemu V-ce Prezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Rzeszowie o gotowości pododdziałów i pocztów
sztandarowych do rozpoczęcia
uroczystości. Wszystkich uczestników jubileuszowych uroczystości powitał Prezes OSP w
Ladzinie dh Janusz Delimat, który
przedstawił także w krótkim rysie
historycznym 100 letnie dzieje miejscowej
jednostki. Ponadto Prezes OSP poinformował wszystkich zebranych, że w dniu
4 maja br podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się na
Zamku Królewskim w Warszawie sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ladzinie
odznaczony został najwyższym odzna-

czeniem związkowym tj. Złotym Znakiem
Związku OSP RP. Odznaczenia sztandaru
dokonał osobiście Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak W
tym momencie uroczystości nastąpiła
prezentacja odznaczonego sztandaru.
Następnie aktu przekazania poświęconego już samochodu pożarniczego
dokonał Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, przekazując symbolicznie kluczyki do pojazdu na ręce
Naczelnika OSP Ladzin dh Mariusza
Smolenia oraz kierowcy dh Mariana
Szepieńca. Przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony w całości
ze środków finansowych pochodzących z
budżetu gminy Rymanów.
Kolejnym podniosłym momentem
uroczystości, było odsłonięcie tablicy
pamiątkowej którego dokonał sołtys wsi
Ladzin dh Janusz Delimat w asyście Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
p. Alicji Rajchel i dh Jana Reptaka – najstarszego wiekiem strażaka naszej jednostki . Następnie zgodnie ze strażackim

ceremoniałem odbyło się wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym dla rozwoju
ochrony przeciwpożarowej gminy oraz
wyróżniającym się strażakom. Medal
Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego
otrzymał Zastępca Burmistrza Gminy
Rymanów Jan Materniak. Brązowymi
Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali dh Ryszard Smoleń i
dh Damian Walus. Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali dh Krzysztof Penar i dh
Łukasz Penar. Ponadto za wykazanie się
dużą odwagą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej odznaczeni zostali strażacy z

Ochotniczej Straży Pożarnej z Posady
Dolnej: Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa – dh Jerzy Prorok, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Dawid Widz
W związku z obchodami jubileuszu
100-lecia działalności Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ladzinie w dowód
uznania i ogromnego szacunku za długoletnią służbę i ogromny wkład pracy w
rozwój jednostki przyznał jubileuszowe
medale okolicznościowe najstarszym i
najbardziej zasłużonym druhom , oraz
osobom które przyczyniły się wydatnie
do wszechstronnego rozwoju jednostki,
a byli nimi: dh Reptak Jan, dh Reptak
Władysław, dh Penar Stanisław, dh Smoleń Kazimierz, dh Krzyżanowski Tadeusz,
dh Podleśny Jan, dh Konieczny Janusz –
Wiceprezes ZG ZOSP RP, dh Sieniawski
Tadeusz – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w
Rzeszowie, dh Kilar Jan – Prezes ZOP
ZOSP RP w Krośnie, st bryg. Mariusz

Bieńczak – Komendant Miejski PSP w
Krośnie, Krystyna
Przybyła – Ostap
– Przewodnicząca
Rady Miejskiej w
Rymanowie, Wojciech Farbaniec –
Burmistrz Gminy
Rymanów, Jan Materniak – Zastępca
Burmistrza Gminy
Rymanów.
Bardzo miłym
akcentem jubileuszowej uroczystości było wręczenie pozostałym zaproszonym gościom oraz sponsorom wspierającym na co dzień działalność jednostki
pamiątkowych statuetek. Część oficjalną
zakończył uroczysty obiad przygotowany
przez restaurację „Jaś Wędrowniczek”
oraz tradycyjna strażacka grochówka.

Licealiści ZSP
Rymanów z musztrą
paradną
na wędkarskich
mistrzostwach świata

Polskiego Związku Wędkarskiego
do
uświetnienia
tak dużej imprezy
przez naszą młodzież świadczy o
tym, iż jesteśmy
rozpoznawalni w
regionie,
jesteśmy marką samą
w sobie, znakiem
jakości, solidności
i niezawodności.
Młodzież zrzeszona w szeregach
PTG „Sokół” Rymanów od lat pracuje na to uznanie reprezentując Zespół Szkół Publicznych
i Gminę Rymanów w uroczystościach
związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic na terenie kraju i
za granicą. Bierze też udział i uświetnia wiele innych wydarzeń lokalnych.
Licealiści z ZSP Rymanów od czterech
lat wygrywają wszystkie Wojewódzkie
Przeglądy Musztry Klas Mundurowych
i każdego roku reprezentują Podkarpacie
na przeglądach ogólnopolskich odnosząc liczne sukcesy. Nad Jeziorem Solińskim, oprócz pokazu musztry paradnej,
uczniowie z rymanowskiej mundurówki,
w historycznych, galowych mundurach
sokolich, wspaniale prezentowali się,

U

czniowie z klas wojskowych ZSP
w Rymanowie wchodzący w
skład pododdziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół’, po
raz kolejny stanęli na wysokości zadania
i pomimo trwających wakacji stawili się
w komplecie, aby wziąć udział w uroczystym zakończeniu XVII Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie
Muchowym, które rozgrywane były na
rzece San w Myczkowcach. Uroczysta
gala zakończenia mistrzostw połączona
z ceremonią wręczania medali dla zwycięzców odbyła się 12 sierpnia 2018 w
amfiteatrze, w Polańczyku.
Fakt przyznania Polsce organizacji
mistrzostw świata jest wielkim wyróżnieniem dla kraju i regionu. W imprezie
tej wzięło udział 10. państw, w tym tak
odległe kraje, jak Stany Zjednoczone,
czy też Republika Południowej Afryki.
Zaproszenie wystosowane przez władze

Ostatnim punktem obchodów jubileuszu 100-lecia przygotowanym przez
organizatorów był festyn rodzinny.
Paweł Kinelski

jako ambasadorzy przyjezdnych ekip w
uroczystym przemarszu ulicami Polańczyka oraz w pocztach sztandarowych,
podczas dekoracji zwycięzców i odgrywania hymnów państwowych.
Indywidualnym mistrzem świata w
wędkarstwie muchowym został Szymon
Konieczny. Drugie miejsce zajął wędkarz z Francji a trzecie z Hiszpanii. W
klasyfikacji drużynowej wygrała Polska
przed Hiszpanią i Czechami. Szymon
Konieczny jest uczniem LO Rymanów.
Serdecznie gratulujemy Tobie Szymku
wywalczonych tytułów mistrza świata i
złotych medali oraz życzymy dalszych
sukcesów.
Tekst i fot. Marek Sokołowski
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Wielki uczony
z małego miasteczka

I

sidor Isaac Rabi, pionier badający
atom i główną siłę fizyki XX wieku,
zmarł wczoraj w swoim domu na
Riverside Drive po długiej chorobie.
Miał 89 lat – artykuł o śmierci profesora
Rabiego ukazał się 12 stycznia 1988 r.
na pierwszej stronie News York Timesa,
najważniejszej gazety w Stanach Zjednoczonych. Było to podkreślenie jego
zasług nie tylko dla Ameryki, ale także
dla świata. W polskich mediach o śmierci
Rabiego nie wspomniano. W News York
Timesie wychodzącym od 1851 r. jedyny
raz właśnie wtedy pojawiła się nazwa
Rymanów.
Dr Rabi, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1944 r., wywarł
intelektualnie silny wpływ na kolejne
pokolenia fizyków i równie duży wpływ
moralny w debacie nad kontrolowaniem
potęgi atomu. Centrum fizyki, które
założył na Uniwersytecie Columbia,
stało się poligonem doświadczalnym dla
naukowców, którzy założyli inne liczące
się ośrodki uniwersyteckie.
Otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie metody pomiaru właściwości
magnetycznych atomów, cząsteczek i
jąder atomowych. Jego praca z kolei
umożliwiła dokładne pomiary niezbędne do opracowania zegara atomowego,
lasera i diagnostycznego skanowania
ludzkiego ciała za pomocą jądrowego
rezonansu magnetycznego.
* * *
Urodził się 29 lipca 1898 roku w mieście Rymanów, w cesarstwie austrowęgierskim, i rodzice, jak sam powiedział,
zawsze mówili o cesarzu Franciszku
Józefie z dużą sympatią. Dopiero w
wieku dwudziestu lat dowiedział się, że
przyszedł na świat w Polsce.
Jego ojciec Dawid Rabi pochodził z
małej wioski, gdzieś w okolicach Rymanowa. Był dziewiątym synem, najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Matka Szejndla Jentel Taig była rymanowianką. Miała
dwanaścioro rodzeństwa. Pochodzili z
bardzo pobożnych chasydzkich rodzin.
Szczególnie pobożnym Żydem był jego
dziadek ze strony ojca. Pomimo tego, że
garbaty, miał gospodę, którą sprzedał,
żeby mieć pieniądze na posag dla córek.
Ojciec nie miał żadnego zawodu i
wykształcenia. Podobno znał się trochę
na uprawie roli. Ożenił się w wieku
ponad 30-tu lat. W kilkanaście miesięcy
po ślubie z braku perspektyw postanowił wyemigrować do USA, zapewne w
1889 r., kolejnym w Galicji z wielu lat
głodu spowodowanego nieurodzajem. Z
Rymanowa stacji kolejowej jechało się
do Oświęcimia i stamtąd już niemiecką
koleją do Hamburga, by po zaokrętowaniu się dopłynąć do Nowego Jorku.
Pracował na składzie węgla, potem magazynie odzieżowym i wreszcie w jakimś
zakładzie krawieckim, gdzie wykonywał
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najprostsze prace. Po ponad
rocznym tam pobycie postanowił ściągnąć żonę z synem
i opłacił im bilety na statek i
pociąg.
27 sierpnia 1902 r. z Hamburga Szejndla Rabi (lat 28) i
Israel Rabi (2 lata i 6 miesięcy)
wypłynęli statkiem „Augusta
Wiktoria”. Do Nowego Jorku
przypłynęli 6 września. Mieli
przy sobie 3 dolary. Przybyli z
Austrii, z Rymanowa. Czekał
na nich mieszkający w Nowym
Jorku mąż i ojciec Dawid Rabi.
Izydor Izaak Rabi, jak wynika
z karty pokładowej na Ellis
Island w Nowym Jorku, przybył do USA w wieku 4 lat. Jak
sam powiedział: byłem mały
jak na swój wiek. Być może
dlatego na podróż zmniejszono
mu wiek, żeby obniżyć koszty
podróży. Dzieci do lat trzech
płaciły za płynięcie statkiem
połowę ceny biletu.
Początkowo mieszkali
wśród greckich Żydów w
wynajętym dwupokojowym
mieszkaniu przy Willit Street 97 bez łazienki i toalety. W jednym z wywiadów
powiedział: To było naprawdę jednopokojowe mieszkanie bez toalety i po prostu
mała sypialnia była dodatkiem do niego,
to było niewiele więcej niż łóżko. Ale żeby
zapłacić czynsz, mieli jeszcze dwóch sublokatorów. W 1903 r. urodziła się Rabim
córka Gertruda, więc w tym mieszkaniu
żyło 6 osób. Byli bardzo biedni i kiedy
ojciec nie miał pracy, nie mieli za co kupić
jedzenia. Nawet jak ojciec miał pracę, to
nie stać ich było na mięso, tylko żywili
się podrobami.
W domu rozmawiali w jidysz: Nauczyłem się czytać wcześnie w języku
jidysz, znałem wiele biblijnych historii,
ale jednocześnie zanim poszedł do szkoły
w wieku 8 lat, nauczył się angielskiego.
Był bardzo nieśmiałym dzieckiem. W
dzieciństwie często chorował. Wiem, że
kiedy byłem bardzo chory kiedyś moja
matka, ona i kobiety z sąsiedztwa wyszły
o północy do pobliskiego parku, by modlić
się do matki Rachel i odzyskałem zdrowie.
W Ameryce nie było nikogo z rodzeństwa ojca i Rabi nie znał tej rodziny. Ojciec był człowiekiem nieufnym, milczącym. Bardziej zaradna była jego matka.
Kiedy za pożyczone pieniądze kupili sklepik spożywczy w dzielnicy żydowskiej
na Lower East Side, sprzedawała w nim
przeważnie matka. Oczywiście wszyscy
klienci mówili w jidysz. Potem przenieśli
się na Brooklyn do Brownsville. Żyliśmy,
w tym czasie, w trzech pokojach na tyłach
sklepu, była sypialnia, kuchnia, która w
pewnym sensie była salonem. Stamtąd
mogłem wejść przez okno do ogrodu,
który sam zaprojektowałem, po tym jak
przez dwa lata czytałem o ogrodnictwie.
W klombach miałem wszystko, kwietnik i
kukurydzę, i wszelkiego rodzaju rzeczy.
Kiedy skończył 12 lat, odbyła się jego

Matka Isidora Rabiego (rok 1930)

Bar Micwa, na którą zaproszono znajomych Żydów. Zmusili mnie do wygłoszenia jakiejś mowy. Tak więc przemówiłem,
a moje przemówienie dotyczyło tego, jak
działa światło elektryczne. Bardzo szczegółowo to opisałem. Jako piętnastolatek
kupił sobie wymarzony aparat fotograficzny. Pamiętam, że dostałem kilka dolarów
i pojechałem do centrum do Bowery do
sklepów, w których sprzedają aparaty
fotograficzne i wszelkiego rodzaju rzeczy
używane. Był tam lombard. I zobaczyłem
aparat, ale sprzedawca chciał za niego
dwadzieścia pięć dolarów. Powiedziałem:
– Dam ci piątkę. To było wszystko, co miałem. Ale w końcu go kupiłem. Przedtem
miałem aparaty stałoogniskowe. Ale to
był prawdziwy aparat z mieszkiem.
– Byłem wszędobylskim czytelnikiem
– powiedział, sięgając myślami wstecz
do swojego odkrycia lokalnego oddziału
Biblioteki Publicznej na Brooklynie. Miał
około 10 lat, gdy zaczął czytać, i natknął
się na Kopernika, który zmienił jego
koncepcję świata. Bibliotekarz kazał mi
czytać z jednej z książek, które pożyczałem, abym udowodnił, że potrafię czytać,
zanim pozwoli mi odejść z książkami.
Rabi przyznał, że opowiadanie Jacka
Londona pt. „Żelazna stopa” uczyniło
go marksistą już przed ukończeniem 13
lat. – Najbardziej podobała mi się demokratyczna idea, że każdy może stać się
kimkolwiek – powiedział. Później jednak
zdecydował, że marksizm nie może działać. Pomysły są bardzo atrakcyjne, ale nie
są przeznaczone dla ludzi. W liceum jego
ulubionym przedmiotem była historia.
Po ukończeniu college’u zapisał się
na inżynierię i chemię w Cornell University. Otrzymał wprawdzie stypendium,
ale było niskie i z powodu niedożywienia stracił kilka zębów. Żyłem za dolara

dziennie i nie mogłem marnować pieniędzy na warzywa.
Po ukończeniu Cornell University
dostał pracę jako chemik w Lederle
Laboratories, zajmując się tam analizą
mleka matki oraz lakieru do mebli. W
tym samym czasie wydawał z kilkoma
osobami lokalną gazetę The Bronsville
Bulletin. Przez pewien czas pracował też
w biurze prawnika zajmującym się wierzytelnościami. Za napisanie podręcznika
High School dla szkoły w Brooklynie,
otrzymał stypendium na Cornell University. Kontynuował studia z chemii, ale
niestety nie dostał kolejnego stypendium.
Postanowiłem więc studiować fizykę i
wtedy zdałem sobie sprawę, że to jest
moja dziedzina.
W 1923 r. przeniósł się na Uniwersytetu Columbia, nie tylko dlatego, że była
tam możliwość studiowania fizyki, ale
także, jak to ujął wiele lat później, ponieważ poznał najpiękniejszą dziewczynę na
świecie, która mieszkała w Nowym Jorku,
Helen Newmark urodzoną 17 kwietnia
1903 r. (zmarła 18 marca 2005 r.) Trzy
lata później, 17 sierpnia 1926 roku, ta
dziewczyna została jego żoną. Urodziła
dwie córki, Nancy i Margaret, i przeżyła
swojego męża. W chwili śmierci ojca
Nancy Lichtenstein mieszkała w Princeton, a Margaret Beels w Nowym Jorku.
Rabi doczekał czworga wnucząt.
Gdy miał 25 lat, dostał pracę jako
wykładowca w City College z pensją 800
dolarów rocznie, czyli 66 dolarów miesięcznie. Po obronieniu doktoratu na Uniwersytecie Columbia w 1927 r. uzyskał
niewielkie stypendium (1500 dolarów)
na studia podyplomowe w Europie, gdzie
prowadzono najważniejsze prace z dziedziny fizyki. Z tego stypendium musiał
utrzymać siebie i żonę, oraz zapłacić za
przejazd do Europy. W tym czasie uczył
w City College i złożył podanie o urlop,
ale go nie dostał.
W Europie spotkał się i współpracował z wybitnymi fizykami tamtych
czasów. Przyjechał do Zurychu. Potem
do Getyngi do instytutu profesora Arnolda
Sommerfelda, gdzie wszedł i powiedział:
Nazywam się Rabi, przyszedłem tutaj, aby
pracować. I dostał pracę. Potem pojechał
do Anglii i tam spotkał się z żoną. Już
razem udali się do Kopenhagi, w której
w instytucie Nielsa Bohra uzyskał zgodę
na badania. Potem na Uniwersytecie w
Hamburgu pracował w laboratorium Otto
Sterna i chodził na seminaria do Wolfganga Paulego. Kolejnym etapem był Lipsk,
gdzie pracował w instytucie Wernera Heisenberga. Tam słuchaczem wykładów był
m.in. Robert Oppernhaimer. Po wyjeździe
Heisenberga do Ameryki, wrócił do Paulego, będącego w tym czasie profesorem
w Zurychu. Być może największy wpływ
na pracę doktora Rabiego wywarł Stern,
który zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie
fizyki rok wcześniej niż on.
Wśród naukowców podróżujących
w tamtym czasie po Europie byli inni
naukowcy ze Stanów Zjednoczonych,
którzy mieli zostać przyjaciółmi na całe

życie: Hans Bethe, Linus Pauling, Edward
Condon i wspomniany Robert Oppenheimer. Wraz z dr. Rabim ci ludzie stali
się łącznikiem między nauką europejską
i amerykańską. Gdy skończyły się pieniądze na stypendium, doktor Rabi zdecydował się na powrót do Ameryki, nie
mając jednak perspektyw na pracę. Był
przekonany, że antysemityzm na uniwersytetach USA sprawi, że jego przyjęcie do
pracy gdziekolwiek okaże się niemożliwe.
Jego ojciec był już wtedy właścicielem
kilku domów, które wynajmował, i doktor
Rabi zamierzał z nim pracować w branży
nieruchomości. Ale w kwietniu 1929 r.
dostał propozycję pracy wykładowcy w
Uniwersytecie Columbia za trzy tysiące
dolarów rocznie, co było wynagrodzeniem bardzo wysokim na tamten czas. To
właśnie Heisenberg zasugerował uczelni,
że Rabi mógłbym być wykładowcą fizyki
teoretycznej.
Był pierwszym
Żydem na wydziale
fizyki Uniwersytetu Columbia, który
awansował z wykładowcy na profesora
nadzwyczajnego. W
1964 roku został mianowany profesorem
zwyczajnym Uniwersytetu Columbia. Jeden z wykładowców
powiedział wtedy:
Nagle cały cholerny
wydział zaczął ciężko
pracować. Do diabła
Rabi, zanim tu przyszedłeś mieliśmy trzy
godziny na lunch i grę
w brydża.
Na początku
musiał walczyć o
otrzymanie środków
na badania, a nawet
zaproponował, że obniży swoje wynagrodzenie. Kiedy Harold
Urey, profesor Uniwersytetu Columbia,
zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1934 roku, dał Rabiemu połowę
swojej nagrody, aby mógł kontynuować
badania. W 1937 roku badania doprowadziły go do wniosków, za którą zdobył
swoją Nagrodę Nobla. Wynikało to bezpośrednio z jego pracy z Otto Sternem
na Uniwersytecie w Hamburgu, gdzie
dr Stern stosował pola magnetyczne do
wiązek molekuł. Potwierdził, że proton,
cząstka znajdująca się w jądrze wszystkich atomów, generuje słabe pole magnetyczne za pomocą swojego spinu.
Badania dra Rabiego umożliwiły
dokonanie najbardziej precyzyjnych
pomiarów, które są dziś niezbędne dla
systemów naprowadzania pocisków i
satelitów. Doprowadziło to również do
zaawansowanej diagnostyki medycznej
rezonansu magnetycznego. Jako profesor
dr Rabi nie cieszył się opinią dobrego
wykładowcy, ale został zapamiętany z
powodu swojej moralnej uczciwości i
naukowego podejścia, jakie nadał studiom

nad fizyką w Stanach Zjednoczonych.
W ciągu 15 lat przyznano cztery Nagrody Nobla w różnych dziedzinach fizyki
naukowcom z Uniwersytecie Columbia.
Chociaż Rabi nie był bezpośrednio
zaangażowany w konkretną pracę, był
kluczową osobą motywującą. Zbudował
świetny wydział fizyki, wykraczający
poza wszystko na świecie w tym czasie, w
którym nikt nie był w stanie z nim konkurować. Wielu nauczycieli w większości z
wielkich ośrodków fizyki w Stanach Zjednoczonych studiowało fizykę u doktora
Rabiego. W USA odegrał ważną rolę w
tworzeniu i pracy Narodowego Laboratorium Brookhaven na Long Island, którego
naukowcy zdobyli już osiem Nagród
Nobla. Poświęcił wiele swojej energii na
reformę edukacji naukowej w Stanach
Zjednoczonych i zakończenie izolacji
nauk humanistycznych. Fizyka stała się

Rabi ok. 1913 r.

dyscypliną szlachetną i fundamentalną.
– To był czas – wspominał Rabi –
wielkiej rewolucji w podstawowych fizycznych koncepcjach czasu i przestrzeni oraz
przyczynowości. To było trochę jak lądowanie na Ellis Island i pójście na zachód,
i odkrycie całego kontynentu. Odwróciłem
się od Starego Świata. Zdałem sobie sprawę, że muszę być Amerykaninem, a nie
Amerykaninem pochodzenia żydowskiego.
To cud jak chorowite dziecko z ubogiej
rodziny z Lower East Side przeniosło się
w jednym pokoleniu do miejsca, w którym
się znalazłem. Gdybyśmy zostali w Europie, prawdopodobnie zostałbym krawcem.
Chociaż większość jego badań naukowych miała miejsce w latach 40., był
on główną siłą w świecie XX-wiecznej
nauki. Sidney Drell, fizyk teoretyczny,
opisał dr. Rabiego jako wielkiego giganta na scenie naukowej. Inni naukowcy
podziwiali go i traktowali jako sumienie
swojej społeczności. Drell doceniał także
wkład dra Rabiego w politykę naukową
po II wojnie światowej, jego rolę w ożyNASZ RYMANÓW
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wieniu europejskiej nauki poprzez stworzenie centrum badań nuklearnych CERN
w Genewie i jego wyraźne wypowiadanie
się w głębokich kwestiach moralnych z
udziałem broni jądrowej. W roku 1945
dr Rabi zaproponował budowę zegara
atomowego zdolnego do dostrajania
częstotliwości atomowych.
Kiedy dotarło do niego informacja
o Nagrodzie Nobla, dr Rabi pracował
wtedy w Laboratorium Radiacyjnym
Massachusetts Institute of Technology,
rozwijając radar. Odmówił zaproszeniu
Oppenheimera, by zostać jego zastępcą
w Projekcie Manhattan w laboratorium
bomby atomowej w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Zgodził się jednak
być głównym konsultantem. Był świadkiem pierwszej eksplozji nuklearnej 16
lipca 1945 roku, a później powiedział
ankieterowi, że w pierwszej chwili był
zachwycony. A potem, kilka minut później
miałem gęsią skórkę, kiedy zrozumiałem,
co to znaczy dla przyszłości ludzkości.
Natychmiast po wojnie dr Rabi rozpoczął starania o kontrolowanie atomu,
pracując najpierw z Oppenheimerem
nad opracowaniem czegoś, co nazwano
Planem Barucha dla międzynarodowej
kontroli energii atomowej. Dołączył
do Enrico Fermiego, by sprzeciwić się
kolejnemu krokowi w wyścigu zbrojeń,
„Super”, broni proponowanej przez dr
Edwarda Tellera i innych, która ostatecznie została opracowana jako bomba
wodorowa. Oppenheimer również sprzeciwił się temu jako potencjalnej broni
ludobójstwa. Dr Rabi i Fermi napisali:
Fakt, że nie istnieją ograniczenia niszczycielskiej broni, powoduje, że samo
jej istnienie i znajomość jej konstrukcji
stanowi zagrożenie dla całej ludzkości. To
musi być zła rzecz. Uważamy, że błędem
na fundamentalnych zasadach etycznych
jest inicjowanie rozwoju takiej broni.
Dr Rabi nie wypowiadał się często.
Zazwyczaj ograniczał swoje opinie do
wewnętrznych rad dla rządu USA. Zastąpił Oppenheimera na czele Generalnego
Komitetu Doradczego Komisji Energii
Atomowej i był przewodniczącym Komitetu Doradczego ds. Nauki przy pre-
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– mówił. – Musisz oderwać się od tego
horroru. Musisz pobudzić wyobraźnię
ludzi budujących bomby w czasie pokoju,
aby użyć ich przeciwko sprzymierzonemu w dwóch wojnach światowych. (…)
Amerykanie są ludźmi moralnymi. Mają
szacunek dla ludzkiego życia, nawet jeśli
istnieją różnice zdań. Większość Amerykanów lubi rosyjskie powieści, rosyjską
muzykę. Do tej pory nie wymyśliliśmy
powieści ani muzyki równie wspaniałej
jak ich. To, o czym mówisz, zabija ludzi,
ponieważ nie lubisz ich rządu. Mówię,
że to nieamerykańskie. Ta nienawiść jest
nieamerykańska.
W życiu pełnym zaszczytów dr
Rabi nie przywiązywał zbytnio wagi do
zarabiania pieniędzy i obiecał sobie, że
nigdy nie opatentuje żadnego ze swoich
pomysłów, w tym zegara atomowego.
– Pod koniec lat trzydziestych – wspominał – ja i moi przyjaciele siedzieliśmy
i rozmawialiśmy o tym, co byśmy zrobili,
gdybyśmy mieli milion dolarów. Myślałem i myślałem i w końcu powiedziałem:
„Myślę, że kupię nowy kapelusz”.
5 lipca 1971 r. Izydor Izaak Rabi wraz
z żoną odwiedził miasto swojego urodzenia. Dla niego Rymanów był tak piękny,
jak przedstawiali mu go jego rodzice. On
sam, jak dowodzą dokumenty podróży
do USA, przeżył w tym mieście cztery
lata i przez rok już chodził do chederu.
Z czasem w dziecięcej pamięci zatarł się
obraz rymanowskiego szetla.

zydencie Stanów Zjednoczonych od jego
utworzenia w 1952 r. Zdobył szacunek
wielu naukowców za jego szczerą i porywająca obronę Oppenheimera na przesłuchaniach w 1954 r. w Komisji Energii
Atomowej, która ostatecznie pozbawiła
byłego szefa Projektu Manhattan dostępu
do tajnych dokumentów państwowych w
trakcie publicznego, politycznego procesu
w erze McCarthy’ego. – Byłem obolały od
słów miernot próbujących tak wielkiego
człowieka, jak Oppenheimer zniesławić –
powiedział doktor Rabi wiele lat później.
Przemawiając w 1967 roku podczas
ostatnich zajęć na Uniwersytecie Columbia, dr Rabi
powiedział: –
Ponieważ to, że
dotarliśmy na
miejsce pierwsi, nie oznacza,
że powinniśmy
mieć moc życia
i śmierci na całym świecie.
Czterdzieści lat później,
wspominając
o ideach leżących u podstaw
Planu Barucha,
który zakładał
m.in. kontrolę
nad bronią atomową, dr Rabi
stwierdził:
– Myślę, że
to był nasz najlepszy moment Czterej nobliści: Nils Bohr, James Frank, Albert Einstein i Izydor Rabi.
w Ameryce. Rosjanie odmówili, ale tego się spodzieWydaje się, ale to tylko moje zdanie,
wano, bo to był taki nowy i rewolucyjny
pomysł. Chcieliśmy umiędzynarodowić że pamiątkowa tablica na ścianie szkoły to
wszystko. Powinniśmy wrócić do Rosjan, o wiele za mało, by uczcić pamięć jedynego noblisty pochodzącego z województwa
kiedy powiedzieli „nie”.
Z biegiem czasu dra Rabiego coraz podkarpackiego.
Andrzej Potocki
bardziej niepokoiły coraz większe zapasy broni. Był przekonany, że każda
Korzystałem z anglojęzycznych infornowa broń nieuchronnie doprowadzi do
macji
zamieszczonych w News York Times
przeciwwagi. Chciał redukcji arsenału
oraz wywiadów, jakie sam prof. Rabi
amerykańskiego.
– Im więcej mówisz o kontroli zbro- udzielił kilku osobom, a także z ustaleń
jeń, tym bardziej stajesz się moralnie tępy własnych kwerend.

Byłem więźniem
nr 102 823…
2. Od więzienia
do obozu

B

ył 12 lipca 1942 roku gdy znalazłem się w jasielskim więzieniu.
Nigdy nie byłem w więzieniu, dla
mnie wszystko było szokiem. Przerażał
nie tylko brak wolności ale przede wszystkim warunki bytu i niepewność swojego
losu. Ze strachem oczekiwaliśmy każdego
kolejnego przesłuchania przez Gestapo.
Przesłuchiwano nas najczęściej raz w
tygodniu. A byli to specjaliści w swoim
fachu, bili i torturowali wyszukanymi
metodami. Widziałem człowieka z oderwanym uchem po przejściu przez taką
serię przesłuchań. Ja miałem wrażenie, że
mnie jako małolata, jeszcze tak mocno nie
bili. Starsi ostrzegali mnie, aby za wiele
nie mówić na przesłuchaniach, by nie
dawać się podpuszczać.
Codziennie modliliśmy się, a nawet
cicho śpiewaliśmy pieśni religijne. Usłyszeć można było intonowane półgłosem
dobiegające z celi „Pod Twoja obronę…”
czy „Kiedy ranne wstają zorze”.
Trzymano nas w głodzie i chłodzie.
Jedzenie było bardzo nędzne: na śniadanie
przewidziana norma to 4 deko chleba i
podła herbata, na obiad dostawaliśmy pół
litra trudnej do nazwania zupy i dwa kartofle w łupinach. Kolacja była całkowicie
symboliczna – kubek wodnistej herbaty.
Potwierdziło się, że jesteśmy zakładnikami za zamach na żołnierzy niemieckich.
- Jeżeli taki zamach się powtórzy, to tutaj
na miejscu wszyscy zostaniecie rozstrzelani - krzyczał oficer.
Na razie żyliśmy w strachu i niepewności,
snując różne wizje naszej przyszłości.
- Rozstrzelają nas na pewno – narzekali
pesymiści.
- Wywiozą nas do Niemiec, tam im potrzeba robotników do pracy w fabrykach
zbrojeniowych – mówili optymiści.
Żyliśmy w niepewności, strachu i głodzie. Wreszcie na korytarzu rozległy się
okrzyki:
- Zbiórka na placu więziennym. I była to
oficjalna wiadomość.
- Będą nas chyba wywozić, tylko nie
wiadomo gdzie – czy do Oświęcimia czy
na rozwałkę.
Kolumny zostały przygotowane do
wymarszu z jasielskiego więzienia na
stację kolejową. Byłem tak słaby, że gdy
potykałem się to upadałem na twarz i miałem trudności z powstaniem. Załadunek
do pociągu przebiegł sprawnie i transport
dojechał dość szybko do Tarnowa. Tam ze

stacji pomaszerowaliśmy karnie piątkami
do więzienia na ul. Św. Marcina. Tu odbyła się selekcja, podzielono nas na grupy
według wieku i rozlokowano w celach.
Życie w więzieniu tarnowskim wyglądało podobnie jak w Jaśle. Żadne
niemieckie więzienie nie było lekkie
a tarnowskie uchodziło za wyjątkowo
ciężkie. Przebywałem w nim chyba kilka
miesięcy. Znowu rozmowy w celach
koncentrowały się na przypuszczeniach
- co z nami będzie?
- Może trzeba napisać prośbę o zwolnienie?
- Może po wyjeździe z Jasła przestaliśmy
być zakładnikami i nas wypuszczą?
- Chyba wywiozą nas do Niemiec na
roboty…
- A co będzie z nami starymi – martwili
się najstarsi.
Setki takich pytań stawiali w celach
więźniowie, przeplatając je modlitwami
o bożą opiekę. Wszyscy modlili się aby
nie dostać się do Oświęcimia o którym
już wiedziano, ze jest fabryką śmierci.
Wielodniową rozterkę przerwała wiadomość – będziemy transportowani do
Auschwitz, jutro będzie organizowany
wyjazd do obozu. Najgorsze przypuszczenia potwierdziły się, 16 lutego 1943
roku opuściliśmy więzienie tarnowskie.
Cały nasz konwój liczył około 450
ludzi, bo w Krakowie dołączono do transportu miejscowych więźniów. Pod eskortą
40 esesmanów późno w nocy dotarliśmy
do Oświęcimia. Obóz oświetlało tysiące
reflektorów, widno było jak w dzień.
Była chyba północ gdy przekraczaliśmy
bramę a na nasze powitanie grała żeńska
orkiestra dęta. Od pierwszego spojrzenia
obóz szokował swoim ogromem. W tej
scenerii po obozie poruszali się ludzie w
białych ubraniach z czerwonymi pasami
na plecach. Nikt z nas nie wiedział kim
są. Szczypaliśmy się aby upewnić się czy
jesteśmy jeszcze na tym świecie, czy już
nie żyjemy.
Niestety, obóz to była rzeczywistość,
smutna i tragiczna. Zaczął się przydział
do poszczególnych bloków obozowych.
Mnie i pary innych przydzielono do bloku
26 w Auschwitz – Birkenau. Niedługo
po rozlokowaniu się, przyszedł na blok
wysokiej rangi oficer SS. Już jego wzrok
i postawa świadczyła o tym, kto tu jest panem. Bez owijania w bawełnę stwierdził:
- Oświęcim to jest fabryka śmierci z
której nie wychodzi się żywym.
- Bóg został spalony w krematorium i wy
pójdziecie w jego ślady – podsumował
butnie.
Rozpoczęto selekcję. Zaczęto wybierać
osoby o zawodach potrzebnych w obozie.
- Każdy wybrany pracownik otrzyma numer obozowy i będzie pracował, pozostali
zostaną zlikwidowani – stwierdził bez
ogródek esesman.
Wybranych więźniów kierowano na
odbycie kwarantanny w czasie której,
ta przypadkowa grupa ludzi, miała być

wdrożona do wojskowej dyscypliny
obowiązującej w obozie. W ramach selekcji wszyscy więźniowie powyżej 70
roku życia mieli ustawić się obok bloku.
Wieczorem słyszałem jak przed blokiem
zaterkotał karabin maszynowy a rano
zobaczyliśmy dużą kupę trupów których
nie zdążono jeszcze wywieźć na spalenie
w krematorium.
Gdy uświadomiłem sobie swoje położenie zacząłem płakać, ale tak wewnątrz
siebie, aby nikt nie widział, bo mógłbym
jako dziecinny dostać się do SK. Sonderkommando to była karna kompania
w krematorium, które od mojego baraku
znajdowało się zaledwie 50 m., oddzielone
tylko zaroślami z trzciny. Widoczne kominy dymiły całą dobę, a gdy wiatr wiał od
strony krematorium, przynosił trudny do
zniesienia smród palonych ludzkich ciał.
Jak się później dowiedziałem, w szczytowym okresie działalności krematoriów,
spalano dziennie do 6 tysięcy trupów.
W ramach tego szkolenia dowiedzieliśmy się, że przed każdym esesmanem
trzeba było zdejmować czapkę, a przechodząc koło niego nie wolno było okazać
jakiegoś niezadowolenia. Mógł wyjąć
pistolet i strzelić między oczy. Zgodnie
z zapowiedzią każdy więzień wybrany
do pracy otrzymał swój obozowy numer.
Był naszyty na pasiaku który stanowił
jedyne ubranie i wytatuowany na lewym
przedramieniu. (Ten numer mam do dziś,
przypomina mi o tym tragicznym epizodzie mojego życia). Nie zapomniano o
ostrzeżeniu, że każda próba ucieczki, to
kara śmierci dla uciekiniera i wszystkich
pomagających mu w tym.
Mimo młodego wieku trudno mi było
unieść świadomość, że jestem w obozie
koncentracyjnym. Przypomniałem sobie
krajobraz swojej rodzinnej wsi, dom rodzinny, pole na którym spędziłem wiele
dni swojego życia. Jak to wszystko teraz
wygląda? Przypominali mi się koledzy ze
szkoły w Rymanowie, czy mieli więcej
szczęścia ode mnie? Ja naprawdę trafiłem
do fabryki śmierci. Śmierć czyhała na nas
wszędzie, nie tylko przy pracy, na bloku
byli funkcyjni więźniowie – blokowy i
sztubowy. Bili za byle co – za niedokładnie pościelone łóżko, za brudne buty, za
wszy w koszuli, za wyjście z bloku bez
pozwolenia, za przeoczenie esesmana i
nie zdjęcie w porę czapki. Sytuacji takich
było mnóstwo każdego dnia.
(Za miesiąc następna część – Obozowe
życie)
(wła)
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XVIII turniej piłkarski

T

urniej przeznaczony dla drużyn
podwórkowych czyli zorganizowanych tylko na ten turniej. Zamieszanie spowodowane reformą oświaty
zmusiło organizatorów z „Naszego
Rymanowa” do zmian regulaminowych.
Do zawodów dopuszczono uczniów szkół
podstawowych i z resztek klas gimnazjalnych. Amatorzy piłki nożnej spotkali
się tradycyjnie na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.
Do zawodów zostały zgłoszone cztery drużyny, które przybrały następujące
nazwy: FC Rymanów, LKS Głębokie,
Activ Pro, Rzeszów FC. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym w
wymiarze 2 razy 10 minut. Po rozegraniu
wszystkich spotkań (6 meczów), ustaliła
się następująca kolejność drużyn:
1. ActivPro
- 7 pkt
2. FC Rymanów - 6 pkt
3. LKS Głębokie - 3 pkt
4. Rzeszów FC
- 1 pkt
Zawody odbyły się bez kontuzji i
nagannych zdarzeń. Jedynie upał tradycyjnie dokuczał zawodnikom i widzom.

Drużyny wystąpiły w następujących składach: Activ Pro – Jan Rajchel,
Adrian Brzana, Miłosz Kołodziejczyk,
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Maciej Muzyka, Bartłomiej Bolanowski, Kacper Tutak, Kamil Tutak, Mikołaj
Wajs, Miłosz Studziński, Patryk Brzana.
LKS Głębokie –
Miłosz Wałach,
Michał Kijowski,
Hubert Winiarski,
Jakub Wojtasik,
Mikołaj Nycz,
Kamil Winiarski,
Filip Stapiński,
Paweł Rodzinka.
Rzeszów FC
– Kamil Stęchły,
Aleksander Burd z y, K r z y s z t o f
Skiba, Aleksander
Woydowicz, Kacper Knasiak, byli
to chłopcy którzy
przyjechali na wypoczynek do Rymanowa Zdroju.
FC Rymanów –
Eryk Zajdel, Mateusz Penar, Kamil Kilar, Cyprian
Michnowicz, Filip
Szczęsny, Sebastian Maśnik, Karol Mazurkiewicz,
Piotr Klocek, Paweł Klocek, Jakub
Mazurkiewicz.
Organizatorzy czuli się zawiedzeni,
że w drużynie z Głębokiego nie wystąpiła
zawodniczka, która na turniej od dwóch

lat przyjeżdżała z Anglii ( na zdjęciu w
2017 roku). Plany wakacyjne rodziców
uniemożliwiły jej udział w turnieju.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali drobny poczęstunek a dla drużyn dyplomy.
Wacław Łabuda

Ku pamięci Żydom
rymanowskim

76

kańców ratujących Żydów w czasie II
wojny światowej. Następnie grupa ta
udała się w Marszu Pamięci Żywych z
rynku w Rymanowie na stację kolejową
do Wróblika Szlacheckiego by złożyć tam
kwiaty i znicze, jak również modlitwę
w hołdzie pomordowanym Żydom. Po
zakończonym marszu uczestnicy udali
się na poczęstunek do Domu Żydowskiego przy ul. Sanockiej 2 w Rymanowie
przygotowany przez grupę przyjaciół
nieobecnej w ten dzień gospodyni Domu

Głównym organizatorem uroczystości był p. Ryszard Krukar reprezentujący
Stowarzyszenie ,,Spotkanie Rymanów”,
które co roku organizuje Dni Pamięci o
żydowskiej Społeczności Rymanowa. W
marszu pamięci wzięli udział również:
członek Stowarzyszenia ,,Spotkanie Rymanów” Adam Lorenc z Rodziną, opiekun Domu Żydowskiego Rafał Głód jak
również przybyli goście z różnych stron
Polski z Izraela i Słowacji.

cych wagonach do obozu zagłady w
Bełżcu. Z tej okazji 10 sierpnia br. grupa
osób upamiętniła ten dzień modlitwą na
cmentarzu żydowskim w Rymanowie
oraz przy tablicy upamiętniającej miesz-

Żydowskiego p. Malki Shachan Doron.
Podczas modlitw na cmentarzu i stacji
kolejowej zostały odczytane Psalmy ze
Starego Testamentu przez doktora habilitowanego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wacława Wierzbieńca.

Tegoroczne obszerne Dni Pamięci
o Żydowskiej Społeczności Rymanowa
zostały odwołane z przyczyn organizacyjnych.

lat temu 13 sierpnia 1942 roku
Hitlerowcy dokonali zagłady
na ludności żydowskiej mieszkającej w miasteczku Rymanów. Dużą
część Żydów rymanowskich wówczas
poprowadzono z rynku 5 km na stację
kolejową do Wróblika Szlacheckiego
skąd przetransportowano ich w bydlę-

Rafał Głód

Regionalny Przegląd
Kapel Ludowych
w Rymanowie – Zdroju

T

radycyjnie już 15 sierpnia każdego
roku w ramach Dni Rymanowa i
Rymanowa Zdroju odbywa się w
Rymanowie -Zdroju organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
Regionalny Przegląd Kapel Ludowych
„Koncert na Dwa Świerszcze i Kapele”.
Tegoroczna impreza odbyła się po raz
pierwszy w nowo oddanym amfiteatrze
nad Czarnym Potokiem.
Na deskach nowo
powstałego amfiteatru
zaprezentowały się zespoły z naszego regionu
jak również gościnnie
wystąpił Zespół Pieśni i
Tańca Siekieracy z z Kostrzynia Wielkopolskiego. Licznie zgromadzona publiczności mogła
wysłuchać jak również
bawić się przy miłych
dla ucha i jak i tzw. pod
nogę, rytmach muzyki

ludowej w wykonaniu Kapel Ludowych
i śpiewaczych : Pogórzanie, Lisznianie,
Graboszczanie, Młoda Harta, Kamratki
jak również gospodarzy Kapeli Ludowej
Rymanowianie.
Fot. R. Głód
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Syn chwali się
ojcu:
- Tatusiu, a
nasz nauczyciel
polskiego
pochwalił mnie
dzisiaj!
- To fajnie, a za
co?
- Powiedział, że piszę jak lekarz z co
najmniej trzydziestoletnią praktyką.
* * * * *
Sędzia zwraca się do oskarżonego:
- Czy oskarżony był już karany?
- Tak, za konkurencję.
- Za konkurencję się nie karze. A co
oskarżony robił?
- Takie same banknoty jak mennica
państwowa!
* * * * *
Zamyślony synek pyta mamę:
- Mamusiu, czy diabeł jest mężczyzną?
- Jest o wiele gorszy od mężczyzny!
- A więc jest kobietą…
* * * * *
Wędkarz nad brzegiem jeziora łowi ryby, a
obok siedzi jego żona. On zarzuca wędkę i
po chwili wyciąga buta. Zarzuca ponownie
i wyciąga czajnik. Potem łowi młynek do
kawy, krzesło, telewizor…
- Cholera, Bogdan, tam chyba ktoś
mieszka!
* * * * *
Mama widzi jak Jasio pije wodę z kałuży i
strofuje go:
- Tego nie wolno robić! Tam są zarazki!
- One wszystkie już nie żyją, przed chwilą
przejechałem po nich pięć razy rowerem!
* * * * *
Pacjentka skarży się lekarzowi:
- Panie doktorze koń mnie kopnął!
- Gdzie panią kopnął?
- U Nowaka na podwórzu!
* * * * *
Kura zniosła prawie kilogramowe jajko.
Zjechali dziennikarze, podziwiają i pytają o
plany na przyszłość.
- Chcę znieść jajko o wadze półtora kilo mówi kura.
- A jakie są pana plany? – pytają koguta.
- Obić dziób strusiowi!
* * * * *
Właściciel apteki instruuje praktykanta:
- A z tej bańki nalewamy tylko wtedy, gdy
recepta jest całkiem nieczytelna…

Humor z zeszytów szkolnych;
- „Marsz turecki „ Mozarta wcale nie był
marszem tureckim, on się tylko tak nazywał.
- Skrzydła husarskie ważyły pół metra.
- Chrobry złożył do Papieża podanie o
koronę.

(poległym niepokonanym)

Tajemne polskie losy, wrześniem splatane,
Najeżonych złowieszczo bagnetów ostrza.
Krwią tkana historia, serca skołatane,
I krzyk rozpaczy dzikiej, zastygły w nozdrzach.
Rozdarta szrapnelem jest nadzieja pusta,
Strzępy dusz szturmują niebiańską granicę,
Ze skargą rozpaczy, zapiekłą na ustach,
Opuszczają pospiesznie graniczne stanice.
I niosą ku niebu ciężkie oskarżenie,
Na zbirów, co z piekła wywodzą się rodem;
Że nad wolnym krajem pokładły się cieniem,
I pastwią się teraz nad jego Narodem.
Spójrz Panie na Polskę, tam nadzieja kona,
I wolność zagrożona w konwulsji się wije,
Matka już nie tuli dziecięcia do łona,
Choć dziecię łka głośno, „Matka” już nie żyje.
Teraz tylko pamięć za faktami goni,
Która się stopniowo z przeszłością rozstaje.
Jeszcze wciąż w oddali słychać rżenie koni,
A dzięcioł stukaniem meldunki nadaje.
Walają się w lesie tajne telegramy,
Zapisane szyfrem, Morse’a alfabetem.
Jest jakiś notatnik gęsto zapisany,
I szkielet radzisty przebity bagnetem.
Może trafi dziecko tam któregoś razu,
Odkryje to miejsce, ku swemu zdziwieniu.
Z szacunkiem położy notatnik rozkazów,
Na leśnej mogile, w jarzębiny cieniu.
I przypomni wszystkim, zapędzonym w biegu
- choć lata i wieki niejedne przeminą –
Żołnierza w mogile, co wypadła z szeregu,
I poległ wśród wrzosów, lecz dla nas nie zginął.
Wszyscy, o tej mogile pamiętać będziemy,
Póki pamięć żywa, póki my żyjemy!
Zdzisław Hajduczek

Wydawca:

Społeczne kolegium redakcyjne:

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte w listach
czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami
redakcji. Anonimów nie publikujemy. Prenumeraty
nie prowadzimy.

Miesięcznik

www.naszrymanow.pl
Konto: Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
(Organizacja Pożytku Publicznego)
Prezes: Czesław Szajna
(tel. 13 43 55 917)
Krzysztof Buczek tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (tel. 503 025 664)
Wacław Łabuda (tel. 602 855 458)
Rafał Głód (fotografia)
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Wybrał (wła)

Polski wrzesień 1939

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w puntach sprzedaży „NR” do 20 każdego
miesiąca.
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- Dawniej wszystkie prace na roli
wykonywano ręcznie za pomocą wołów.
- W XVI wieku Polacy mieli wojsko
ciężarne.

Numer zamknięto: 22.08.2018
Okładka: Nagrodzony wieniec dożynkowy
(fot. Rafał Głód)

Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres Stowarzyszenia i redakcji:
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Dyżury redakcji w każdy piątek
w godz. 18-20.
Egzemplarze archiwalne nabyć można
w redakcji oraz w Biurze Informacji
Turystycznej Rymanowie-Zdroju i sklepie
Geo-Office” w Rymanowie.

Rymanowski Kurier Samorządowy
Wrzesień 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów
Zakończony został odbiór zadań zrealizowanych w ramach umowy „Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 1”.
Umowa zawarta z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno obejmowała przebudowę 17 odcinków dróg gminnych za kwotę 1.118.166,00 złotych.
Umowa została zrealizowana w terminie.

Budowa chodnika w Sieniawie
przy DW889 - kolejny etap
Zakończona została budowa odcinka
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne
o długości 149 mb realizowanego w ramach umowy Nr320/243/WRI/11/2018
przez Województwo Podkarpackie w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko
- Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+423 do km 0+572 strona
prawa w m. Sieniawa”.
W związku z oszczędnościami po
przetargowymi na tym zadaniu, Gmina
Rymanów złożyła wniosek o pełne wykorzystanie środków przeznaczonych
na to zadanie w formie robót podobnych, co pozwoli na wykonanie kolejnych 48 mb chodnika jeszcze w bieżącym roku. Łączna wartość zadania
207.940,11 zł w tym pomoc finansowa
Gminy Rymanów dla Województwa
Podkarpackiego w kwocie 113.400,00 zł.
NASZ RYMANÓW
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XIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”
Jedlicze - Iwonicz-Zdrój - Rymanów-Zdrój
12 sierpnia 2018 roku, w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju, odbyła się 19 edycja wyścigu kolarskiego o „Puchar
Uzdrowisk Karpackich” na dystansie 181 km, posiadającego
klasę 1.2 UCI i zaliczanego do grupy Tourów Europejskich.
Wystartowało 70 zawodników z 12 klubów polskich i zagra-

nicznych. Kolarze ścigali się na drogach powiatu jasielskiego
- gmina Tarnowiec; powiatu krośnieńskiego przejeżdżając przez
miejscowości gmin: Jedlicze, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Rymanów; powiatu sanockiego
gminy Komańcza, Bukowsko, Zarszyn i Besko. Pomimo trudnej
trasy zwycięzcy udało się przejechać dystans 181 kilometrów
w czasie 04:32:35. Wyścig rozgrywał się przy pięknej, słonecznej
pogodzie sprzyjającej zawodnikom. Ostatnie sukcesy polskich

kolarzy, a szczególnie Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki,
zrobiły swoje. Na całej trasie „Wyścigowi” towarzyszyło duże
zainteresowanie kibiców kolarstwa, a na mecie w Rymanowie-Zdroju na kolarzy czekały tłumy turystów, kuracjuszy i pasjonatów tej dyscypliny sportu.

Wyścig wygrał: Maciej PATERSKI – Polska (nr.42) z drużyny
Wibatech Merx 7R z czasem 04:32:35
2. Michał Podlaski – Polska - (nr.5) Voster ATS   + 00:16
3. Mateusz Grabis – Polska – (nr.1) Voster ATS +   02:27
Lotne Finisze:
1 lotny finisz -Jedlicze na 20 km – Vasili Strokan –( BLR)
2 lotny finisz – Iwonicz-Zdrój na 77 km – Michał Podlaski (POL)
3 lotny finisz - Jaśliska 94 km – Mateusz Grabis (POL)

INFORMACJA
Burmistrz
Gminy
Rymanów
ogłasza
otwarty
konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka
w Rymanowie.
Warunki konkursu, stawiane kandydatom wymagania
znajdują się na stronie Urzędu Gminy.
Dokumenty można składać do dnia 10 września
osobiście lub listownie.
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Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Rymanowski Kurier Samorządowy

Święto plonów
w gminie Rymanów
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sierpnia 2018 r. w Króliku Polskim odbyły się Gminne Dożynki. W tym jedynym
w swoim rodzaju święcie udział wzięło
11 Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących sołectwa: Bałucianka, Bzianka, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin Milcza, Posada Górna,
Rymanów-Posada Dolna, Sieniawa i Wróblik.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w podziękowaniu za plony, która została odprawiona w Kościele Parafialnym w Króliku Polskim. Następnie
na placu przy tamtejszej Szkole Podstawowej
zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć

przygotowany specjalnie na to spotkanie program
artystyczny. Można było także podziwiać przepiękne wieńce dożynkowe stworzone przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich. W trakcie spotkania
podziękowania za trud i pracę złożył wszystkim
rolnikom Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy
Rymanów. Stosowne adresy z życzeniami skierowanymi do rolników wpłynęły również od Mateusza
Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów Piotra
Uruskiego - Posła na Sejm RP, i Dariusza Sobieraja
- Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

fot. R . Głód
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