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HISTORIA ROZWOJU 
NARCIARSTWA W RYMANOWIE 

Sport narciarski rozwijał się w Rymanowie j okolicy od okresu międzywojennego XX wieku. Najpierw 
w oparciu o zapał i talenty indywidualnych pasjonatów nart, nie zrzeszonych w klubach sportowych, 
później jako szeroko zakrojona działalność klubów i organizacji sportowej. Wiehl utalentowanych 
młodych ludzi przeszło swoistą szkołę źycia, uczestnicząc w rywalizacji sportowej, wytlwale trenując. 
zmagając się ze słabościami i przeżywając radość zwycięstw. Wielu z nich odeszło. pozostawiając 
dobrą pamięć o sobie i dokonanych dziełach tak często wykonywanych bezinteresownie. Przedstawio
na historia sportu zawiera wiele cennych informacji dla tych, którzy sami uczestniczyli w jej tworzeniu. 
oraz tych, którzy im kibicowali. Być może czyjeś zasługi dla narciarstwa ,ymanowskiego nie zostaly 
uwzględnione w tym artykule. autorka będzie zobowiązana za każde uzupełnienie i rozszerzenie. 

" ... jeżeli jakaś dziedzina zasłużyła na miano sportu 
wszystkich sportowców - to właśnie narciarstwo ... Nic nie 
czyni mięśni tak stalowymi, a ciało bardziej elastycznym 
i gibkim, nic nie wyrabia większej pewności i zwinności, nic 
nie umacnia bardziej woli, nic tak nie odświeża umysłu ... 

Czyż można wyobrazić sobie coś bardziej czarującego 
jak pęd zadrzewionymi zboczami, gdy zimowe powietrze 
i gałązJci jodeł muskają nasze twarze, a wzrok, umysł i mięśnie 
nastawione są na ominięcie każdego niebezpieczeństwa .. . 

Człowiek jak gdyby zrósł się wtedy z nartami i naturą ... " 
Słowa te wypowiedział Tridłjot Nansen, wielki miło

śnik narciarstwa. 
Narciarstwo to sport piękny, zdrowy i bardzo lubiany 

przez ludzi. Bogactwo form narciarstwa, jego zdrowot
ność i atrakcyjność pociąga do uprawiania tak młodych, 
jak i starych. Z każdym rokiem widzi się wzrastający roz
wój narciarstwa. Urok tego sportu pociąga coraz szersze 
rzesze ludzi szukających wytchnienia po nauce i pracy. 
Narty umożliwiająpoznanie piękna przyrody, zwłaszcza 
okolic bardzo często niedostępnych bez ich pomocy. 

Uprawiając sport narciarski, musimy pokonać liczne 
przeciwności i niebezpieczeństwa, dzięki czemu narciar
stwo posiada nieprzeciętne wartości wychowawcze. Poza 
tym, podnosi sprawność mchową, rozwijając takie pod
stawowe elementy mchu jak szybkość i zwinność. Formy 
mchu stosowane w narciarstwie - zarówno proste, np. 
chód i bieg,jak i bardziej złożone, np. zjazdy, skoki - mogą 
być dostosowane do każdego wieku, zależnie od stopnia 
rozwoju ruchowego i technicznego zaawansowania. 
Ważną rolę w uprawianiu narciarstwa odegrał sprzęt 
i wamnki, w jakich był on stosowany. Należałoby więc 
prześledzić rozwój narciarstwa, który uwidacznia nam, co 
przyczyniło się do osiągnięcia coraz to lepszych warun
ków w tej dziedzinie sportu. 

Narty znane są od niepamiętnych czasów. Przeszły 
drogę długotrwałego rozwoju. Przypuszczalnie ich oj
czyzną były kraje północne, których mieszkańcy pod 
wpływem wamnków klimatycznych musieli szukać środ
ków ułatwiających im pomszanie się na śniegu. Używano 

ich na pewno już około 4 OOOlat temu, świadczą o tym 
wykopaliska w Norwegii. Najstarszym, dotychczas zna
nym rysunkiem narciarza, jest wizemnek wyryty w ka
mieniu w pobliżu Upsali. 

Z bardziej prymitywnych pierwowzorów nart wytwo
rzyły się z biegiem czasu dwa ich rodzaje: 

- krótkie i szerokie, bardzo zwrotne, używane w Azji 
północnej, wyłącznie do celów myśliwskich; 

- wąskie i dhlgie narty lapońskie. 
Nart używano nie tylko w koniecznej potrzebie, ale 

także np. do ustanowienia rekordów w biegu, w ilości 
zabitych zwierząt. 

W Europie Środkowej, gdzie nie odczuwano braku 
używania nart, pojawiły się one dopiero w XVI wieku, 
szczególnie po głośnej wyprawie Tridljofa Nansena, któ
ry w 1886 roku przeszedł na nartach przez Grenlandię. 

Narciarstwo objęło szybko olbrzymie rzesze zwolen
ników w Szwajcarii, podalpejskich częściach Niemiec 
i Austrii. 

W Europie Środkowej pierwszy klub narciarski po
wstał w Monachium w 1891 roku. 

Podczas masowej popularyzacji sportu narciarskiego 
tworzyło się szereg szkół, w których najbardziej rozpo
wszechniona była szkoła Hannes Schneidera. Najstarszą 
konkurencją sportowego narciarstwa był bieg płaski . 

Pierwsze zawody zorganizowane były w Christianii 
w 1767 roku. 

Bogactwo form kryjących się w uprawianiu narciar
stwa pozwoliło rozszerzyć zakres konkurencji i od 1862 
roku organizuje się zawody, w skład których wchodziły 
biegi płaskie, skoki i prymitywny slalom. Coraz liczniej 
mnożą się kluby i związki narciarskie. Powstają wielkie 
zgrupowania klubów narciarskich. Największy z nich -
Europejski Związek Narciarski zrzeszał 204 kluby niemiec
kie i 146 austriackich. Odbywało się wiele zawodów i im
prez międzynarodowych 

W 1909 roku zwołano w Oslo I Międzynarodowe Zgro
madzenie Narciarskie, a w 1910 roku I Międzynarodowy 
Kongres Narciarski. W 1924 roku w Chamonix odbyły się 
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I Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Również w tym samym 
roku została utworzona Międzynarodowa Federacja Nar
ciarstwa FIS. FIS organizowała swoje zawody między
narodowe, a od 1938 roku zawody te otrzymały tytuł 
Mistrzostw Świata. Podczas II wojny światowej narciar
stwo poza USA i Szwecją zatrzymało się w rozwoju. 
Bardzo wielu narciarzy różnych krajów walczyło i zgi
nęło na frontach wojny. Po wojnie Mistrzostwa Świata 
odbywały się co dwa lata. 

W czasie powojennym narciarstwo rozwijało się bar
dzo dynamicznie: zwiększała się z roku na rok baza, kadra 
szkoleniowa, ulepszał się sprzęt. To wszystko przyczyni
ło się do osiągania coraz lepszych wyników w rywalizacji 
sportowej. 

Takjak w innych krajach, swoje koleje losu miało tak
że narciarstwo polskie. Nie powstało ono nagle, ale rodzi
ło siępowoli. Narty były pomocniczym środkiem lokomo
cji do pewnych celów, jak łowiectwa, zadań wojskowych, 
turystyki. Już w zimie 1888 r. Stanisław Barabasz zaczął 
posługiwać się nartami. 

W 1898 r. JózefSchnaider wydał pierwszy polski pod
ręcznik narciarski pt. "N a nartach skandynawskich". 

W 1907 r. Powstało we Lwowie Karpackie Towarzy
stwo Narciarzy, a potem podobne w wielu innych miej
scowościach. 

Z tych to towarzystw 26 XII 1919 r. powstał Polski 
Związek Narciarski (PZN). 

W 1920 r. zorganizowano I Związkowe Zawody o Mi
strzostwo Polski, w 1922 r. I Międzynarodowe Zawody 
Narciarskie. W 1924 r. reprezentacja Polski brała udział 
w I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. PZN zorgani
zowałw Zakopanem w 1929 r. międzynarodowe zawody 
narciarskie FIS. 

W ostatnim dziesięcioleciu przed II wojną światową 
czołówka zawodników polskich nawiązuje liczne kon-

Sprzęt jakiego wówczas urywano 
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takty międzynarodowe, poza igrzyskami olimpijskimi i 
mistrzostwami FIS bierze udział w ważniejszych zawo
dach. Wśród zawodników polskich na czoło wysunęli 
się: Bronisława Polankowa, Bronisław Czech i Stani
sław Marusarz. 

Organizowane w 1939 r. w Zakopanem Mistrzostwa 
Świata były ostatnim wielkim wydarzeniem w polskim 
narciarstwie przed wybuchem II wojny światowej. 

Nie sposób nie podkreślić, z jak wielkim entuzjazmem 
i zapałem podjęły poszczególne kluby odbudowę polskie
go narciarstwa po wojnie. PZN wznowił kontakty z Mię
dzynarodową Federacją Narciarską bardzo szybko. Re
prezentacja Polski uczestniczyła w Mistrzostwach Świa
ta, w Olimpiadach Zimowych i różnych międzynarodo
wych zawodach, w których osiągała dobre wyniki. 

RYSHffiTORYCZNYNARC~TWA 

WRYMANOWIE 

Narciarstwo uprawiane na ziemi krośnieńskiej cieszyło 
się zawsze dużą popularnością wśród mieszkańców Pod
karpacia. Młodzież mieszkająca w Rymanowie i jego okoli
cach miała w naszym klimacie śnieżne zimy i dobre wanmki 
naturalne do uprawiania narciarstwa, przede wszystkim dla 
zabawy lub zwykłego przemieszczania się w terenie. 

Pobliskie pagórki bardzo często oblegane były przez 
dzieci i młodzież zjeżdżającąna "deskach", dosłownie na 
deskach, gdyż "narty",jakimi się wówczas posługiwano, 
były trochę "nagiętymi deskami". Zazwyczaj były one 
wykonane przez samą młodzież, ajuż w najlepszym przy
padku przez wiejskiego stolarza. Na takim sprzęcie zjeżdża
no, biegano, skakano w codziennym ubogim obuwiu 
i odzieży. 

Za przełomową datę narciarstwa polskiego uważa się 
1888 r., kiedy to mieszkaniec Ziemi Krośnieńskiej Stani
sław Barabasz (rodem z Dębowca) skonstruował pierw
sze udane narty. Używał ich do podchodzenia zwierzyny 
w czasie polowania. Wykonał on potem w Zakopanem 
pielwsze "Ski". 

Niewykluczone jest, że wieści o narciarskiej działalno
ści Barabasza docierały do Rymanowa (bliska odległość 
od okolic Jasła). 

W czasie I wojny światowej wielu obywateli Rymano
wa i okolic zmobilizowanych do annii austriackiej zetknęło 
się po raz pierwszy w życiu z nartami na terenie Alp 
i Karpat. Wyczynów swoich nie traktowali jednak jako "białe 
szaleństwo", leczjako zwykłą żołnierską konieczność. 

Pojawienie się w Iwoniczu pielwszych wychowanków 
Barabasza ze szkoły w Zakopanem: Antoniego Kenara, braci 
Szymona, Walentego i Bronisława Turków, zapoczątkowa
ło w 1921 r. rozwój narciarstwa na naszym terenie. 

Młodzież Rymanowa i okolic, obserwując wyczyny 
narciarzy z Iwonicza, sama podejmowała próby jazdy na 
nartach. Byli to uczniowie uczęszczający do szkół śred
nich w Sanoku i Krośnie oraz studenci uczelni w Krako
wie i Lwowie. 



W 1930 r. naczelnik poczty pan Książek oraz bracia 
Kazimierz i Augustyn Muche1 zaczęlijeździć na nartach 
własnej roboty. 

Starszą młodzież podpatrywali uczniowie Szkoły Po
wszechnej i w wieku VI i VII klasy sami zaczęli organizo
wać sobie zabawy i zawody narciarskie. Rodzice pozy
tywnie zapatrywali się na uprawianie narciarstwa przez 
swoje dzieci. 

Terenami, jakie wykorzystywano do jazdy na nartach, 
były góra Kalwaria, okolice lasu Burdyńce, Morawski 
Potok, tzw. Klin i góra Zamczysko w Rymanowie Zdroju. 

• 

Na stoku góry Kalwaria, 1936 r. 
od lewej: Stanisław Bielecld - student prawa i Nathan 

Aftergut - dentysta 

W tym okresie w Rymanowie prowadziły działalność 
następujące organizacje sportowe: Zorza, Strzelec, Ma
kabi oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". 

Żadna z wymienionych organizacji nie zajmowała się 
sportowym szkoleniem narciarzy. 

Umiejętności narciarskich uczono się, podpatrując je
den drugiego. Zjeżdżano na nartach na wprost, kto dalej i 
szybciej. Skakano na terenowych skoczniach, które znajdo
wały się na "Klinie" i górze Kalwarii. Skoki dochodziły nawet 
do 12 m dhlgości. Najlepiej skakał Władysław Kukla. 

Do wyróżniających się narciarzy należeli: Czesław 
Barut, Kazimierz Pelczar, Stanisław Bielecki, Stanisław 
Bolanowski, Franciszek Krukar, Józef Sołtysik, Bronisław 
Sołtysik, Czesław Buczek, Tadeusz Pniak, Stanisław Sko
hut, JózefZiobro, Kazimierz Jaworski, Bolesław Filar, Mie
czysław Mazurkiewicz, Ado1fWołczański . 

Narciarstwem interesowały się także kobiety, najlepszą 
z nich była Adasia Nowicka. Adasia oprócz narciarstwa 
uprawiała także łyżwiarstwo figurowe. Trenowała na za-

marzniętych stawach, tańczyła solo, w parze z Bolesła
wem Sołtysikiem w rytm melodii wygrywanych na or
ganach przez Mieczysława Mazurkiewicza. Brała ona 
udział w zawodach powiatowych w Sanoku, gdzie kilka 
razy wygrała w jeździe figurowej. 

N a nartach jeździła także młodzież narodowości żydow
skiej. Naj lepszymi narciarzami byli: Natah Aftergut i Hen
ryk Kaczka. 

Narciarze organizowali się przeważnie w soboty i nie
dziele. Jedynie klub "Strzelec", a w szczególności jego 
prezes pan Książek i działacz Jan Kucharski organizowali 
zawody narciarskie dla wszystkich chętnych. Domino
wały zjazdy i skoki. Można odnotować, że jeden jedyny 
raz przed wojną młodzież brała udział w zawodach wyjaz
dowych w Dukli. Lecz wyniki ich nie są znane. 

Coraz częściej pojawiały się narty jesionowe, buko
we, brzozowe produkowane przez miejscowych stolarzy: 
Pawła Buczka, Jana Wejsa, Jana Potasiewicza, Józefa Po
tocznego, Józefa Pucala. 

Swobodne i beztroskie uprawianie narciarstwa prze
rwały działania wojenne. W okresie od grudnia 1939 r. do 
kwietnia 1940 r. młodzież z Rymanowa dojeżdżała na nar
tach do Rymanowa Zdroju na tajne nauczanie. Prowadzo
ne ono było przez sędziego Szymona Oberca w domu 
Franciszka Bolanowskiego w Rymanowie Zdroju. Uczęsz
czali na nie: JózefPenar, Stanisław Bolanowski, Kazimierz 
Bolanowski, Józef Szwarc - uczniowie szkoły średniej . 

W maju 1940 r. gestapo aresztowało Szymona Oberca . 
Został on wywieziony do Oświęcimia, gdzie zginął. 
W domu Franciszka Bolanowskiego w latach 1939/40 znaj
dował się również punkt przerzutu oficerów Wojska Pol
skiego na Węgry przez Jaśliska, Humenne do Koszyc. 
Oficerów przeprowadzał zimą kurier - narciarz pan Franci
szek Gajewski z Zarszyna. W następnych latach okupacji 
punkt przerzutów przekształcił się w miejsce, skąd wysy
łano informacje do Krakowa, a potem do polskich władz 
na Zachodzie. Infonnacje te mówiły o ilości zamordowa
nychjeńców radzieckich w obozie, który znajdował się na 
tzw. "Barakach" w Rymanowie,jak również o aresztowa
niach Polaków i Żydów rymanowskich oraz dep0l1acji 
Polaków do Rzeszy i obozów koncentracyjnych. Tą dzia
łalnościązajmowała się organizacja AK, do której należeli 
obywatele Rymanowa i okolic. Na nartach można hyło 

Michalina Szul na starcie, 1952 r. 
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swobodnie jeździć do 1941 r. 
W czasie inwazji Niemiec na ZSRR okupant wydał 

zarządzenie, aby wszyscy posiadający narty o długości 
175 cm i dhlższe, oddali je wojsku niemieckiemu. Za 
niewykonanie rozkazu groziła kara śmierci. Narty te 
N iemcy odsyłali na front wschodni, gdzie panowały cięż
kie zimy. Patrole niemieckie kontrolowały młodzież 
jeżdżącą na nartach i sprawdzały długość nart. 

Chłopcy obcinali narty tak, aby nie przekraczały dłu
gości 170 cm. W ten sposób do końca wojny mogli upra
wiać "białe szaleństwo". 

LATA POWOJENNE OD 1945 DO 1972 r. 

Po działaniach wojennych na stokach wzgórz wzno
szących się nad Rymanowem i Rymanowem Zdrojem po
jawili się narciarze. Jeździli oni na sprzęcie,jaki im został 
sprzed wojny i na nartach wykonanych przez siebie i nie
których stolarzy. 

W 1945 r. powstało w Rymanowie Gimnazjum, które 
później przemianowano na Liceum Ogólnokształcące. 

Wychowania fizycznego uczył w nim prof. Kazimierz 
Kaczmarczyk, który w zimie organizował zajęcia z narciat·
stwa. Z inicjatywy kilkunastu społeczników 10 gmdnia 
1946 r. założono Szkolny Klub Sportowy. Wybrany został 
Zarząd klubu w osobach: 

Przewodniczący - Władysław Wołczański 
Zastępca przewodniczącego - Tadeusz Bolanowski 
Sekretarz - Roman Jaworski 
Gospodarz - Eugeniusz Zając 
Kronikarz - Czesław Nowotarski 
Komisja rewizyjna w składzie: Stanisław Matemiak, 

Stanisław Szajna, Jan Reiss. 
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Utworzono następujące sekcje sportowe: 
Lekkoatletyczną z przewodniczącym Edmundem 
Królickim i zastępcą Janem Puchalskim 
Piłki nożnej z przewodniczącym Janem Kineiskim 
i zastępcą Czesławem Nowotarskim 
Sportów zimowych z przewodniczącym Julianem Soł
tysikiem i zastępcą Stanisławem Cisowskim. 

Koledzy z reprezentacji gratulują 
Kazimierzowi Czerniecowi srebrnego medalu 

Stanisław Krukar na kursie instruktorskim 
narciarstwa w Zakopanem 

Po krótkim szkoleniu narciarskim już 16 lutego 
1947 r. zorganizowano pierwsze zawody szkolne. Wa
runki śnieżne na tych zawodach były bardzo dobre. Star
towało 21 zawodników na 12 km i 22 zawodników na 4 
km. Na 12 km biegali zawodnicy od 16 do 21 lat, a na 4 
km zawodnicy od 13 do 15 lat. Trasa na 12 km zaczynała 
się przy budynku LO w stronę Pustek, potem przez Bur
dyńce, Wólkę, Rymanów Zdrój, Posadę Górną i koń
czyła się obok startu. Trasa na 4 km - start od budynku 
Liceum, pod cmentarz, na górę Kalwarię i przez Pustki 
z powrotem do startu. Komisję sędziowską tworzyli 
doktor weterynarii pan Kołek, dyrektor gimnazjum Adam 
Kantorek, Jan Kucharski, Karol Jaworski, Bolesław Fi
lar, kierownikiem technicznym był profesor Kazimierz 
Kaczmarczyk. 

Pierwsze zawody narciarskie cieszyły się dużym zain
teresowaniem wśród społeczeństwa rymanowskiego. 
Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg w dobrej formie. Na 
12 km l miejsce zajął - Tadeusz Ziajka, 2 miejsce - Dominik 
Nadziakiewicz, 3 miejsce - Kazimierz Penar. Na 4 km 
zwyciężył Ignacy Penar. 

Te szkolne zawody narciarskie organizowano aż do 
1963 r. 13 lutego 1949 r. nadano im rangę zawodów kwali
fikacyjnych do odznaki Polskiego Związku Narciarskiego 
(PZN). Brało w nich udział 45 zawodników i zawodniczek. 
Zorganizowałje prof. Kazimierz Kaczmarczyk. Pierwszy 
raz wystartowały w nich dziewczęta na 4 km. Wystarto
wało 12 dziewcząt, które ukończyły 11 lat. 



1 miejsce - Michalina Szul 
2 miejsce - Antonina Sołtysik 
3 miejsce - Maria Barcentewicz 
4 miejsce - Maria Kilar 
5 miejsce - Stanisława Dworzańska 
6 miejsce - Elżbieta Szpitalak 
Wszyscy startujący w zawodach otrzymali odznaki 

PZN nadane po zweryfikowaniu zawodników przez PZN 
w Krakowie 13 czerwca 1949 r. 1 września 1950 r. wró
cił do Rymanowa absolwent Wyższych Studiów Wycho
wania Fizycznego mgr Józef Sołtysik. Zaczął on pracę 
w LO w Rymanowie. Przez rok pracował z prof. Kazi
mierzem Kaczmarczykiem, a po jego odejściu, sam szko
ląc narciarzy, organizował ww zawody szkolne. 

W zimie 1952/53 mgr Józef Sołtysik wraz z innymi 
społecznikami stworzył sekcję narciarskąprzy KS "Start" 
w Rymanowie. 

Kierownikiem sekcji został Tadeusz Pniak. Wstąpili 
do niej najlepsi uczniowie - narciarze. Do wyróżniających 
się w tym czasie narciarzy można zaliczyć: Kazimierza Czer
nieca, Władysława Krukara, Jana Berdela, Bogusława 

Działacze i instruktorzy WKS "Szron "; Stanisław 
Krukar i Czesław Rabada 

Wieczorka, Ludwika Wojtasika, Stanisława Sołtysika, 
Lucynę Nycz, Michalinę SzuI. 

Od 12-14 stycznia 1953 r. odbyły się w Iwoniczu 
Zdroju Wojewódzkie Mistrzostwa Narciarskie woj. Rze
szowskiego. Najlepsze miejsca w tych zawodach zajęli: 

Na 6 km 3 miejsce - Władysław Krukar 
4 miejsce - Ludwik Wojtasik 
Sekcja narciarska przy KS "Start" w Rymanowie ist

niała do 1955 r. 
W 1955 r. powstał klub LZS w Rymanowie Zdroju, 

który zrzeszał wyróżniających się narciarzy z Rymanowa, 
Posady Górnej, Rymanowa Zdoju i Deszna. Zawodnicy 
trenowali biegi i zjazdy. Zimy w tym okresie były śnież
ne, lllioźne i długie, trwające od połowy listopada do koń
ca marca. Trasy biegowe zaczynały się w Rymanowie Zdro
ju i biegły przez Wołtuszową na Wisłoczek 

i z powrotem. Zjazdy trenowano na wzgórzach znajdują
cych się po prawej stronie drogi biegnącej przez Deszno. 
Szkoleniem zajął się Jerzy Batruch, który dojeżdżał do 
Rymanowa Zdroju z Zagórza. Najlepsi zawodnicy tego 

klubu to: Tadeusz Lorenc, Stanisław Lorenc, Stanisław 
Krukar, Józef Borek, Józef Klimkiewicz, Czesław Kilar, 
Tadeusz Szajna, Mieczysław Hanus, Janusz Berdel, Kazi
mierz Czerniec. Trenowali oni na nartach wykonanych 
własnym sposobem oraz przez miejscowych stolarzy, ta
kich jak Jan Czerniec i Jan Smerecki. Klub otrzymał tak
że skromne dotacje finansowe na działalność 

z rady powiatowej LZS - u w Sanoku i rady wojewódzkiej 
LZS w Rzeszowie. Sportowcy startowali w zawodach 
województwa rzeszowskiego, zajmując miejsca w pierw
szej dziesiątce. Najlepszym z narciarzy był Kazimierz 
Czerniec, który oprócz narciarstwa biegowego i zjazdo
wego uprawiał również piłkę nożną i kolarstwo jako sporty 
uzupełniające. Wygrywał on zawody województwa rze
szowskiego i zawody okręgowe (do okręgu należały wo
jewództwa: rzeszowskie, kieleckie i lubelskie). Kazimierz 
Czerniec został powołany do kadry woj ewódzkiej. U czest
niczył w przygotowaniach do mistrzostw Polski na obo
zach w Wiśle, Zakopanem i Komańczy. Na tych obozach 
zajęcia prowadził trener Stanisław Nycz. Przed mistrzo
stwami Polski Kazimierz Czerniec dostał nmty krajowe 
"Zubek" i zagraniczne "Jerwinch" oraz kije "Tonkin". 
W mistrzostwach Polski w Zakopanem w biegu narciar
skim na 10 km zdobył srebrny medal. 

W sezonie zimowym 1955/56 wraz z Tadeuszem 
Szajną startował w mistrzostwach Polski Zrzeszenia 
"Start" w zjazdach. W biegu zjazdowym z Kasprowego 
Wierchu zajął szesnaste miejsce. Po zakończeniu kariery 
narciarskiej Kazimierz Czerniec okazał się również bar
dzo dobrym organizatorem i społecznikiem. W latach 
1957 - 1960 pełnił funkcję prezesa LZS w Rymanowie 
Zdroju. Pieniądze na działalność klubu (zakup sprzętu 
i wyjazdy na zawody) zdobywano poprzez organizowa
nie zabaw dochodowych i dancingów. 

W 1957 r. do rodzinnych stron - Deszna - powrócił 
Stanisław Krukar, były uczeń LO w Rymanowie oraz ab
solwent Studium Wychowania Fizycznego we Wrocła
wiu. Podjął on pracęjako nauczyciel w szkole podstawo
wej w Desznie. Od pierwszych chwil szczególną uwagę 
zwrócił na gimnastykę i narciarstwo biegowe. Na począt
ku lat sześćdziesiątych zorganizował działalność ogniwa 
LZS w Desznie, gdzie prowadził zajęcia sekcji akrobatyki 
i narciarstwa klasycznego. Większe zainteresowanie skie
rowałjednak w stronę ulubionej dyscypliny - narciarstwa. 

"Narciarstwo bowiem można było uprawiać w Desz
nie. Były tam bardzo dobre warunki terenowe i śnieżne 
zimy. Brakowało jednak sprzętu. N a początku 1964 r. 

- wspomina Stanisław Krukar - otrzymaliśmy 10 par 
nart "Striełka", które miały wysokość 210 - 215 cm (bo 
ważne kluby nie chciały tych nart). Pamiętam, że kiedy 
z tymi nartami pojawiliśmy się na zawodach w Zagórzu 
i Sanoku, to zawodnicy z innych klubów kiwali nad na
szymi zawodnikami głowami. Osiągnięte wyniki w tych 
zawodach: 1 miejsce - Zbigniew Ziajka, 2 miejsce Janina 
Klimkiewicz otwarły nam drogę do lepszego sprzętu". 

Na szczeblu powiatowym narciarze z Deszna starto
wali pod barwami LZS Deszno, na zawodach okręgowych 
i ogólnopolskich w barwach LZS Klimkówka. 
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Dla tych, którzy zakwalifikowali się do kadry woje
wódzkiej na Mistrzostwa Polski, organizowano obozy 
szkoleniowe w Komańczy, Ustrzykach Górnych i Dolnych. 

Wyróżniający się zawodnicy z Deszna to: Kazimierz 
Dyląg, Kazimierz Rygiel, Bolesław Farbaniec, Zbigniew 
Szepieniec, Stanisław Szepieniec, Helena Krukar, Maria 
Krukar, Danuta Fydrych, Halina Rygiel, Jan Rygiel, Zofia 
Zięba, Janina Klirnkiewicz. Należy odnotować, że w 1966 
r. na Mistrzostwach Powiatu Sanockiego w narciarstwie 
klasycznym pierwsze miejsce zdobyła Janina Klimkiewicz 
w kategorii j uniorek. 

W 1969r. w biegu na 15 km. Kazimierz Rygiel zajął trze
cie miejsce, w biegu na 10 km Jan Rygiel zajął pierwsze 
miejsce, w biegu na 5 km Kazimierz Dyląg zajął dmgie miej
sce. Do kadry wojewódzkiej na Mistrzostwa Polski w Szklar
skiej Porębie zostały powołane: Helena Kmkar, Maria Km
kar oraz Halina Rygiel. Zawodniczki z Deszna Helena i Maria 
Kmkar wraz z zawodniczką z LZS Klirnkówka Marią Grysz
tar w 1971 r. na Mistrzostwach LZS w Tmn1inie zajęły czwarte 
miejsce w sztafecie. Zawodniczki z Deszna starowały rów
nież w zawodach pionu szkolnego. W1972 r. na Central
nych Igrzyskach Młodzieży szkół średnich w Szklarskiej 
Porębie zdobyły brązowy medal w sztafecie. Skład sztafe
ty: Helena Krukar, Maria Grysztar, Halina Rygiel. 

W latach sześćdziesiątych w Rymanowie, Posadzie 
Górnej i Rymanowie Zdroju było wiele utalentowanej nar
ciarsko młodzieży. Uczęszczała ona do różnych szkół śred
nich na terenie powiatu krośnieńskiego i sanockiego. 
Młodzieżą tąjednak żaden klub narciarski nie chciał się 
zainteresować. Narciarze organizowali sobie sami zawo
dy zjazdowe na stokach góry Kalwaria, Okopisku, 
w Morawskim Potoku, na Zamczysku w Rymanowie Zdro
j u. Organizowali konkursy skoków na skoczniach tereno
wych (Okopisko - Spad, Kątach - Klin). Ich skoki docho
dziły, szczególnie na Klinie, nawet do 40 m. W organizacji 
konkursów skoków pomagał im nauczyciel, lekarz Jan 
Wołczański. Konkursy odbywały się na Spadzie co ty
dzień w niedzielę. Brało w nich czynnie udział około 20 
osób. Przyciągały one wielu widzów. Skakano na nartach 
własnej roboty, zj azdowych a nawet pożyczanych skoko
wych. Uczyli się zjazdów, skoków, biegów, podpatrując 
zawodników z Klirnkówki i Iwonicza Zdroju. 

Zawodnicy z Klimkówki skakali na nartach skoko
wych, natomiast chłopcy z Rymanowa na nartach zjazdo
wych. Próg skoczni zbudowany był ze śniegu i miał wy
sokość l m. W konkursie pierwsze miejsce zajął zawodnik 
z Klimkówki, skacząc 17,5 m. 

2 miejsce - Krukar Ryszard 17 m (z Rymanowa) 
3 miejsce - Zmarz Marian 16 m (z Rymanowa) 
Najdhlższy skok w tym konkursie został oddany przez 

Mariana Zmarza i wyniósł 24 m, ale niestety zawodnik 
upadł, ponieważ wylądował na płaskiej powierzchni. 

Do wyróżniających się narciarzy należeli: Stanisław 
Paczkowski, Antoni Futera, Marian Litarowicz, Marian 
Zmarz, JózefKilar, Stanisław Sołtysik, RyszardKrukar, Sta
nisław Białas, Jan Potasiewicz. Niektórzy z tych chłopców 
startowali w zawodach szkolnych w barwach klubów szkol-
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nych. Wyróżniał się na nich Antoni Futera, który był nar
ciarzem wszechstronnym. Uczęszczał on do Szkoły Zawo
dowej Krośnieńskich Hut Szkła i reprezentował barwy Mię
dzyszkolnego Klubu Sportowego "Orlęta" Krosno. 

W sierpniu 1970 r. zgodnie z zaleceniem RGZ LZS 
oraz decyzją RW LZS na terenie Rymanowa Zdroju po
wołany został Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 
"Szron" jako jednosekcyjny klub narciarski, który miał 
skupiać najlepszych narciarzy całego województwa. Pod
jęcie takich kroków podyktowane było tym, że powiat 
sanocki w narciarstwie klasycznym dominował w woje
wództwie rzeszowskim, a Rymanów Zdrój, wokół któ
rego działały silne sekcje w Klimkówce , Desznie, Po
sadzie Górnej i w niedalekim Zarszynie, posiadał dobrą 
bazę noclegową dla organizacji zgrupowań i zawodni
ków. Wielka pomoc dla klubu zadeklarowała GRN (Gro
madzka Rada Narodowa) w Posadzie Górnej oraz GS 
SCH w Rymanowie, które objęły patronat nad klubem. 
Mimo wcześniejszych założeń WKS "Szron" nie został 
w pełni klubem wojewódzkim, gdyż powiat krośnieński 
nie przekazał swoich zawodników do "Szronu" i starto
wałjako "Orlew". Praca sportowa "Szronu" opierała się 
w 90% na zawodnikach powiatu krośnieńskiego i pro
wadzona była przez takich instruktorów jak: Józef Pe
nar, Jan Nowak - obaj z Klimkówki, Czesław Rabada z 
Rymanowa oraz Edward Gajewski z Zarszyna. 

Niestety, pierwsze lata siedemdziesiąte nie były 
sprzyjające dla rozwoju narciarstwa. Na przestrzeni tych 
lat wystąpiły bowiem bezśnieżne zimy, które zniweczy
ły wygórowane ambicje Zarządu. W tej sytuacji pozo
stało jedynie "szukanie" śniegu po bieszczadzkich sto
kach, gdzie możliwe było prowadzenie treningów, które 
- rzecz jasna - nie mogły odbywać się zbyt często, co 
z kolei odbijało się na wynikach. Częstokroć rezygno
wano z uczestnictwa w poważnych zawodach z powodu 
braku odpowiedniego do nich przygotowania. Niemniej 
WLKS "Szron" zanotował w tym czasie kilka niezłych 
wyników, a to głównie za sprawą narciarzy z Klimkówki 
(K) i Deszna (D). W 1970 r. R. Penar (K) na Mistrzo
stwach Polski Młodzików zajął ósme miejsce, a sztafe
ta 3 x 5 km juniorek w MPJ w Zakopanem w składzie: 
Zofia Zięba (D), Helena Krukar (D), Maria Grysztar (K) 
znalazła się w pierwszej dziesiątce. Na odbywających 
się w tym roku MP LZS w Wiśle na 40 reprezentantów 
województwa zawodnicy "Szronu" stanowili więcej niż 
połowę składu (26). Miłą niespodziankę sprawili: 
R. Penar (K), R. Chudziński (K), Zbigniew Ziajka (D), 
którzy swoją sztafetę doprowadzili jako pierwsi. Indy
widualne lokaty R. Penara (K), Marii Krukar (D) i Marii 
Grysztar (K) były też zadowalające. 

Z dobrej strony reprezentanci "Szronu" zaprezento
wali sięjeszcze w Pucharze Bieszczadów, gdzie R. Chu
dziński i Maria Krukar zajęli w swoich kategoriach pierw
sze miejsca, a Władysław Krukar trzecie. 

W dniach 25 - 27 luty 1978 r. odbyły się Centralne 
Młodzieżowe Mistrzostwa LZS w Zagórzu, gdzie zawod
nik "Szronu" młodzik Janusz Zych zdobył trzy medale: 



złoty, srebrny w otwartym konkursie skoków i brązowy 
w kombinacji klasycznej. Wysoką piątą pozycję zajął 
senior Henryk Grysztar w biegu na 10 km. 

W tych samych mistrzostwach w Sosnówce odby
tych 28 lutego 1979 r. naj wartościowszy wynik osiągnęła 
sztafeta juniorów w składzie: Marian Fajkiel, Andrzej Pu
chaIski, Leszek Krukar, w biegu 3 x 5 km, która bardzo 
bliska była zdobycia medalu. 

Dziesięcioletnia działalność WLKS "Szron" Rymanów 
nie osiągnęła planowanego rozwoju. Pierwsze głosy 
o rozwiązaniu klubu wojewódzkiego padły na Walnym 
Zebraniu członków w dniu 8 listopada 1980 r., kiedy po
szczególni uczestnicy wypowiadali się na temat zmiany 
jego nazwy na GLKS "Karpaty - Szron" Klimkówka. Naj
ważniejsze znaczenie miał fakt, że aż 70% zawodników 
"Szronu" wywodziło się właśnie z Klimkówki. Na tym ze
braniu rozwiązano WLKS Rymanów. 

Jesienią 1974 r. w wyniku prowadzonych konsultacji 
pomiędzy Ministerstwem Oświaty i Wychowania a Głów
nym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki ustalone 
zostały zasady wprowadzania tzw. "Eksperymentu Lima
nowskiego" do szkół podstawowych podgórskich miej
scowości, m.in. w województwie krośnieńskim. 

Na ziemi krośnieńskiej realizacją"Eksperymentu Li-
manowskiego" objętych zostało 60 szkół podstawowych. 

Głównymi celami Eksperymentu były: 
rozwój narciarstwa 
rozwój sprawności ogólnej ze szczególnym uwzględ
nieniem wytrzymałości 
rozwój sprawności ukierunkowanej - sprawności spe
cjalnej 
opanowanie podstawowych elementów techniki nar
ciarskiej ze szczególnym uwzględnieniem techniki bie
gu narciarskiego. 
Środki i sprzęt na szkolenie młodzieży szkoły dosta

wały z Ministerstwa Oświaty i Wychowania, a rozdzielało 
je Kuratorium Oświaty i wychowania w Krośnie. 

Najlepsi narciarze po ukończeniu nauki w szkole pod
stawowej mogli rozwijać swoje zainteresowania ijuż na
byte umiejętności w Liceum Sportowym w Ustrzykach 
Dolnych. 

Lecz po kilku latach swej działalności liceum to z róż
nych przyczyn zostało zlikwidowane. 

W gminie Rymanów ekspelymentem objęte były szko
ły w: Klimkówce, Rymanowie, Posadzie Górnej i Desznie. 
W latach osiemdziesiątych do eksperymentu dołączyły 
szkoły w Sieniawie, Króliku Polskim i Wróbliku. 

Mimo wielu trudności jedynie w gminie Rymanów 
narciarstwo biegowe rozwijało się w szerokiej skali. 

Od 1986r. na terenie województwa jest 15 szkół, a z tej 
liczby 7 w gminie Rymanów, które prowadzą szkolenie 
narciarstwa biegowego. Oznacza to, że 75% szkół woje
wództwa objętego eksperymentem zrezygnowało ze szko
lenia z powodu coraz mniejszych środków przyznawa
nych na ten cel oraz brak wykwalifikowanej kadry. 

Po kilku latach nazwę "Eksperyment Limanowski" za
stąpiono nazwą "Próba Limanowska", obecnie nosi na
zwę "Liga Narciarska". 

Szkoleniem narciarskim były objęte klasy od III do 
VIII. W IV klasie przeprowadzano w większych szkołach 
selekcję młodzieży. Najlepsza młodzież była zgrupowana 
w jednej klasie, która miała 6 godzin wychowania fizycz
nego w tygodniu z ukiemnkowaniem na narciarstwo bie
gowe. Zawodnicy trenowali i startowali na nartach krajo
wych wyprodukowanych w fabryce nart w Szaflarach i 
obuwiu wyprodukowanym w fabryce obuwia "Fabos" w 
Krośnie. Najlepsi z Vll- VIII klas wstępowali do klubów 
sportowych. 

Szkoleniem narciarskim zajmowali się: 
SP Deszno - Stanisław Krukar, a od 1990 r. Wiesława 
Urbanik. 
SP Klimkówka - od 1970 r. Władysław Filipiak, potem 
Teresa Rudawska, Waldemar Czado i Marian Penar, w 
okresie 1986 - 1995 r. Małgorzata Biłas, obecnie Jacek 
Penar. 
SP Posada Górna - do 1977 r. dyrektor szkoły pan Gli
ściak, od 1978 - 79 r. Kazimierz Cetnarski, następnie 
Kazimierz Gawłowicz i Artur Piotrowski. 
SP Wróblik Szlachecki - Marian Smel'ecki. 
SP Sieniawa - Dariusz Królicki. 
SP Rymanów - do 1990r . Stanisław Walicki, następnie 
Kazimierz Cetnarski, a od 1990 r. także Bogdan Ku
stroń. 

Dla młodzieży uprawiającej narciarstwo organizowa
no i organizuje się zawody trzy razy podczas sezonu 
narciarskiego. Najlepsi indywidualnie i najlepsza szko
ła zespołowo otrzymują nagrody. 

W SP w Rymanowie wyróżnili się następujący ucznio
wie: Andrzej Radożycki, Bożena Szepieniec, Barbara Biał
ko, Robert Telega, Janusz Olszyński, Małgorzata Krzysz
tyńska, Dariusz Królicki, Stanisław Penar, Beata Menet, 
Ryszard Olszyński, Bogdan Maśnik, Barbara Krukar, Lu
cyna Belcik, Izabela Cetnarska, Agata Królicka, Monika 
Bieniek, Piotr Kilar, Hubert Wiernasz, Jacek Potasiewicz, 
Renata Rajca, Agata Maśnik, Małgorzata Maśnik, Mał
gorzata Oberc, Szymon Cetnarski, KrzysztofGoliński, Rafał 
Rabada, Tomasz Dyląg, Grzegorz Bolanowski. 

Na obozie w Ustrzykach Dolnych 
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Uczniowie ci w zawodach szkolnych i klubowych zdo
bywali czołowe miejsca na szczeblu gminy, rejonu, wo
jewództwa i kraju. 

SP Rymanowie co roku organizowała kilka imprez 
narciarskich rangi gminnej, rejonowej i wojewódzkiej. 

Jednak około 90% uczniów uprawiających narciarstwo 
w SP po jej ukończeniu zrezygnowało z uprawiania tego 
sportu. Główną przyczyną było to, że na terenie woje
wództwa żadna szkoła średnia nie miała poszerzonego 
programu nauczania z narciarstwa. Pozostałe 10% dosko
naliło swoje umiejętności narciarskie w klubie. 

W 1980 r. skład zarządu KS " Start" w Rymanowie 
powołał sekcję narciarską: 

Prezes - Janusz Konieczny 
Zastępca - Józef Kaczor 
Księgowy - Marian Zarzycki 
Skarbnik - Janusz Janowski 
Członkowie zarządu - Tadeusz Sołtysik, Marek Sołty

sik, Jan Sołtysik, Czesław Pelczar, Antoni Maślany, An
drzej Zmarz, Jan Reptak, 

powołał sekcj e narciarską. 
Sekcjęprowadził Kazimierz Cetnarski, który pełniłfunk

cję trenera, konserwatora i sekretarza. Zaczęto pracę 
z młodzieżą SP i LO w Rymanowie oraz SP w Posadzie 
Górnej. Szczególną uwagę zwrócono na szkolenie najmłod
szych, tj. rocznik III i IV klasy szkoły podstawowej. Mło
dzież biegała przeważnie na sprzęcie szkolnym produkcji 
krajowej. 

Treningi w okresie przygotowawczym odbywały się 
na sali gimnastycznej LO, stadionie, boisku szkolnym oraz 
okolicznych górkach. 

W zimie trenowano na trasach narciarskich na górze 
Kalwaria, w Rymanowie Zdroju i Wołtuszowej. W zaję
ciach uczestniczyła młodzież od 10 do 18 lat. 

Finansowo sekcję narciarską wspomagała Wojewódz
ka Rada "Start" oraz Urząd Wojewódzki przez Wojewódzką 
Federację Sportu. 

Już w zimie 1981/82 r. zawodnicy sekcji narciarskiej 
wystartowali w Okręgowych Zawodach Narciarskich, 
Pucharze Bieszczadów w Ustrzykach dolnych i "Lampie 
Górniczej" w Iwoniczu Zdroju. Do wyróżniających się 
należeli: Marek Kołodziejczyk, Robert Gładysz, Dariusz 
Królicki, Stanisław Penar, Jerzy Krukar, Wojciech Krukar, 
Andrzej Radożycki. 

Zimą 1982/83 r. oprócz startu w zawodach rangi okrę
gowej narciarze KS "Start" zaznaczyli swoją obecność na 
Mistrzostwach Polski "Start" w Nowym Targu. Systema
tyczne szkolenie i zapał młodzieży już po trzech latach 
zaczęły przynosić znaczące wyniki w narciarstwie. 
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Zima 1983/84 

Mistrzostwa Polski "Start" Zakopane 
l miejsce - Beata Menet 
2 miejsce - Ryszard Olszyński 
3 miejsce - Bogdan Maśnik 

3 miejsce - sztafeta 3 x 2 km dziewcząt (skład stafe
ty: Barbara Krukar, Izabela Cetnarska, Beata Menet). 

Na wakacjach 1984 r. zawodnicy KS "Start" Rymanów 
uczestniczyli w obozie na Mazurach koło Grajewa. Obóz 
ten traktowany był jako szkoleniowo - wypoczynkowy. 
Przez trzy tygodnie dopisywała wspaniała pogoda. 

Oprócz wielu rozrywek młodzież uczestniczyła w ta
kich zajęciach, jak marszobiegi, biegi na nartorolkach, gry 
zespołowe - piłka nożna i ręczna, pływanie na kajakach 
oraz doskonalenie się w pływaniu. Z obozu wszyscy wró
cili opaleni, wypoczęci i zadowoleni. Po powrocie z obozu 
treningi były prowadzone dwa razy w tygodniu do paź
dziernika, później trzy razy w tygodniu. W sezonie zi
mowym 1984/85 do regulaminu narciarstwa biegowe
go weszły biegi techniką dowolną. Zawodnicy KS "Start" 
mało trenowali krok łyżwowy, dlatego w tym sezonie 
nie odnieśli znaczących sukcesów w rywalizacji z za
wodnikami z innych klubów, którzy lepiej opanowali tę 
szybką technikę biegu narciarskiego. 

Zima 1984/85 

Wojewódzka Spartakiada OZN 
2 miejsce - Beata Menet 

Mistrzostwa Polski "Start" 
4 miej sce sztafeta 3 x 3 km - młodziczek 

W lipcu 1985 r. zawodnicy KS " Start" również wyje
chali na obóz sportowy na Mazury do Woźnej Wsi. Po
goda tego lata była słotna. Młodzież mało pływała. 
Większą uwagę zwrócono na biegi na nartorolkach i gry 
zespołowe. Od października młodzież trenowała trzy razy 
w tygodniu. Szczególną uwagę zwrócono na technikę bie
gu na nartorolkach krokiem łyżwowym. 

W gmdniu tego roku zorganizowano dla narciarzy 
"Startu" obóz zimowy "Pierwszy śnieg" w Ustrzykach 
Dolnych. 

Wyniki uzyskane w zimie 1985/86 r. były lepsze niż 
w poprzednim sezonie. 

Zima 1985/86 

Wojewódzka Spartakiada OZN 
4 miejsce - Beata Menet 
3 miejsce - sztafeta 3 x 3 młodziczek 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
l miejsce - Beata Menet 

Mistrzostwa Polski "Start" 
4 miejsce - sztafeta 3 x 3 km - młodziczek 
6 miejsce - zespołowo 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół 
20 miejsce - Bogdan Maśnik 
24 miejsce - Izabela Cetnarska 



Wiosną 1986 f. rozpoczęto budowę pełnowymiaro
wej krytej strzelnicy. Powołano Społeczny Komitet 
Budowy Strzelnicy, w skład którego wchodzili: Janusz 
Konieczny, Kazimierz Cetnarski, Jan Rajchel, Stanisław 
Zając, Maria Rogozińska, Józef Ziębicki, Jan Reptak. 

Z kwesty uzbierano 800 tys. Złotych. Mimo iż więk
szość robót wykonano w czynie społecznym z barierą 
finansową nie udało się uporać we własnym zakresie. 
Rozpoczęto słać prośby do wszystkich możnych tego 
kraju. Najczęściej w odpowiedzi otrzymywano "nie". Po
zytywnie do prośby ustosunkowano się w Kuratorium 
i Narodowym Czynie Pomocy Szkole, skąd otrzymano naj
większe wsparcie finansowe. Małe, ale także ważne kwo
ty otrzymano z Urzędu Miasta i Gminy, Spółdzielni Pracy 
"Asko", "Orias" oraz Stolarskiej Spółdzielni Pracy. 

Pieniądze na budowę strzelnicy pozyskiwano rów
nież przez organizowanie zabaw, festynów i balów syl
westrowych. W sześćdziesięciometrowej strzelnicy 
położono parkiet, zamontowano centralne ogrzewanie i 
dobre oświetlenie. Oddano ją do użytku w 1990 r. Obiekt 
ten oprócz strzelnicy spełnia rolę sali lekkoatletycznej 
i gimnastycznej. Można trenować w nim biegi krótkie, 
biegi przez płotki oraz skok w dal (w strzelnicy znajduje 
się skocznia wypełnion;:t skrawkami gąbek). W tym sa
mym budynku, na piętrze, znajdują się cztery izby lek
cyjne, w których prowadzi się nauczanie początkowe. 
Celem wybudowania strzelnicy była myśl, aby po odda
niu obiektu do użytku trenować w nim strzelectwo, bia
thlon i lekkoatletykę. 

Latem 1986 r. młodzież uprawiająca narciarstwo wyje
chała na obóz sportowy do Woli Niżnej. Pogoda sprzyja
ła wypoczynkowi. Dla uczestników organizowano wy
cieczki piesze w góry, zabawy i gry w wodzie oraz treningi 
specjalistyczne na nartorolkach. Solidnie przepracowany 
okres dał następujące rezultaty: 

Zima 1986/87 

Wojewódzka Spartakiada OZN 
3 miejsce - Lucyna Belcik 
6 miejsce - Izabela Cetnarska 

Mistrzostwa Polski "Start" 
3 miejsce - Lucyna Belcik 
2 miejsce - sztafeta 3 x 3 km - młodziczek (Lucyna Be1-
cik, Izabela Cetnarska, Renata Rajca) 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szkól - Zakopane 
15 miejsce - Renata Rajca - (druga z Polek na dystan
sie3km) 
25 miejsce - Agata Maśnik - (Ósma z Polek na dystan
sie3km) 
22 miejsce - Izabela Cetnarska - (jedenasta z Polek na 
dystansie 5km) 
29 miejsce - Lucyna Belcik - (osiemnasta z Polek 
na dystansie 5km) 

15 miejsce - Renata Rajca - (szósta z Polek na dy
stansie 2km) 
20 miejsce - Agata Maśnik - (siódma z Polek na dy
stansie 2km) 
24 miejsce - Izabela Cetnarska - (czternasta z Polek 
na dystansie 3km) 
27 miejsce - Lucyna Belcik - (osiemnasta z Polek na 
dystansie 3km) 

Puchar Polski Miodzików 
20 miejsce - Izabela Cetnarska 
la miejsce - sztafeta 3 x 3km młodziczek 
Latem 1987 r. młodzież także uczestniczyła w obo

zie sportowym w Woli Niżnej. Zajęcia na tym obozie 
były podobne jak w roku ubiegłym. 

Na feriach zimowych zorganizowano narciarski obóz 
dochodzący przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Rymanowie. Oprócz treningów narciarskich uprawiano gry 
zespołowe na sali gimnastycznej. Żywiono się w stołówce 
szkolnej. Solidna praca zaowocowała dobrymi wynikami. 

Zima 1987/88 

Wojewódzka Spartakiada OZN 
3 miejsce - Izabela Cetnarska - juniorki młodsze 
2 miejsce - Renata Rajca - młodziczki 

Mistrzostwa Polski "Start" 
19 miejsce - Lucyna Belcik - juniorki młodsze 
2 miejsce - sztafeta 3 x 3km - młodziczki (Renata Rajca, 
Agata Maśnik, Joanna Borek) 

Były to ostatnie zawody pionu startowskiego, ponie
waż organizacja ta z różnych powodów została rozwiązana. 

Puchar Polski Miodzików 
23 miejsce - Renata Rajca 
9 miejsce - sztafeta 3 x 3km - dziewczęta 

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży 
41 miejsce - Izabela Cetnarska 

Wojewódzkie Igrzyska Mlodzieży Szkolnej 
1 miejsce - Renata Rajca 
4 miejsce - Joanna Borek 
2 miejsce - zespołowo 

Z powodu braku funduszy nie zorganizowano obozu 
latem 1988 r. Mimo to solidnie pracowano na treningach 
w czasie wakacji oraz w okresie przygotowawczym przed 
sezonem zimowym. Szczególnie zwracano uwagę na tech
nikę biegu stylem klasycznym i łyżwowym. Podobnie jak 
w roku poprzednim młodzież brała udział w obozie docho
dzącym na feriach zimowych. Chociaż zima była nie naj
lepsza, zawodnicy solidnie trenowali na nawianym śnie
gu w Bałuciance i osiągnęli wysokie wyniki w zawodach 
narciarskich. 
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Zima 1988/89 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
l miejsce - Renata Rajca 
2 miejsce - Agata Maśnik 
7 miejsce - Maria Wojtasik 
2 miejsce - zespołowo 

Puchar Polski Młodzików 
7 miejsce - Renata Rajca 
10 miejsce - sztafeta 3 x 3km - dziewcząt 

Puchar "Gorców" 
7 miejsce - Lucyna Belcik - juniorki młodsze na dy
stansie 7,5km 
6 miejsce - Renata Rajca - młodziczki na dystansie 5km 
8 miejsce - Dorota Zając - juniorki młodsze na dystan
sie5km 
3 miejsce - Renata Rajca - młodziczki na dystansie 3km 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół 
20 miejsce - Lucyna Belcik - juniorki młodsze 
21 miejsce - Izabela Cetnarska - juniorki rnłodsz 
8 miejsce - Renata Rajca - młodziczki (pierwsza 
z Polek) 
28 miejsce - Agata Maśnik - młodziczki (dziewiąta 

z Polek) 
29 miejsce - Maria Wojtasik - młodziczki (dziesiąta 
z Polek) 
13 miejsce - Izabela Cetnarska - juniorki młodsze 
20 miejsce - Dorota Zając -juniorki młodsze 
4 miejsce - Renata Rajca -młodziczki (pierwsza z Polek) 
20 miejsce - Agata Maśnik - młodziczki (szósta 
z Polek) 
28 miejsce - Maria Wojtasik - młodziczki (dziewiąta 
z Polek) 

Eliminacje do OSM Makroregionu Małopolska 
6 miejsce - Lucyna Belcik 
15 miejsce - Dorota Zając 
18 miejsce - Izabela Cetnarska 

Na spartakiadzie. Stoją od lewej: B. Kustroń, 
J Borek R. Rajca, A. Maśnik, M Wojktasik A. Jopek, 

K. Cetnarski 
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5 miejsce - sztafeta 3 x 3km 
(skład: 1. Cetnarska, L. Belcik, D. Zając) 

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży - Zakopane 
30 miejsce - Lucyna Belcik na dystansie 5km 
32 miejsce - Dorota Zając na dystansie 5km 
33 miejsce - Lucyna Belcik na dystansie 7,5km 
31 miejsce - Dorota Zając na dystansie 7,5km 
8 miejsce - sztafeta 3 x 5km. w składzie: 
L. Belcik, D. Zając, 1. Cetnarska. 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Piwniczna 

Złoty Medal na dystansie 3km - Renata Rajca 
Złoty Medal Renaty był największym sukcesem, jaki 

do tej pory uzyskali narciarze z Rymanowa. Prasa lokal
na "Nowiny Rzeszowskie" w artykule pt. "Uwaga talent" 
pisała: "Zaczęło się podobno od tego, że mama poży
czyła dla ukochanej córeczki - pierwszoklasistki narty, 
chciała bowiem, by Renata, podobnie jak jej starsze ko
leżanki i koledzy, szusowała podczas zimowych ferii na 
podrymanowskich górkach. Dziewczyna polubiła narty 
i jako uczennica czwartej klasy Szkoły Podstawowej 
podjęła systematyczne treningi. Od klasy szóstej zaczę
ła występować w barwach "Startu" Rymanów i rok rocz
nie uczestniczyła w tzw. wojewódzkiej lidze narciarskiej. 
W sezonie 1987/88 zwyciężyła w Wojewódzkich Mi
strzostwach Młodzieży Szkolnej. Bez wątpienia najwięk
szym osiągnięciem w dotychczasowej - krótkiej jesz
cze przecież - karierze Renaty Rajcy jest złoty medal, 
przywieziony z Centralnych Igrzysk młodzieży szkolnej. 
Pierwszy tak znaczący indywidualny sukces igrzyskowy 
w kategorii dziewcząt w historii sportu naszego woje
wództwa i największy sukces sportowy Rymanowa. 
W 1987 r. na Międzynarodowych Zawodach Szkół w nar
ciarstwie w Zakopanem była drugą z Polek. 

Dodać trzeba, iż sportowy udział w osiągnięciach ma 
jej trener - Kazimierz Cetnarski, który prowadziłją od po
czątkujej kariery. 

Renata Rajca uprawia nie tylko narciarstwo - w lecie 
"przekształca" się w lekkoatletkę. I dobrze, bo przecież 
"robi" kondycję na zimę. Odnosiła zresztą i w lekkoatlety
ce sukcesy: wygrywała biegi przełajowe i różne zawody 
biegowe w województwie ... " 

W związku z oddaniem do użytku w 1990 r. krytej strzel
nicy przy LO w Rymanowie wraz z narciarstwem zaczęto 
uprawiać nową dyscyplinę sportu - biathlon zimowy. 
Karabinki biathlonowe i amunicję uzyskiwano z Zarządu 
Wojewódzkiego LOK w Krośnie. Zajęcia terenowe pro
wadzono pięć razy w tygodniu, dwa razy z narciarstwa 
i h'ZY razy z biathlonu. Prowadziłje trener II klasy sporto
wej mgr Kazimierz Cetnarski, zarazem nauczyciel i dyrek
tor Szkoły Podstawowej w Rymanowie. 

W tym sezonie zima w naszym regionie była prawie 
bezśnieżna. Większość zajęć odbywała się na nogach i na 
nartorolkach. Na zawody narciarskie i biathlonowe za
wodnicy pojechali prawie bez treningów na śniegu. Stąd 
też wyniki w sezonie 1989/90 były słabsze. 



Zima 1989/90 

NARCIARSTWO KLASYCZNE 

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży 
5km 

39 miejsce - Renata Rajca 
40 miejsce - Joanna Borek 
45 miejsce - Maria Wojtasik 
49 miejsce - Agata Maśnik 

7,5 km 
31 miejsce - Renata Rajca 
42 miejsce - Agata Maśnik 
43 miej sce - Joanna Borek 
50 miejsce - Maria Wojtasik 
9 miejsce - sztafeta 3 x 5km (skład: J. Borek, A. Ma
śnik, R. Rajca) 

Mistrzostwa Polski Juniorów - Zakopane 
5km 

22 miejsce - Lucyna Belcik 
28 miejsce - Dorota Zając 
29 miejsce - Izabela Cetnarska 

7,5 km 
24 miejsce - Lucyna Belcik 
26 miejsce - Izabela Cetnarska 

BIATm..ON 

Mistrzostwa Polski w Biathlonie - Duszniki Zdrój 
7,5 km 

9 miej sce - Agata Maśnik 
11 miejsce - Izabela Cetnarska 
12 miejsce - Lucyna Belcik 

15 km 
7 miejsce - Izabela Cetnarska 
9 miejsce - Lucyna Belcik 
10 miejsce - Agata Maśnik 
11 miejsce - Maria Wojtasik 

Klasy sportowe zdobyły: 
II klasa sportowa - Izabela Cetnarska, Lucyna Belcik, 
Agata Maśnik. 
III klasa sportowa - Joanna Borek, Maria Wojtasik, 
Janina Łątka. 
W okresie przygotowawczym do sezonu 1990/91 

większą uwagę zwrócono na biathlonowe przygotowa
nie dziewcząt. Zima była bardziej śnieżna niż w poprzed
nim roku. W związku z tym osiągnięte wyniki sportowe 
były lepsze. 

Zima 1990/91 

NARCIARSTWO KLASYCZNE 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Duszni
ki Zdrój 
6 miejsce - Szymon Cetnarski 

Mistrzostwa Polski Młodzików 
9 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 5km 
10 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 3km 
6 miejsce - sztafeta 3 x 3km (skład: K. Goliński, 
Sz. Cetnarski, G. Bolanowski 
Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół 
5 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 5km 
9 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 3km 

BIATHLON 

Międzynarodowe Zawody w Biathlonie - Dusz
niki Zdrój 
9 miejsce - Izabela Cetnarska na dystansie 7,5km 
16 miejsce -Izabela Cetnarska na dystansie 8km 
17 miej sce - Lucyna Belcik na dystansie 8km 
18 miejsce - Agata Maśnik na dystansie 8km 
19 miejsce - Joanna Borek na dystansie 8km 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyj ne - Szklarska 
Poręba 

2 miejsce - Izabela Cetnarska na dystansie 7,5km 
7 miejsce Lucyna Belcik na dystansie 7,5km 

Mistrzostwa Polski Juniorek - Zakopane 
10 km 

3 miejsce - brązowy medal- Lucyna Belcik 
5 miejsce - Agata Maśnik 
10 miej sce - Izabela Cetnarska 
12 miejsce - Maria Wojtasik 
13 miejsce - Joanna Borek 

6km 
6 miejsce - Izabela Cetnarska 
8 miejsce - Lucyna Belcik 
10 miejsce - Agata Maśnik 
13 miejsce - Maria Wojtasik 
14 miejsce - Joanna Borek 
15 miej sce - Renata Raj ca 

3 miejsce - sztafeta 3 x 7,5 km (skład: I. Cetnarska, 
A. Maśnik, L. Belcik - medal brązowy) 
5 miejsce - sztafeta 3 x 7,5 km (skład: J. Borek, 
M. Wojtasik, R. Rajca) 
Punktacja klubów: 2 miejsce - "Start" Rymanów. 

Punktacja w Pucharze Polski 
3 miejsce - Izabela Cetnarska 
5 miejsce - Lucyna Belcik 
9 miejsce - Agata Maśnik 
14 miejsce - Maria Woj. 
17 miejsce - Joanna Borek 
22 miejsce - Renata Rajca 
"Start" Rymanów zdobył wówczas 3 miejsce zespołowo. 

Klasy sportowe zdobyły: 
I klasa sportowa - Izabela Cetnarska, Agata Maśnik, 

Lucyna Belcik 
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II klasa sportowa - Maria Wojtasik, Joanna Borek, 
Renata Rajca. 

Izabela Cetnarska i Lucyna Belcik zostały powołane 
do Kadry Polski Juniorek. 

Wyniki, jakie osiągnęli biathloniści, zmobilizowały do 
większej pracy narciarzy, którzy też chcieli się lepiej za
prezentować na arenie krajowej. 

Zima 1991/92 

NARCIARSTWO KLASYCZNE 

Zawody Narciarskie OZN - Iwonicz Zdrój 
2 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 3km 
3 miejsce - Krzysztof Goliński na dystansie 3km 
l miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 5km 
2 miejsce - Krzysztof Goliński na dystansie 5km 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
9 miejsce - Szymon Cetnarski 
6 miejsce - sztafeta 4 x 3km (skład: K. Goliński, G. Dy
ląg, T. Dyląg, Sz. Cetnarski) 

Mistrzostwa Polski Młodzików - Wisi a 
2 miejsce - srebrny medal- Szymon Cetnarski na dy
stansie 3km 
l miejsce - złoty medal- Szymon Cetnarski na dystan
sie5km 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół 
l miejsce - Szymon Cetnarski - w narciarskim biegu 
łączonym 

Po osiągnięciach sportowych Szymka lokalna prasa 
"Gazeta Rymanowska" pisała: "Szymek Cetnarski, uczeń 
szkoły Podstawowej w Rymanowie, biegi narciarskie upra
wia od 7 roku życia z roku na rok wspinając się coraz 
wyżej na liście najlepszych w kraju biegaczy w swojej 
kategorii wiekowej. Trenowany przez p. Kazimierza Cet
narskiego - ojca i nauczyciela w jednej osobie. Startował 
w okresie minionym w kilku liczących się imprezach, zaj
mując 6 miejsce na Centralnych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej, 9 i 10 w Pucharze Polski Młodzików (najlepszy 
w swoim roczniku), 5 miejsce na Międzynarodowych Za
wodach Szkół w narciarstwie biegowym. Największe suk
cesy odniósł jednak w zimie 1991/92, przywożąc do domu 
złoto i srebro z Mistrzostw Polski Młodzików. Złoto za 
zajęcie I miejsca w biegu na 5 km, srebro - za zajęcie II 
miejsca na 3km. W zawodach tych udział brały wszystkie 
liczące się w kraju kluby i szkoły - tym większa więc satys
fakcja młodego rymanowianina. 

Pytani o możliwe w układzie rodzinnym (ojciec - tre
ner, syn - zawodnik) utrudnienia w realizowaniu forsow
nych przecież i wymagających olbrzymiego samozapar
cia treningów zgodnie stwierdzają, iż jest to układ obu
stronnie korzystny. 

"Znam mojego syna i wiem, na co go stać. Dzięki temu 
mogę dostosować do jego warunków i możliwości ob-
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ciążenia treningowe, jak również oddziaływać skutecz
nie na motywacje - komentuje ten układ ojciec - trener. 

Szymek, który w tym sezonie przebiegł pod okiem ojca 
(na nogach, nartorolkach i na nartach) ponad 2 tys. kilo
metrów, również nie widzi w tym nic uciążliwego. No może 
z małym wyjątkiem ... " 

"W niektórych sytuacjach jest mi dzięki temu łatwiej. 
Lepiej się rozumiemy, z drugiej jednak strony jestem cią
gle pod ścisłą kontrolą, a więc niejako na cenzurowanym. 
Pociąga to za sobą wyrzeczenia, ale ... są one w ostatecz
nym rozrachunku warte satysfakcji, jaką się osiąga - tak 
wygląda kalkulacja korzyści i mankamentów wspomnia
nego układu w interpretacji syna - zawodnika." 

Zapytany o plany na najbliższą przyszłość Szymek 
mówił, że chciałby kontynuować pasjonującą przygodę, 

jaką stało się dla niego narciarstwo, niewykluczone 
że zajmie się tylko biathlonem. Jeszcze w tym roku zamie
rza wziąć udział w Mistrzostwach Polski w Biathlonie. 

Należy również zaznaczyć, że Szymek z powodzeniem 
uprawiał i uprawia takie dyscypliny sportowe, jak piłka 
nożna, ręczna, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, strze
lanie z pistoletu pneumatycznego, odnosząc w nich suk
cesy na szczeblu wojewódzkim, w zawodach szkolnych 
i klubowych. 

Kończąc, należało by życzyć młodemu medaliście 
z Rymanowa dalszych sukcesów, a jego trenerowi - tacie 
również utalentowanych zawodników w przyszłości 
i sponsorów, którzy nie poskąpią grosza na dofinanso
wanie tej, kosztownej niewątpliwie, dyscypliny sportu". 

BIATHLON 

Mistrzostwa Polski - Szklarska Poręba 
12 miejsce - Maria Wojtasik na dystansie 6 km 
14 miejsce - Joanna Borek na dystansie 7,5 km 

Wszystkie ww wyniki sportowe mogły być osiągnię
te dzięki pracy zawodników, trenera jak również takich 
ludzi, jak Józef Kaczor, Janusz Konieczny, Jan Reptak, 
JÓzefGoliński. 

W listopadzie 1992 r. z różnych powodów, a szczegól
nie finansowych, Zarząd KS "Start" w Rymanowie zrezy
gnował z sekcji narciarskiej i biatlonowej. 

W grudniu 1992 r. z inicjatywy pedagogów i społecz
ników powołano do życia Międzyszkolne Stowarzysze
nie Sportowe "Sokół" w Rymanowie. Statut Stowarzysze
nia przyjęto i zatwierdzono w Urzędzie Wojewódzkim 
w Krośnie, przez co uzyskało ono osobowość prawną. 
Utworzenie powyższego Stowarzyszenia miało na celu 
objęcie pracą trenerską i opieką dydaktyczną młodzież 
szkolną z terenu miasta i gminy Rymanów. 

Przyjęta nazwa "Sokół" nawiązuje świadomie do cen
nej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Ry
manowie, które chlubnie zapisało się w historii miasta, 
wychowując młodzież (dziś już starszych ludzi) na świa
tłych obywateli, którzy w rozwoju fizyczno - sportowym 
widzieli metodę budowy prężnego społeczeństwa. 



Skład Zarządu MSS "Sokół" 
Prezes - Ignacy Bielecki 
Zastępca - Paweł Nadziakiewicz 
Członkowie: Zdzisław Chmielewski, Marek Góra, Wa-

cław Labuda, Antoni Dworzański 
Skład Komisji Rewizyjnej: 
Przewodniczący - Ryszard Krukar 
Członkowie: Stanisław Źrebiec, Kazimierz Dyląg 
Stowarzyszenie powołało cztery sekcje sportowe: lek-

koatletyczna' którą prowadził trener II klasy państwowej 
mgr Bogdan Porębski, strzelecką - p. Bogusław Dziura, 
narciarską i biathlonową - trener II klasy państwowej mgr 
Kazimierz Cetnarski. 

Zawodnicy sekcji narciarskiej i biathlonowej treno
wali na sprzęcie szkolnym, na trasach narciarskich i pro
wizorycznej strzelnicy biathlonowej w Rymanowie Zdro
ju (Wołtuszowa) oraz obiektach LO, takichjak kryta strzel
nica, boisko szkolne, sala gimnastyczna, atlas. 

Aktualne Stowarzyszenie opiera swoją działalność na 
planie szkoleniowym opracowanym na lata 1992 - 1998. 
Zawiera on następujące działy: 
I organizacja szkolenia 
fi ogólne założenia pracy z młodzieżą 
III ogólne założenia szkoleniowe gmpy 
N system zawodów 
V szkolenie i doskonalenie kadry trenersko - instruk

torskiej 
VI urządzenia i sprzęt sportowy 

Już po roku szkolenia i startów zawodnicy "Sokoła" 
Rymanów osiągnęli następujące wyniki: 

Zima 1992/93 

NARCIARSTWO KLASYCZNE 

Zawody narciarskie OZN - Iwonicz Zdrój 
3 miejsce - SzynlOn Cetnarski na dystansie 5 km 
3 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 10 km 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Duszniki Zdrój 
14 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 10 km 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
l miejsce - Tomasz Dyląg 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Zakopane 
8 miejsce - Tomasz Dyląg 

BIATHLON 

Zawody klasyfikacyjne do Mistrzostw Polski 
-Zakopane 
4 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 6 km 
4 miejsce - Szymon Cetnarski na dystansie 7,5 km 

Mistrzostwa Polski - Zakopane 
3 miejsce - brązowy medal - Urszula Szałajna dy
stansie 6 km 

1. Cetnarska podczas biegu na Uniwersjadzie 

6 miejsce - sztafeta 3 x 7,5 km (skład sztafety: 
Sz. Cetnarski, G. Dyląg, T. Dyląg) 

Klasy sportowe zdobyli: 
II klasa sportowa - U. Szałaj, Sz. Cetnarski 
III klasa sportowa - G. Dyląg, T. Dyląg 
Biathlonistka z Rymanowa - Izabela Cetnarska, która 

podjęła studia na AWF w Katowicach, została powołana do 
Kadry Polski Seniorek. Z powodzeniem startowała w Pucha
rze Europy w Dusznikach Zdroju, Ząjmując 3 miejsce. 

Reprezentowała również Polskę na-Akademickich Mi
strzostwach Świata - Uniwersjada - w Zakopanem. Zdo
była następujące miejsca: 

21 miejsce - na dystansie 7,5 km 
19 miejsce - na dystansie 15 km 
Oprócz zimowych zawodów biathlonowych organi

zowano w kraju także zawody w biathlonie letnim. Za
wodnicy z Rymanowa uczestniczyli w nich z dużym po
wodzeniem. Szczególnie należy wyróżnić Marię Wojta
sik, która na Mistrzostwach Polski zwyciężyła. Została 
ona powołana do Kadry Polski i startowała w zawodach o 
Puchar Europy, zdobywając następujące miejsca: 

WęglY - 6 miejsce 
Czechosłowacja - 2 miejsce 
Łotwa - l miejsce 
Litwa - 10 miejsce 
W ogólnej punktacji Pucharu Europy sklasyfikowana 

została na 9 miejscu. 
Praca i wyniki sportowe, jakie osiągnęli zawodnicy 

Stowarzyszenia, zostały zauważone przez władze gminne, 
zakłady pracy oraz osoby prywatne. Przyczyniło się to do 
uzyskania dotacji finansowych. 

Pieniądze,jakie uzyskiwało się z Urzędu Miasta i Gmi
ny i innych sponsorów, przeznaczano na wyjazdy na za
wody, składki członkowskie i zakup wyczynowego sprzę
tu narciarskiego wysokiej klasy. Największe wsparcie fi
nansowe uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. 
Finansował on wszelkie wyjazdy na zawody eliminacyjne 
i Mistrzostwa Polski. 
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Za osiągane wyniki przeznaczał nagrody w formie 
sprzętu, który został przekazany do Stowarzyszenia. 

W 1993 r. zakupił - 6 par nart "Fisher", l parę butów 
narciarskich, 3 sztuki ubranek biegowych, 15 tys. sztuk 
amunicji. 

W 1994 r. zakupił - l parę butów, l parę kijów, 3 pary 
wiązań, l ubranko biegowe. 

W 1996 r. zakupił - 250 sztuk amunicji. 
Sprzęt zakupiony przez Urząd Wojewódzki i Urząd 

Gminy w Rymanowie w dużej mierze przyczynił się do 
osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Widocz
ne osiągnięcia zawodników "Sokoła" budziły zaintereso
wanie wśród młodzieży i przyczyniły się do większego jej 
napływu do Stowarzyszenia. 

Biathlon - do 1995 r. występuje wzrost liczby biathlo
nistów, w 1996 r. następuje spadek z powodu braku sprzę
tu i amunicji. 

Do 1996 r. szkoleniem objęci są tylko juniorzy i junio
rzymłodsi. 

W 1997 r. zauważa się wzrost liczby biathlonistów, 
ponieważ do szkolenia weszła nowa gmpa wiekowa mło
dzieży. 

MSS "Sokół" Rymanów jest sportową organizacją 
otwartą i środowiskową, do której należy młodzież z LO w 
Rymanowie, SP w Rymanowie, SP w Króliku Polskim, SP 
w Jaśliskach oraz ZSZ w Miejscu Piastowym. 

Szkolenie prowadzi się w gmpach wiekowych: mło
dzik, junior młodszy, junior. Zawodnicy trenuj~ solidnie 
pod kierunkiem trenem Kazimierza Cetnarskiego. Swiadczą 
o tym niżej wymienione osiągnięcia sportowe: 

Zima 1993/94 

NARCIARSTWO KLASYCZNE: 
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Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego 

Juniorzy młodsi 

dystans 10 km 
2 miejsce - Szymon Cetnarski 
3 miejsce - Grzegorz Dyląg 
6 miejsce - Tomasz Dyląg 

dystans 5 km 
2 miejsce - Szymon Cetnarski 
5 miejsce - Grzegorz Dyląg 
7 miejsce - Tomasz Dyląg 

Młodzicy 

dystans 3 km 
7 miejsce - Daniel Skrzyński 
9 miejsce - Artur Pelczar 
10 miejsce - Daniel Bolanowski 
11 miejsce - Łukasz Klimkiewicz 

dystans 5 km 
l miejsce - Artur Pelczar 
5 miejsce - Daniel Bolanowski 
6 miejsce - Daniel Bolanowski 

11 miejsce - Łukasz Klimkiewicz 

Młodziczki 

dystans 3 km 
8 miejsce - Magdalena Rij 
12 miejsce - Anna Kilar 
Punktacja zespołowa - 3 miejsce "Sokół" Rymanów. 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
2 miejsce - Daniel Skrzyń ski 
2 miejsce - zespołowo 

Mistrzostwa Polski Miodzików - Zakopane 
Dystans 5 km 
14 miejsce - Daniel Bolanowski 
19 miejsce - Daniel Skrzyński 
25 miejsce - Artur Poznar 
42 miejsce -Łukasz Klimkiewicz 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Wisła 
Dystans 10 km 
8 miejsce - Szymon Cetnarski 
29 miejsce - Grzegorz Dyląg 
30 miejsce - Tomasz Dyląg 
5 miejsce - sztafeta 3 x 5km. 

W tym sezonie klasy sportowe zdobyli: 
II klasa sportowa - Szymon Cetnarski, Grzegorz Dy
ląg, Tomasz Dyląg. 
III klasa sportowa - Artur Poznar, Daniel Bolanowski, 
Daniel Skrzyński, Łukasz Klilnkiewicz. 

BIATIlLON 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Duszniki 
Zdrój (15 -171uty 1994) 

Juniorzy młodsi: 

Dystans 10 km 
2 miejsce - Szymon Cetnarski 

Juniorki: 

Dystans 10 km 
3 miejsce - Urszula Szałaj 

Dystans 7,5 km 
3 miejsce - Urszula Szałaj 

Juniorki młodsze: 

Dystans 8 km 
4 miejsce - Katarzyna Rij 
5 miejsce - Sylwia Frydrych 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Duszni
ki Zdrój 10 - 13 marzec 1994 r. 

Juniorzy młodsi: 

Dystans 6 km 
l miejsce - Szymon Cetnarski 



4 miejsce - Grzegorz Dyląg 
6 miejsce - Tomasz Dyląg 

Juniorki młodsze: 

Dystans 8km 
1 miejsce - Katarzyna Rij 
Dystans 4,5 km 
1 miejsce - Katarzyna Rij 

Mistrzostwa Polski - Duszniki Zdrój 

Juniorki: 

Dystans 7,5 km 
13 miejsce - Urszula Szałaj 

Juniorzy Młodsi: 

Dystans 10 km 
15 miejsce - Szymon Cetnarski 
30 miejsce - Grzegorz Dyląg 
33 miejsce - Tomasz Dyląg 

Dystans 6km 
12 miejsce - Szymon Cetnarski 
21 miejsce - Grzegorz Dyląg 
23 miejsce - Tomasz Dyląg 

7 miejsce - sztafeta 3 x 6 km 

Juniorki młodsze: 

Dystans 8km 
9 miejsce - Katarzyna Rij 

Dystans 6km 
6 miej sce - Katarzyna Rij 
12 miejsce - Sylwia Frydrych 
10 miej sce - Magdalena Ri j 

3 miejsce - brązowy medal- sztafeta 3 x 4,5 km (skład: 
S. Frydrych, K. Rij, M. Rij). 

Puchar Polski - ranking 

Juniorzy młodsi: 
1 miejsce - Szymon Cetnarski - złoty medal 

Juniorki młodsze: 
2 miejsce - Katarzyna Rij - srebrny medal 

Zespołowo: 

Juniorzy młodsi: 
1 miejsce - "Sokół" Rymanów 

Juniorki młodsze: 
3 miejsce - "Sokół" Rymanów 

Klasy sportowe zdobyli: 
II klasa sportowa - Szymon Cetnarski, Katarzyna Rij, 
Magdalena Rij, Sylwia Frydrych. 
III klasa sportowa - Grzegorz Dyląg, Tomasz Dyląg, 
Urszula Szałaj. 

Zima 1994/95 

NARCIARSTWO KLASYCZNE: 

Wojewódzkie Narciarskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej 
1 miejsce - Daniel Skrzyński 
4 miej sce -Łukasz Klimkiewicz 
5 miejsce - Ewelina Machura 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Wisła 
6 miejsce - Daniel Skrzyński 

Międzynarodowe Mistrzostwa Szkól- Zakopane 

Dystans 5 km, styl dowolny (łyżwa) 
1 miejsce - Daniel Skrzyński - złoty medal 
2 miejsce - Łukasz Klimkiewicz - srebrny medal 

Dystans 3 km, styl klasyczny 
6 miejsce - Daniel Skrzyński 
12 miejsce -Łukasz Klimkiewicz 

Mistrzostwa Polski Młodzików - Duszniki Zdrój 

Dystans 5 km, styl dowolny 
4 miejsce - Daniel Skrzyń ski 
7 miejsce - Łukasz Klimkiewicz 

Dystans 3 km, styl klasyczny 
5 miejsce - Daniel Skrzyński 
17 miejsce -Łukasz Klimkiewicz 

4 miejsce - sztafeta 4 x 3 km (skład: D. Skrzyński, 
P. Marczak, S. Janiszewski, Ł. Klimkiewicz). 
12 miejsce - sztafeta dziewcząt (skład: 1. Janiszew
ska, J. Kostycz, A. Janiszewska, E. Machura). 

Dystans 5 km, łyżwa 
32 miejsce - E. Machura 
41 miejsce - J. Janiszewska 

Dystans 3 km, styl klasyczny 
22 miejsce - E. Machura 
23 miejsce - J. Janiszewska 
35 miejsce - 1. Kostycz 
27 miejsce - A. Janiszewska 

Klasy sportowe zdobyli: 
II klasa sportowa - D. Skrzyński 
ill klasa sportowa - Ł. Klimkiewicz, E. Machura, G. Kon
dziołka, D. Marczak, S. Janiszewska, 1. Janiszewska. 

BIATIll,ON 

Puchar Karkonoszy - Szklarska Poręba 

Dystans 10 km 
4 miejsce - Tomasz Dyląg 

Dystans 8 km 
2 miejsce - Katarzyna Rij 
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Dystans 4,5 km 
2 miejsce - Katarzyna Rij 

Dystans 15 km 
7 miejsce - Szymon Cetnarski 
Mistrzostwa Polski - Duszniki Zdrój 

Dystans 6 km 
4 miejsce - Tomasz Dyląg 

Dystans 15 km 
II miejsce - Szymon Cetnarski 

Dystans 7,5 km 
7 miejsce - Urszula Szałaj 

Dystans 8 km 
5 miejsce - Katarzyna Rij 

Dystans 4,5 km 
7 miejsce - Katarzyna Rij 
7 miejsce - sztafeta juniorów młodszych 3 x 6 km 
(skład: T. Dyląg, Ł. Klimkiewicz, A. Poznar). 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Szklarska 
Poręba 

Dystans 15 km. 
2 miejsce - Szymon Cetnarski 

Dystans 8 km 
l miejsce - Katarzyna Rij 

Zawody Państw Grupy Wyszechradzkiej - Szklar
skaPoręba 

9 miejsce- KatarzynaRij 

Do reprezentacji Polski powołani zostali: Sz. Cetnar
ski iK. Rij. 
Klasy sportowe zdobyli: 
I klasa sportowa - Sz. Cetnarski 
II klasa sportowa - K. Rij, T. Dyląg, U. Szałaj. 
III klasa sportowa - G. Dyląg, Ł. Klimkiewicz, A. Po
znar, E. Kostycz, S. Frydrych. 
Osiągnięcia sekcji narciarskiej i biathlonowej przyczy

niły się do zdobycia trzeciego miejsca w wojewódzkiej 
punktacji klubowej, za takimi klubami, jak: "Karpaty" Kro
sno, "Górnik" Sanok. Natomiast w punktacji gmin Ryma
nów zajął 3 miejsce w województwie, za takimi gminami, 
jak: Sanok i Krosno, wyprzedzając wszystkie pozostałe 
gminy w województwie. 

Zima 1995/96 

NARCIARSTWO KLASYCZNE: 
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Wojewódzkie Narciarskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej 
4 miejsce - Ewelina Machura 
9 miejsce - Aneta Barć 

Mistrzostwa Podkarpackiego Okręgowego 
Związku Narciarskiego - Ustrzyki Dolne 

styl klasyczny: 
l miejsce - Sławomir Janiszewski - młodzik 
l miejsce - Tomasz Cimaj - rocznik przedstartowy 
4 miejsce - Ewelina Machura - młodziczka 
1 miejsce - Daniel Skrzyński - junior młodszy 

styl dowolny: 
3 miejsce - Sławomir Janiszewski 
2 miejsce - Daniel Skrzyński 
3 miejsce - Grzegorz Dyląg - junior 
5 miejsce - Ewelina Machura 

3 miejsce - zespołowo "Sokół" Rymanów 

"Lampa Górnicza" - Iwonicz Zdrój 
4 miejsce - Szymon Cetnarski 
6 miejsce - Grzegorz Dyląg 
2 miejsce - Sławomir Janiszewski 
1 miejsce - Ewelina Machura 
2 miejsce - Aneta Barć 
2 miej sce -Łukasz Klirnkiewicz 
1 miejsce - Tomasz Cimaj 
2 miejsce - Dawid Dereniowski 

2 miejsce - zespołowo 

Olimpiada Młodzieży - Zakopane 

Juniorzy młodsi: 

Dystans 5 km 
12 miejsce - Daniel Skrzyński 

Dystans IOkm 
14 miejsce - Daniel Skrzyński 

Mistrzostwa Polski Młodzików - Szklarska Poręba 

Styl dowolny: 

Dystans 5 km 
3 miejsce - Sławomir Janiszewski - brązowy medal 

Dystans 3 km 
5 miejsce - Sławomir Janiszewski 

BIATHLON 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Zakopane 

Juniorzy: 

Dystans 15 km 
5 miejsce - Szymon Cetnarski 

Dystans 10 km 
8 miejsce - Szymon Cetnarski 
9 miejsce - Grzegorz Dyląg 
6 miejsce - Urszula Szałaj 



Ogólnopolskie Zawody KJasyfikacyjne - Szklar-
ska Poręba 

Juniorzy: 

Dystans 15 km 
11 miejsce - Szymon Cetnarski 
19 miejsce - Grzegorz Dyląg 
26 miejsce - Tomasz Dyląg 

Dystans 10 km 
9 miejsce - Szymon Cetnarski 
13 miejsce - Grzegorz Dyląg 
28 miejsce - Tomasz Dyląg 
11 miejsce - Urszula Szałaj 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne -Duszniki Zdrój 

Dystans 15 km 
6 miejsce - Szymon Cetnarski 
11 miejsce - Grzegorz Dyląg 

Dystans 10 km 
8 miejsce - Szymon Cetnarski 
12 miejsce - Grzegorz Dyląg 
25 miejsce - Tomasz Dyląg 
8 miejsce - Urszula Szałaj 

juniorzy młodsi: 

Dystans 10 km 
22 miejsce - Łukasz Klirnkiewicz 

Dystans 6km 
19 miejsce -Łukasz Klimkiewicz 
Mistrzostwa Polski Juniorów - Zakopane 

Dystans 15 km 
6 miejsce - Szymon Cetnarski 

Bieg dmżynowy 10 km 
3 miejsce - brązowy medal 

3 miejsce - sztafeta 3 x 7,5 km - brązowy medal (skład: 
Sz. Cetnarski, G. Dyląg, T. Dyląg) 
Po sezonie zimowym 1995/96 "Sokół" Rymanów zdo

był trzecie miejsce w wojewódzkiej punktacji klubowej, 
w punktacj i gmin także trzecie miejsce. 

Po mistrzostwach Polski zawodnik "Sokoła" - Szymon 
Cetnarski został powołany do reprezentacji Polski na Mi
strzostwach Świata Juniorów, które odbyły się w Finlandii. 

Biegł on w składzie sztafety 4 x 7,5 km, która zajęła 8 
miejsce. 

Zima 1996/97 

NARCIARSTWO KLASYCZNE: 

Mistrzostwa Podkarpackiego OZN - u - Ustrzyki 
Dolne 

Młodzicy: 

Dystans 3 km 
5 miejsce - S. Farbaniec 

9 miejsce - P. Bar 
II miejsce - T. Cimaj 
15 miejsce -K. Barć 
25 miejsce - M. Wiernasz 
Dystans 5 km 
5 miejsce - S. Farbaniec 
7 miejsce - T. Cimaj 
9 miejsce - K. Barć 
10 miejsce - M. Wiernasz 

juniorzy młodsi: 

Dystans 10 km 
4 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
6 miejsce - D. Skrzyński 

juniorzy: 

Dystans 15 km 
l miejsce - T. Dyląg 
2 miejsce - Sz. Cetnarski 
3 miejsce - G. Dyląg 
3 miejsce zaspołowo 

Wojewódzkie Narciarskie Igrzyska Mlodzieży 
Szkolnej 

Dystans 5 km 
5 miejsce - S. Farbaniec 
8 miejsce - K. Barć 
10 miejsce - T. Cimaj 
18 miejsce - M. Wiernasz 

"Lampa Górnicza" - Iwonicz Zdrój 

młodzicy: 

2 miejsce - T. Cimaj 
3 miejsce - K. Barć 
5 miejsce - S. Farbaniec 

jlmiorzy młodsi: 
3 miejsce - Ł. Klimkiewicz 

juniorzy: 
1 miejsce - T. Dyląg 
2 miejsce - G. Dyląg 
2 miejsce zespołowo 

Mistrzostwa Polski Miodzików 

Dystans 5 km 
18 miejsce - K. Barć 
31 miejsce - S. Farbaniec 
51 miejsce - T. Ci maj 
10 miej sce - sztafeta 4 x 3 km 

BIAnnnN 

Przygotowania do sezonu 1996/97 biathloniści roz
poczęli obozem w Zakopanem - Kirach. Pobyt na obo
zie sponsorowała finna "Telbud" w Krośnie. Obóz trwał 
10 dni. Zawodnicy trenowali w bardzo dobrych warun-
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kach, na stadionie olimpijskim. Był to jedyny obóz od 
powołania MSS "Sokół" w Rymanowie. 
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Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim - Dusz
niki Zdrój 

Sprint 

juniorzy: 
22 miejsce - G. Dyląg 

juniorzy młodsi: 
24 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
27 miejsce - D. Skrzyński 

Bieg długi 

juniorzy: 
3 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
25 miejsce - G. Dyląg 

juniorzy młodsi: 
19 miejsce - S. Janiszewski 
33 miejsce - D. Skrzyński 

Międzynarodowe Zawody o Puchar Polski - na narto
rolkach 
4 miejsce - Daniel Skrzyński - junior młodszy 
8 miejsce - Grzegorz Dyląg - junior 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - J akuszyce 

juniorzy: 

Dystans 10 km 
l3 miejsce - G. Dyląg 
14 miejsce- T. Dyląg 

bieg łączony 
24 miejsce - G. Dyląg 
28 miejsce - T. Dyląg 

juniorzy młodsi: 

Dystans 6km 
16 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
19 miejsce - D. Skrzyński 
24 miejsce - S. Janiszewski 

bieg łączony 
12 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
20 miejsce - S. Janiszewski 
21 miejsce - D. Skrzyński 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Duszniki 
Zdrój 

juniorzy młodsi: 

Dystans 15 km 
12 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
18 miejsce - S. Janiszewski 
25 miejsce - D. Skrzyński 

Dystans 6km 
10 miejsce - Ł. Klimkiewicz 

14 miejsce - S. Janiszewski 
27 miejsce - D. Skrzyński 

Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne - Zakopane 

juniorzy: 

Dystans 15 km 
7 miejsce - T. Dyląg 
15 miejsce- G. Dyląg 

Dystans 10 km 
10 miejsce - G. Dyląg 
19 miejsce - T. Dyląg 

juniorzy młodsi: 

Dystans 10 km 
21 miejsce - Ł. Klimkiewicz 
29 miejsce - D. Skrzyński 

Dystans6km 
18 miejsce - Ł. Klimkiewicz 

Mistrzostwa Polski Junorów - Duszniki Zdrój 

Dystans 15 km 
14 miejsce- G. Dyląg 
17 miejsce - T. Dyląg 
6 miejsce - sztafeta 

Dystans 10 km 
l3 miejsce - G. Dyląg 
28 miejsce - T. Dyląg 

Olimpiada Młodzieży - Zakopane 

Dystans 6km 
4 miejsce - D. Skrzyński 
5 miejsce - bieg drużynowy (skład drużyny: D. Skrzyń
ski, 1. Janiszewski, Ł. Klimkiewicz). 
6 miejsce - sztafeta 3 x 4,5 km 

Mistrzostwa Młodzików Makroregionu Małopolska 
-Zakopane 
1 miejsce - Aneta Barć 
2 miejsce - Krzysztof Barć 
3 miejsce - Tomasz Cimaj 
7 miejsce - Mariusz Wiemasz 

W tym też roku szkolnym zawodnik z Rymanowa, Szy
mon Cetnarski został powołany na Akademickie Mistrzo
stwa Świata w Korei Południowej. Zajął tam: na dystansie 
20 km - 39 miejsce, na 10 km - 43 miejsce, w sztafecie 
4 x 7,5 km - 7 miejsce. 

MSS "Sokół" Rymanów nie tylko brało udział w zawo
dach sportowych, ale co roku, na swoich obiektach, or
ganizowało kilka imprez narciarskich, tj . Liga Narciarska, 
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Wojewódz
kie Zawody w Biathlonie Letnim i Zimowym. 

Zawodnicy startując w większej ilości zawodów, zdo
bywają bogatsze doświadczenie i wyniki ich są coraz lep
sze. Świadczy to o prawidłowej i systematycznej pracy 



Kadrowicze-biathloniści na Uniwersjadzie w Korei 
Południowej. Od lewej: D. Matwijów, G. Grzywa, 

Sz. Cetnarski, J. Magiera 

trenera K. Cetnarskiego z młodzieżą oraz o zaangażo
waniu się w pracę w Stowarzyszeniu takich osób, jak 
Ignacy Bielecki, Bogdan Michalski, Marek Góra, Paweł 
Nadziakiewicz, Zdzisław Chmielewski, Kazimierz Dy
ląg, Ryszard Krukar, Piotr Konieczny. 

Kazimierz Cetnarski od 1976 r. zajmuje się spor
tem, a szczególnie narciarstwem i biathlonem, w tym 
16 lat w Rymanowie. Dlatego też należałoby przedsta
wić jego sylwetkę jako społecznika, który wniósł wiele 
w rozwój sportu zimowego w Rymanowie. Urodził się 
on w 1948 r. W Rymanowie w rodzinie robotniczej. 
W 5 klasie Szkoły Podstawowej ojciec kupił mu narty 
uniwersalne (klejonki). Jeździł na nich po górkach woko
licy Rymanowa i Rymanowa Zdroju. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej podjął naukę w Liceum Pedago
gicznym w Gorlicach. 

W II klasie liceum zapisał się do MKS Gorlice do sek
cji narciarskiej. W okresie przygotowawczym trenował raz 
w tygodniu, a w okresie zimowym dwa razy w tygodniu 
(ponieważ na więcej treningów nie zezwalała Rada Peda
gogiczna Szkoły) pod kierunkiem p. Bronisława Mianiw
skiego. Oprócz uczestnictwa w zawodach narciarskich 
startował w różnych zawodach szkolnych, Ij.lekkoatlety
ka, piłka ręczna, nożna, siatkówka, koszykówka, pływa
nie. Największe sukcesy jednak osiągał w narciarstwie. 
Kilkakrotnie zdobył tytuł Mistrza Powiatu Gorlickiego 
w biegach narciarskich i Biegach Walterowych (bieg na 
nartach, strzelanie z KBKS, rzut granatem). Na Mistrzo
stwach Okręgu Rzeszowskiego w 1966 r. wraz z kolega
mi zdobył 4 miejsce w sztafecie za takimi klubami, jak 
"Górnik" Iwonicz, LZS Klirnkówka, MKS Ustrzyki Dol
ne. Startowało wtedy 25 klubowych sztafet. 

Po ukończeniu nauki w Liceum Pedagogicznym pod
jął pracę w SP w Odrzechowej . Na wiosnę został powo
łany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Kom
panii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. 
Wystartował on tam, bez przygotowania, na zawodach 
narciarskich Okręgowego Związku Narciarskiego 
w Warszawie, zdobywając 3 miejsce na lObn. 

Po ukończeniu shlżby wojskowej podjął pracę w SP 
w Szklarach jako kierownik punktu filialnego. W 1974 
r. ukończył Studium Nauczycielskie o kierunku pedago
gika opiekuńcza z wychowaniem fizycznym. W tym też 
roku rozpoczął naukę na AWF w Krakowie, którą ukoń
czył w 1978r. 

Od 1976 r. zajmował się sportem, a szczególnie nar
ciarstwem w SP w Jaśliskach. Uczniowie tej szkoły pod 
jego kierunkiem uzyskiwali zawsze znaczące sukcesy 
w sporcie, m.in.: Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

9 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt 
9 miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Mistrzostwa Polski LOK w biathlonie kobiet - srebr-

ny medal w sztafecie. 
Do najlepszych narciarzy zaliczali się uczniowie: Mał

gorzata Biłas, Anna Grodzińska, Wiesław Kurdyła, Ry
szard Chowaniec, Barbara Puchalik, Bogusława Kurdyła, 
Zdzisława Farbaniec, Stanisłwawa Patlewicz. 

W 1981 r. K. Cetnarski zaczął pracę w SP w Rymano
wie. Zajmował się sportowym szkoleniem młodzieży 
w szkole i klubie "Start" Rymanów, trenując takie dyscy
pliny, jak narciarstwo, strzelectwo, LA, letnie sporty 
obronne i biathlon, osiągając wysokie wyniki na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, np.: 

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 9 miejsce 
w czworoboju lekkoatletycznym chłopców. 

W strzelectwie jego zawodnicy kilkakrotnie zdoby
wali Mistrzostwo Województwa w latach 1984 - 85, wiele 
razy również zwyciężali w zawodach wojewódzkich i ma
kroregionalnych w letnich sportach obronnych. Ucznio
wie pod jego kierunkiem wygrywali również zawody wo
jewódzkie w piłce ręcznej, nożnej, siatkowej i w sztafeto
wych biegach przełajowych. Wyniki narciarskie i biathlo
nowe ujęte są w tej pracy. 

W międzyczasie ukończył kursy instruktorskie, tj. nar
ciarski, z piłki siatkowej, nożnej, strzelectwa sportowego. 

W 1986 r. K. Cetnarski ukończył dwuletnie studia po
dyplomowe na AWF w Warszawie, zdobywając trenera 
II klasy państwowej z narciarstwa biegowego. Dwa lata 
później zdobył drugi stopień specjalizacji zawodowej. 
Zdobyte wiadomości na studiach, kursach i szkoleniach 
włączył w praktykę, co dawało dobre efekty. W 1992 r. 
pracując w LO Rymanów, po zlikwidowaniu sekcji nar
ciarskiej i biathlonowej w "Starcie", podjął szkolenie za
wodników w MMS "Sokół". 

Wielu jego zawodników po ukończeniu szkół śred
nich podjęło studia i dzisiaj są nauczycielami. Są to: 
M. Biłas, A. Grodzińska, R. Chowaniec, D. Królicki, S. 
Penar, W. Krókar, D. Zając, 1. Borek, L Cetnarska, Sz. Cet
narski, T. Dyląg, G. Dyląg, K. Goliński i inni. 

Aby prowadzić szkolenie zawodników, K. Cetnarski 
starał się o jak najlepszy sprzęt narciarski, smary narciar
skie, budował obiekty sportowe, organizował wiele im
prez na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim, 
makroregionalnym. Czynnie uczestniczył w pracach Za
rządu Wojewódzkiego SZS w Krośnie oraz Zarządu Wo
jewódzkigo LOK w Krośnie. 
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Kazimierz Cetnarski 

Przez te wszystkie lata do dnia dzisiejszego pracuje 
społecznie. Za skromne wynagrodzenie, jakie otrzymy
wał z Urzędu Wojewódzkiego, kupował zawodnikom 
wysokiej klasy sprzęt sportowy, smary narciarskie, przy
rządy do smarowania nart, pokrywał wyj azdy na treningi 
narciarskie i biathlonowe. 

Niektórzy ludzie nie chcą wierzyć, że można tak wiele 
pracować społecznie, nie mając z tego korzyści. Jedy-

ną satysfakcją są osiągane wyniki w pracy. Wiele osób 
zamiast pomagać, przeszkadza w szerzeniu kUltlllY fi
zycznej i osiąganiu wyników, snując różne domysły i nie
potwierdzone plotki. 

Nauczyciel- trener twierdzi, że:" ... ten, kto ci nie po
maga, a nie przeszkadza, to już ci pomaga". 

W dotychczasowej karierze trenerskiej jego ucznio
wie i zawodnicy zdobyli na Centralnych Igrzyskach Mło
dzieży Szkolnej, Resortowych i Otwartych Mistrzo
stwach Polski i Pucharach Polski: 

w narciarstwie 20 medali 
w biathlonie 21 medali 
razem 41 medali 
Siedmiujego zawodników reprezentowało kraj w za

wodach miedzynarodowych i Mistrzystwach Świata. 
Za swą pracę nauczycielską i trenerską otrzymał kilka 

nagród Dyrektora Szkoły, Inspektora Oświaty, pięć na
gród Kuratora Oświaty w Krośnie, Nagodę Ministra 
Oświaty II - go stopnia oraz wyróżnienie władz sporto
wych, np. Złotą Odznakę Zrzeszenia Sportowego "Start", 
Złotą Odznakę LZS, Srebrną Odznakę "Zasłużony Dzia
łacz LOK", Honorową odznakę Przyjaciół Harcerstwa oraz 
odznaczenia państwowe, tj. Medal 40 -lecia Polski Ludo
wej, Srebrny Krzyż Zasługi. 

Był laureatem Wojewódzkiego Plebiscytu - Honoro
wa Trybuna Trenera - Wychowawcy Młodzieży. 

K. Cetnarski uważa, że kultura fizyczna i sport upra
wiany rozsądnie odciąga młodzież od złych nałogów dzi
siejszej cywilizacji, np. narkomanii, alkoholizmu. Twier
dzi on, że sport w dzisiejszych czasach istnieje dzięki 
działalności fanatycznych społeczników, więzi sportu 
szkolnego z zakładami pracy, Urzędem Gminy i Woje
wódzkimi Instytutami Sportowymi, poparciu finansowe
mu sponsorów. 

Mało już jest teraz takich nauczycieli, trenerów, wy
chowawców, którzy jak K. Cetnarski poświęcają swój 
czas dla szerzenia kultury fizycznej i sportu, niekiedy 
nawet kosztem własnej rodziny. 

Dalszy ciąg historii narciarstwa, biathlonu, lekkiej atletyki i strzelectwa aż roku 
2001 zawarty jest w pracy magisterskiej Szymona Cetnarskiego "Sokół" Rymanów, 
a do 2002 roku w zbiorach Kazimierza Cetnarskiego. 
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