
ROCZNIK 
RYMANOWA ZDROJU 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYMANOWA ZDROJU 

2002 
TOM VII 

FOT-ART'1lf 



Elżbieta N adziakiewicz 
Paweł Kinelski 

SZKOŁA POD PATRONATEM 
ANNY Z DZIAŁ yŃSKICH POTOCKIEJ 

2 czerwca mija rok od momentu, gdy Szkole Pod
stawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej nadano imię Anny 
z Działyńskich Potockiej. 

DZIEJESZKOLY 
Szkoła w Posadzie Górnej istnieje od ponad stu lat. 

l IX 1895 roku rozpoczęła pracę szkoła ludowa l-kla
sowa. Uczęszczało do niej ponad 200-tu uczniów. 
W pierwszych latach ubiegłego stulecia dzieci masowo 
opuszczały lekcje, uciekały z nich, wiele spośród nich 
przerywało naukę. We własnym środowisku, o nie roz
budzonych aspiracjach kulturalno-oświatowych, stano
wiły tanią siłę roboczą, wykorzystywaną przez rodziców 
w gospodarstwach rolnych. W 1924 r. 2-klasową szko
łę w Posadzie Górnej przekształcono na 4-klasową. Po 
wybuchu II wojny światowej utrzymywano obowiązek 
szkolny, lecz liczba uczniów pobierających naukę zmniej
szyła się bardzo znacznie. W marcu 1941 r. budynek 
szkoły został zajęty przez Wehrmacht i nauka przerwa
na została do maja, a następnie do czerwca odbywała się 
w domu pana Wojciecha Krukara. Okupacja oraz działa
nia wojenne 1944 roku doprowadziły do strasznej de
wastacji budynków szkolnych. Podjęło uchwałę o prze
budowie parterowego budynku w piętrowy z 6 klasami. 
Uroczyste oddanie nowej już szkoły odbyło się 
13 I 1952 roku. Od l IX 1966 r., po raz pierwszy w hi
storii szkolnictwa podstawowego, w murach szkoły roz
poczęła naukę młodzież klasy ósmej. Do szkoły uczęsz
czało wówczas ok. 280 uczniów. Okres II połowy lat 70-
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tych to doprowadzenie bieżącej wody do budynku szkol
nego oraz wykonanie instalacji gazowej, natomiast lata 
1991-1994 to okres rozbudowy szkoły. Dobudowane zo
stało nowe skrzydłao, które uroczyście poświęcono 2 4 
IX1994 r. We wrześniu 1996 r. rozpoczął się remont 
generalny starego budynku szkoły. Następne lata to dal
szy rozwój szkoły w wielu kierunkach. Dobrze wyposa
żona i funkcjonalna placówka przejęła z rąk gminy 
z dniem l stycznia 1998 r. przedszkole w Rymanowie 
Zdroju jako swoją filię. Następne zmiany organizacyjne 
przyniósł rok 1999. Z dniem l września weszła w życie 
reforma edukacji zmieniająca strukturę szkolnictwa 
i programy nauczania. Szkoła podstawowa została prze
kształcona w Zespół Szkół Publicznych, w skład które
go weszły Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Posadzie 
Górnej oraz Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju a od 
września 2000 Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju -
Desznie. Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół 
Szkół Publicznych i obejmuje swoim obwodem dzieci 
i młodzież z miejscowości Posada Górna i Rymanów 
Zdrój. W skład Zespołu wchodzi gimnazjum i szkoła 
podstawowa, której podporządkowane są dwie szkoły 
filialne w Rymanowie Zdroju i Rymanowie Zdroju -
Desznie. Do wszystkich szkół wchodzących w skład 
Zespołu uczęszcza łącznie blisko 500 uczniów. 41- oso
bowa wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczyciel
ska gwarantuje wysoki poziom nauczania. Przed społecz
nością szkolną i środowiskiem lokalnym pojawiło się 
nowe wyzwanie w postaci budowy sali gimnastycznej, 
której realizacja została wpisana w tegoroczny budżet 
gminy, za co uczniowie i nauczyciele dziękują serdecz
nie władzom gminy. 

WSPOMNIENIA SPRZED ROKU 
Uroczystość nadania imienia, która odbyła się w 75 

rocznicę śmierci Patronki poprzedzona była licznymi przy
gotowaniami. Pomysłodawcą nadania Szkole Podstawo
wej i Gimnazjum imienia Anny z Działyńskich Potoc
kiej była dyrektor szkoły Elżbieta Nadziakiewicz. Po
mysł został poddany konsultacjom wśród uczniów, ro
dziców i nauczycieli i zyskał powszechną akceptację. 
Przychylnie do tego projektu ustosunkowała się rów
nież Rada Miejska w Rymanowie. W dniu 23 marca 
2001 roku na uroczystej sesji, w której uczestniczyli 
uczniowie gimnazjum, Rada Miejska podjęła uchwałę 
o nadaniu imienia. Uroczystość odbyła się w dniu 
2 czerwca, w 75 rocznicę śmierci Patronki. W tym dniu 
uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście ze-
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brali się na cmentarzu parafialnym w Rymanowie nad 
mogiłą Anny Potockiej, gdzie zmówiono modlitwę za 
Jej duszę, zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów. 
Następnie, w Kościele Parafialnym w Rymanowie, roz
poczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez 
bp Adama Szala, ks. Prałata Józefa Kilara, ks. Francisz
ka Penara, ks. Feliksa Paściaka, i ks. Mieczysława Szo
staka. Podczas mszy modlono się o błogosławieństwo 
dla uczniów i pracowników szkoły oraz za dusze tych, 
którzy już odeszli, ale na trwałe wpisali się w jej histo
rię. Przede wszystkim jednak za duszę Anny Potockiej, 
pod której patronatem od tego dnia zaczynała wycho
wywać się i uczyć młodzież szkoły w Posadzie Górnej. 
Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole, gdzie 
nastąpiło odczytanie Aktu Nadania Imienia przez Prze
wodniczącego Rady Miejskiej Mariana Niemczyka, od
słonięcie tablicy pamiątkowej pamiątkowej przez po
tomków rodziny Potockich: Władysława Potockiego 
z synem Jerzym, oraz jej poświęcenie przez ks. bp Ada
ma Szala. W dalszej części zaproszeni goście dokony
wali wpisów w Księdze Pamiątkowej a następnie niektó
rzy z nich zabrali głos, między innymi: Senator RP Je
rzy Borcz, Dyrektor Delegatury Podkarpackiego Kura
torium Oświaty w Krośnie Augustyn Walczak, Potomek 
Rodziny Potockich Władysław Potocki, wicestarosta 
Powiatu Krośniet'1skiego Grzegorz Gościński, Bur
mistrz Gminy Rymanów Jan Rajchel oraz Przewodni
czący Rady Miejskiej w Rymanowie Marian Niemczyk, 
który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej. 
Wymieniony zachęcał zebranych do zakupu cegiełek na 
budowę sali. Z ust wszystkich padały ciepłe słowa pod 
adresem szkoły i jak najlepsze życzenia na przyszłość. 
Po części oficjalnej nadszedł moment na wzruszający 
montaż muzyczno - słowno - taneczny, który wzbudził 
zachwyt u widzów. 

SZKOŁA POD SKRZYDŁAMI PATRONKI 
W bieżącym roku szkolnym a zarazem pierwszym 

roku istnienia placówki pod patronatem Anny z Działyń
skich Potockiej nauczyciele i uczniowie pracowali bar
dzo solidnie starając się dać z siebie jak najwięcej. Efek
ty tej pracy odzwierciedlą wyniki klasyfikacji końco
worocznej, egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu klas 
szóstych. Ważnym ich miernikiem jest również maso
wy udział, zajmowanie czołowych lokat i nagrody otrzy
mywane przez uczniów w różnorakich konkursach. Nie 
sposób wymienić wszystkich nazwisk i osiągnięć 
uczniów, które w bieżącym roku wpisały się do kroniki 
szkolnej, ale warto przytoczyć przynajmniej niektóre 
z nich: w próbnym egzaminie gimnazjalnym nasi ucznio
wie uzyskali średnią punktów 28,40 (średnia uczniów 
w gminie - 24,32, średnia uczniów w powiecie-23,31), 
w przedmiotowych konkursach organizowanych przez 
Podkarpackie Kuratorium Oświaty wzięło ogółem udział 
90 uczniów gimnazjum i 59 uczniów szkoły podstawo
wej. Laureatami etapu wojewódzkiego dla klas gimna-
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zjalnych, którzy uzyskali jednocześnie zwolnienie z czę
ści egzaminu gimnazjalnego, zostali: Bartosz Niemczyk 
w konkursie matematycznym i Bartosz Biela w konkur
sie humanistycznym. Uczestnikiem etapu rejonowego 
w konkursie przyrodniczym był Bartosz Niemczyk a w 
konkursie humanistycznym Maciej Krukar. W szkole 
podstawowej do etapu rejonowego w konkursie huma
nistycznym zakwalifikowała się Joanna Doroba, a w kon
kursie matematyczno - przyrodniczym Agata Zając 
i Monika Madej. Bartosz Niemczyk wziął udział w XVI 
Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach 
Matematycznych i Logicznych, zakwalifikował się do 
półfinału tych mistrzostw (wyniki nie sąjeszcze znane). 
W ogółnopolskim konkursie "MAT 2002" wzięło udział 
91 uczniów - Bartosz Niemczyk zajął 5 miejsce w wo
jewództwie podkarpackim w kategorii klas ll[ ginma
zjum, Kacper Nadziakiewicz 10 miejsce w wojewódz
twie w kategorii klas II gimnazjum. W ogólnopolskim 
konkursie "English High Flier 2001" wzięło udział 42 
uczniów - Ewa Śliwka zajęła 6 miejsce a Elżbieta Ha
lerz 8 miejsce w województwie podkarpackim w kate
gorii klas I gimnazjum, natomiast Aleksandra Kilar 9 
miejsce w województwie w kategorii klas VI szkoły pod
stawowej. W Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "Wy
graj Sukces" wzięło udział 17 uczniów, do drugiego eta
pu zakwalifikowała się Katarzyna Karaś. W biegach prze
łajowych na poziomie powiatu startowało 4 uczniów, 
jeden z nich Lorenc Łukasz, ucze11 klasy IV szkoły pod
stawowej zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. W 
konkursie recytatorskim "Poeci dzieciom" Patrycja 
Różowicz i Kamila Krukar zakwalifikowały się do eta
pu powiatowego a w konkursie "Pisarze RST" do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się: Kamila Krukar i To
masz Farbaniec, do etapu międzypowiatowego Różowicz 
Patrycja. Szkoła stara się ponadto integrować środowi
sko lokalne organizując uroczystości i imprezy środo
wiskowe. Wśród nich należy wymienić: spotkanie z ro
dzinąPatronki zorganizowane podczas zjazdu Potockich, 
część artystyczną na gminne obchody Święta Niepodle
głości, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziad
ka i in. Sukcesy uczniów są jednocześnie sukcesami na
uczycieli, którzy w ponad stuletniej historii szkoły za
wsze cieszyli się uznaniem. 

ROCZNICA 
Pierwszą rocznicę nadania imienia szkoła będzie ob

chodzić uroczyście w dniu 8 czerwca. Uroczystość roz
pocznie się Mszą Św., po której nastąpi złożenie kwiatów 
na grobie Patronki na cmentarzu w Rymanowie. Dalsza 
część obchodów odbędzie się w szkole, na którą złożą 
się: I Konkurs Wiedzy o Annie Potockiej "Śladami Pani 
Rymanowa" oraz część artystyczna przybliżająca postać 
Patronki. W związku z rocznicą zostanie wydana płyta 
CD, zawierająca infonnacje związane z uroczystością 
nadania imienia oraz zdjęcia z jej przebiegu, opracowa
na przez Elżbietę Nadziakiewicz i Grzegorza Argasiń
skiego. 



Kapliczka na szczycie Góry Zamczyska wmurowana w urwisko skalne. Kapliczka powstała w 120-lecie odkrycia 
wód rymanowskich. Autor kapliczki nieznany, fot. Stefan Stempin 
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Obelisk z krzyżem i inskrypcjąfundacyjną, zlokalizowany na wschodnim stoku Góry zamczyska, przy drodze 
na Konty, wykonany przez Szymona Smereckiego w 1926 r. Obelisk kiedyś zwieńczony był krzyżem, w 1993 r. został 

wyremontowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Rymanowa Zdroju, fot. Stefan Stempin 
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Kościół parafialny w Rymanowie Zdroju pw. św. Stanisława biskupa i męczennika. 
(przed rozbudową - stan z 1999 r.), fot Jerzy "ygoda 
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Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Anny z Działyńskich Potockiej 
Tablica upamietniająca nadanie szkole imienia Anny z Działyńskich Potockiej, A.D. 2 VI 2001, fot. Waldemar Czado 




