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Zarzπd Gminy RaniøÛw og≥asza konkurs na opra-
cowanie HERBU GMINY RANIØ”W, ktÛry w przy-
sz≥oúci sta≥by siÍ wizytÛwkπ i symbolem naszej gminy,
znakiem rozpoznawczym umieszczanym na tablicach
informacyjnych, pismach o szczegÛlnym znaczeniu dla
historii miejscowoúci.

W projektach plastycznych sugeruje siÍ uwzglÍd-
niÊ:
f tradycje historyczne,
f warunki geograficzne gminy,
f barwy stosowne do punktÛw wymienionych powy-
øej.

Wywodzi siÍ ten termin od s≥Ûw Chrystusa zapisanych w
Ewangelii: "Jako mnie pos≥a≥ Ojciec, tak i Ja was posy≥am -
idπc na ca≥y úwiat nauczajcie wszystkie narody". Z takπ misjπ
wyruszali misjonarze do pogaÒskich krajÛw. RÛøne misje po-
dejmowali takøe ludzie úwieccy. Misje dyplomatyczne, poli-
tyczne czy naukowe. W znaczeniu duszpasterskim, misje to
uroczyste g≥oszenie S≥owa Boøego w parafii.

KoúciÛ≥ praktykuje rÛøne formy g≥oszenia prawd wiary.
Podstawowπ formπ ich g≥oszenia dla dzieci jest katechizacja,
a dla doros≥ych kazania niedzielne i úwiπteczne, czy homilie
sakramentalne. Formπ uroczystπ sπ rekolekcje Wielkopostne
czy Adwentowe dla ca≥ej parafii. Sπ takøe organizowane re-
kolekcje dla poszczegÛlnych grup wiernych: rekolekcje ewan-
gelizacyjne oazowe, czy zamkniÍte. Najuroczystszπ formπ
g≥oszenia S≥owa Boøego sπ misje parafialne. Prawo Kano-
niczne i Synod Diecezji Sandomierskiej nakazuje organizo-
waÊ je przynajmniej co 10 lat lub z okazji waønych zbaw-
czych wydarzeÒ. Takim np. waønym wydarzeniem zbawczym
jest Jubileusz 2000-lecia narodzenia Chrystusa, ktÛry teraz
przeøywamy.

Z okazji tego wielkiego Jubileuszu wiary parafia Rani-
øÛw przeøy≥a misje parafialne. Zbieg≥y siÍ one z terminem
misji organizowanych przez parafiÍ od 1960 r. co 10 lat aø po
rok 2000 - Jubileuszowy. Misje by≥y poprzedzone d≥ugim
przygotowaniem modlitewnym, ktÛre trwa≥o od wielu tygo-
dni i miesiÍcy w parafii. Codziennie np. wierni w tej intencji
przed naboøeÒstwami odmawiali KoronkÍ do Mi≥osierdzia
Boøego, ko≥a rÛøaÒcowe modli≥y siÍ na rÛøaÒcu, dzieci przy-
gotowywa≥y siÍ do misji na katechizacji. Po takim przygoto-
waniu misje parafialne rozpoczÍto w drugπ NiedzielÍ Wiel-
kiego Postu w uroczystoúÊ åwiÍtego JÛzefa Patrona Koúcio≥a
i zakoÒczono je w NiedzielÍ nastÍpnπ przypadajπcπ po uro-
czystoúci Zwiastowania NMP 26 marca 2000 r. Nauki misyj-
ne g≥osili wybitni misjonarze diecezjalni: ks. Micha≥ JÛzef-

HERB DLA GMINY

MISJE PARAFIALNE W RANI¯OWIE
"KoúciÛ≥ pielgrzymujπcy jest misyjny ze swej natury, poniewaø swÛj poczπtek bierze wedle planu

Ojca z pos≥ania (ex missione) Syna i z pos≥ania Ducha úw." - tak misyjnoúÊ Koúcio≥a okreúla Prawo
Kanoniczne i Synod Diecezji Sandomierskiej. Samo s≥owo "misje" pochodzi od ≥aciÒskiego wyrazu mit-
to - posy≥am, missio - pos≥annictwo, poselstwo.

Do konkursu naleøy przed≥oøyÊ:
1. pracÍ graficznπ wykonanπ na formacie A4,
2. opis herbu,
3. uzasadnienie.

Prace konkursowe naleøy sk≥adaÊ do UrzÍdu Gmi-
ny w Raniøowie do dnia 31 maja 2000 r. w zapieczÍ-
towanych kopertach z dopiskiem "HERB GMINY".

Do oceny projektÛw herbÛw zostanie powo≥ana
specjalna komisja, ktÛra wstÍpnie dokona oceny, po
czym projekty wybrane zostanπ przed≥oøone do opi-
nii do Heraldycznego Punktu Konsultacyjnego przy
MSWiA.

Autor projektu po zatwierdzeniu herbu przez RadÍ
Gminy w Raniøowie otrzyma nagrodÍ pieniÍønπ.

czyk - proboszcz parafii w Tarnobrzegu i ks. Franciszek Bo-
guÒ - kustosz Sanktuarium Matki Boøej w Tarnowcu. Przygo-
towanie duchowe zaowocowa≥o piÍknymi owocami misji w
postaci licznej frekwencji i spowiedzi a takøe oøywienia øy-
cia religijnego parafii.

ks. Henryk SmaroÒ

UroczystoúÊ poúwiÍcenia nowego Krzyøa Misyjnego w dniu 24.03.2000 r.
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W dniu 25 marca 2000 roku WojewÛdzki Dom Kultury

w Rzeszowie zorganizowa≥ juø po raz XII wojewÛdzki kon-

kurs "Ludowe obrzÍdy i zwyczaje". Jego celem jest ochrona

przed zanikaniem i popularyzacja obrzÍdÛw i zwyczajÛw

ludowych a takøe dokumentacja prezentowanych programÛw.

Do konkursu zg≥osi≥o siÍ kilkanaúcie zespo≥Ûw z wojewÛdz-

twa podkarpackiego. WúrÛd nich znalaz≥ siÍ rÛwnieø nasz

"eksportowy" zespÛ≥ z MazurÛw z przedstawieniem pn.

"OkrÍøne w Mazurach".

Akcja widowiska rozgrywa siÍ w chacie gospodarza. Roz-
poczyna siÍ pobudkπ wczesnym rankiem. Domownicy szykujπ
siÍ do øniwa. WÛwczas przychodzπ do nich sπsiedzi i inni
mieszkaÒcy i oferujπ swπ pomoc przy pracy w polu w zamian
za odrobek w terminie pÛüniejszym. Wszyscy razem wychodzπ
na pole. Wieczorem po skoÒczonej pracy w izbie gospodarza
odbywa siÍ wspÛlna zabawa wszystkich øeÒcÛw i wychwala-
nie cÛrki gospodarza, ktÛra zosta≥a przodownicπ w úcinaniu
sierpem zboøa. Naleøy nadmieniÊ, øe akcja rozgrywa siÍ w cza-
sach, gdy zboøa øÍto sierpem, a kosa by≥a "diabelskim" wyna-
lazkiem. Wierzono wÛwczas, øe kto zboøe kosi≥ bÍdzie kosπ,
ten chleba jad≥ nie bÍdzie.

Za to przedstawienie komisja artystyczna kierowana przez
doktora Andrzeja Karczmarzewskiego z Muzeum Etnograficz-
nego z Rzeszowa przyna≥a zespo≥owi II miejsce oraz nagrodÍ
pieniÍønπ w wysokoúci 300 z≥.

Stanis≥aw Samojedny

OKR ØNE
W MAZURACH
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I wo≥a sprawiedliwoúÊ,
I prawdÍ po úwiecie niesie ...
PrawdÍ o jeÒcÛw tysiπcach
Zg≥adzonych w katyÒskim lesie.

(Feliks Konarski - "KatyÒ")

KatyÒ to miejsce i nazwa, ktÛre pozostanπ na zawsze w

pamiÍci kaødego Polaka, to s≥owo kojarzπce siÍ z okrucieÒ-

stwem wobec bezbronnych, bestialstwem wobec ofiar, niena-

wiúciπ do ludzi mÛwiπcych innym jÍzykiem i wyznajπcych

odmienny úwiatopoglπd. To takøe oszustwo pope≥nione wo-

bec ludnoúci i tych wiÍüniÛw, ktÛrzy najpierw majπc nadziejÍ

na powrÛt do ojczyzny i rodziny, bez  øadnego ostrzeøenia,

bez moøliwoúci napisania ostatniego listu mieli zostaÊ wy-

mordowani jeden po drugim i pochowani w zbiorowych mo-

gi≥ach na miejscu, gdzie dokonano tego okrutnego mordu.

Zbrodnia KatyÒska jest wspÛlnπ nazwπ dla zbrodni doko-
nanej na Polakach internowanych po kampanii wrzeúniowej w
1939 roku przez armiÍ radzieckπ. W tym czasie w rÍkach So-
wietÛw znalaz≥o siÍ oko≥o 250.000 øo≥nierzy polskich, w tym
kilkanaúcie tysiÍcy oficerÛw polskich. SpoúrÛd nich oko≥o 8-9
tysiÍcy to oficerowie zawodowi i oficerowie rezerwy oraz pod-
chorπøowie Wojska Polskiego. NajwiÍcej ich dosta≥o siÍ do
niewoli w rejonie W≥odzimierza Wo≥yÒskiego i Dubna. Inter-
nowaniu podlega≥o teø ponad 6.000 innych PolakÛw, w tym
øo≥nierze i podoficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, ofice-
rowie i funkcjonariusze policji, wielu pracownikÛw admini-
stracji, straøy wiÍziennej i sπdownictwa. Liczba ta obejmowa≥a
takøe kilkudziesiÍciu duchownych.

Poczπtkowo internowani Polacy znajdowali siÍ w obo-
zach przejúciowych, podlegajπcych Armii Czerwonej, po≥oøo-
nych w pobliøu granicy polsko-radzieckiej, pod nadzorem s≥uøb
specjalnych NKWD. PÛüniej przewiezieni zostali w g≥πb ZSRR
do obozÛw w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i innych.

Przemarsze i przewozy internowanych odbywa≥y siÍ w
bardzo trudnych warunkach, w czasie ktÛrych dokonywano
filtracji i selekcji.

SpoúrÛd wszystkich przywiezionych, 4,5 tysiπca oficerÛw
polskich rozmieszczono w Kozielsku, w tym 4 genera≥Ûw (Sta-
nis≥aw Bohaterowicz, Henryk Minkiewicz - Odrowπø, Mieczy-
s≥aw SmorawiÒski, Jerzy Wo≥kowicki), 400 oficerÛw sztabo-
wych, 3,5 tysiπca oficerÛw m≥odszych i 500 podchorπøych oraz
oko≥o 3900 oficerÛw w obozie w Starobielsku: 8 genera≥Ûw,
380 oficerÛw sztabowych, 3.450 oficerÛw m≥odszych i 30 pod-
chorπøych.

W Starobielsku, ktÛry uchodzi≥ za obÛz lepszy od Koziel-
ska, poza 8 genera≥ami (Leon Billewicz, Stanis≥aw Haller, Alek-
sander Kowalewski, Kazimierz £ukowski, Franciszek J. Sikor-
ski, Konstanty Plisowski, Leonard Skierski, Piotr Skuratowicz)
znalaz≥o siÍ tam teø 600 oficerÛw lotnikÛw, wielu kapelanÛw
wojskowych, przedstawicieli wyøszych uczelni, oko≥o 400 le-
karzy, kilkuset inøynierÛw w cywilu i wielu nauczycieli. By≥
tu takøe rabin Wojska Polskiego - Steinberg. WúrÛd genera≥Ûw
znajdujπcych siÍ w obozach w Kozielsku i Starobielsku, po≥o-
wa by≥a w stanie spoczynku.

Trzeci obÛz w Ostaszkowie ko≥o Kalinina, úciúlej na wy-
spie jeziora Seliger, zwany policyjnym liczy≥ sobie oko≥o 6.570
ludzi i powsta≥ najpÛüniej, z poczπtkiem 1940 roku.

W 60 rocznicÍ zbrodni katyÒskiej
W wymienionych powyøej obozach znajdowali siÍ zarÛw-

no ci, ktÛrzy walczyli najd≥uøej we wrzeúniu 1939 roku, jak i
ci, ktÛrzy podjÍli walkÍ nieco pÛüniej.

Trzy wspomniane obozy dla polskich internowanych ofi-
cerÛw zosta≥y usytuowane w dawnych klasztorach i zabudo-
waniach klasztornych wczeúniej bÍdπcych wiÍzieniami. ObÛz
w Kozielsku by≥ po≥oøony 20 kilometrÛw na po≥udniowy
wschÛd od SmoleÒska. Obejmowa≥ budynki monastyru (klasz-
toru) oraz drugi obÛz zwany Skidem, gdzie za czasÛw carskich
znajdowa≥ siÍ przytu≥ek dla u≥omnych i starcÛw. W drugim, w
ktÛrym przebywa≥o oko≥o 1,2 tysiπca oficerÛw, umieszczono
przewaønie tych, ktÛrzy pochodzili z obszaru II Rzeczypospo-
litej zajÍtego przez ZSRR. W grudniu 1939 roku przesuniÍto
tutaj grupÍ zawodowych oficerÛw z Ostaszkowa. Przybyli teø
do niego oficerowie lotnictwa internowani w obozie Ba≥atnie
ko≥o Czernihowa.

"Umieúcili nas w dawnym obszarze klasztornym. By≥y to
dwie duøe cerkwie, ktÛre nazwaliúmy GrÛb Agamemnona i Gro-
bowiec Indyjski oraz eremy, czyli pustelnie umieszczone w mu-
rach czy pod samymi murami. Coú w rodzaju cel. W tych celach
gdzie za czasÛw carskich przebywali pojedynczo zakonnicy,
myúmy siedzieli po dziesiÍciu. By≥a podwÛjna prycza na ktÛrej
by≥o nas piÍciu. Gdy nas przywieziono, by≥o juø doúÊ zimno.
PamiÍtam, øe na poczπtku nie by≥o jeszcze latryny. Wobec tego
poúrodku placyku, niedaleko eremÛw, wykopano dÛ≥ i u≥oøono
dwie deski. (...) W tej latrynie trzeba by≥o siadaÊ na kuckach
ty≥em do siebie w rzπdku. Zdarzy≥o siÍ kiedyú nieszczÍúcie. Lu-
dzie juø od poczπtku pobytu tu chorowali na biegunkÍ. Jeden z
øo≥nierzy czy oficerÛw nie zdπøy≥ dobrze przysiπúÊ i zanieczy-
úci≥ siedzπcego z ty≥u. Nie wiedzia≥ biedny jak siÍ usprawiedli-
wiÊ, powiedzia≥ tylko b≥agalnie: "Przecieø powiedzia≥em panu
przepraszam". ObÛz mia≥ g≥Ûwnπ drogÍ przez úrodek, wzd≥uø
cerkwi. Zresztπ trzeba tu od razu dodaÊ, øe po sπsiedzku w odle-
g≥oúci 500-1000 m by≥ drugi obÛz, tzw. Skid. To by≥ teø Ko-
zielsk, siedzieli tam tak samo starsi oficerowie. By≥ to jakby
oddzia≥ obozu klasztornego. Nasi koledzy i znajomi mieszkali
przewaønie w cerkwiach. Tylko nieliczni tak jak my w eremach.
W cerkwiach by≥y trzypiÍtrowe prycze. Jeúli dodam, øe by≥y one
bardzo przet≥oczone, a ich mieszkaÒcy na poczπtku powaønie
chorowali na øo≥πdek i pÍcherz to proszÍ sobie wyobraziÊ jak
wyglπda≥a noc i sen wiÍüniÛw. Cerkwie by≥y wymalowane na
bia≥o wapnem. Pobyt tylu ludzi i ich parujπce oddechy spowo-
dowa≥y odpadanie wierzchniej, bia≥ej warstwy úciany i oczom
wiÍüniÛw ukazywa≥y siÍ malowid≥a cerkiewne przedstawiajπ-
ce g≥Ûwnie fragmenty postaci rÛønych úwiÍtych. Mieszkanie w
cerkwiach by≥o bardzo niewygodne i niezdrowe. SzczegÛlnie
ze wzglÍdu na brak ogrzewania, a przecieø od poczπtku pobytu
naszych oficerÛw by≥o zimno, z dnia na dzieÒ coraz bardziej."
(Ze wspomnieÒ Henryka Gorzechowskiego ocala≥ego wiÍünia
z Kozielska).

Warunki przebywania w takich obozach by≥y na ogÛ≥ lep-
sze niø w wiÍzieniach sowieckich.

W Kozielsku jeÒcy otrzymali prawo wysy≥ania listÛw do
rodzin, przy czym musieli oni podawaÊ swÛj adres pocztowy
jako "dom wypoczynkowy imienia Gorkiego".

Kaødy wiÍzieÒ otrzymywa≥ 800 gramÛw chleba razowego
na dobÍ, na obiad i kolacjÍ podawano mu zupÍ i kaszÍ. Nie
by≥o to dostatecznie duøo, øeby siÍ nasyciÊ ale wystarczajπco,
øeby przeøyÊ. Ci, ktÛrzy zg≥aszali siÍ dobrowolnie do jakichú
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robÛt na terenie obozu czy teø poza nim,
otrzymywali oprÛcz tego dodatkowe porcje.

Czynnikiem znacznie podnoszπcym
wielu jeÒcÛw na duchu by≥o rozwiniÍte øy-
cie religijne. Poniewaø wszelkie wspÛlne
modlitwy by≥y surowo zakazane, naboøeÒ-
stwa odbywa≥y siÍ potajemnie. KomuniÍ
åwiÍtπ rozdawano w postaci pszenicznego
chleba, pochodzπcego z posi≥ku obozowe-
go. We wszystkich teø budynkach panowa≥
zwyczaj wieczornej modlitwy w postaci trzy-
minutowej ciszy. Spowiedü odbywano prze-
waønie podczas spacerÛw obozowych.

Innym wielkim wydarzeniem w øyciu
duchowym wiÍüniÛw by≥y åwiÍta Boøego
Narodzenia. Kiedy pomyúlimy, øe wszyscy
ci ludzie na pewno nie øyjπ, nawet najmniej-
sze szczegÛ≥y z tych czasÛw nabierajπ swo-
istego, patetycznego zabarwienia.

Ze wspomnieÒ JÛzefa Czapskiego: "PamiÍtam dziú d≥ugi
stÛ≥ zbity z desek, skradzione gdzieú drzewko, kilka bu≥eczek i
cukierkÛw i ca≥y Starobielsk rozbrzmiewajπcy ca≥π noc kolÍda-
mi W≥adze obozowe by≥y przeraøone i nie mog≥y sobie daÊ z
nami rady."

Ze wspomnieÒ Stanis≥awa Swianiewicza wynika, iø w
dzieÒ wigilijny 1939 roku aresztowano i wywieziono wszyst-
kich ksiÍøy, zarÛwno katolickich jak i prawos≥awnych oraz
protestanckich. Jak siÍ pÛüniej okaza≥o likwidacja ksiÍøy w
dzieÒ Boøego Narodzenia mia≥a takøe miejsce w Starobielsku.

Sk≥ad obozu Kozielskiego ulega≥ ciπg≥ym wahaniom, nie
tylko przez to, øe od czasu do czasu odbywa≥y siÍ wywozy
jeÒcÛw poza tereny obozu ale rÛwnieø dlatego, øe do Koziel-
ska nap≥ywa≥y coraz to nowe grupy wiÍüniÛw z innych obo-
zÛw lub wiÍzieÒ.

WkrÛtce w miesiπcu kwietniu 1940 roku rozpoczÍ≥y siÍ
wyjazdy oficerÛw w nieznane. Miejscem docelowym by≥ Ka-
tyÒ. Podobnie dzia≥o siÍ w obozach w Starobielsku i Ostaszko-
wie gdzie kierowano ich do Charkowa i Miednoje. I tak w ciπ-
gu ca≥ego kwietnia i na poczπtku maja 1940 roku takie trans-
porty organizowano regularnie co kilka dni wywoøπc po kilka-
set osÛb.

Inny obÛz Starobielsk po≥oøony by≥ we wschodniej czÍ-
úci Ukrainy nad rzekπ Ajdar. Po≥owÍ internowanych stanowili
oficerowie wziÍci do niewoli po kapitulacji Lwowa. ObÛz ten
by≥ czynny od 1939 roku do kwietnia - maja 1940 roku. Jego
komendantem mia≥ byÊ pu≥kownik Boreszkow, a komisarzem
politycznym Kirsow. OficerÛw w randze podpu≥kownika wzwyø
kwaterowano oddzielnie, ci o niøszych stopniach o ile byli
zdrowi, musieli chodziÊ do pracy, ktÛrπ by≥o düwiganie drew-
nianych bali na stacje kolejowe i ≥adowanie ich. SzczegÛlnie
ciÍøka by≥a ona zimπ, gdy na prze≥omie 1939/40 mrozy docho-
dzi≥y do -350C. Chorymi opiekowali siÍ lekarze polscy i ra-
dzieccy.

Podobnie jak w Kozielsku tak i tutaj jednym z g≥Ûwnych
úrodkÛw pocieszenia by≥o prowadzone tu øycie religijne. Ko-
jπcy wp≥yw wywo≥a≥y takøe pierwsze listy otrzymane pod ko-
niec grudnia 1939 roku. Od lutego 1940 roku w obozie poczÍ-
to robiÊ sobie nadzieje na szybkie wydostanie siÍ na wolnoúÊ,
spowodowane przekonaniem, iø polscy wiÍüniowie sπ przed-
miotem sta≥ej troski rzπdu.

Decyzje o ostatecznej likwidacji polskich oficerÛw i in-

nych osÛb internowanych w obozach w Kozielsku, Starobiel-
sku i Ostaszkowie zapad≥a w 1940 roku na najwyøszym szcze-
blu w≥adz radzieckich. Podpisali jπ cz≥onkowie Biura Politycz-
nego Partii Bolszewickiej ze Stalinem na czele.

Przewoøeni grupami Polacy na miejsce kaüni do ostatniej
chwili nie wiedzieli do koÒca co siÍ z nimi stanie. £udzili siÍ,
øe moøe wyjeødøajπ do domu. W≥adze sowieckie nie ustawa≥y
w dzia≥aniach majπcych na celu przekonanie ofiar, øe ich los
ma ulec zmianie na lepsze. JeÒcy zostali - dla uúpienia czujno-
úci - zaszczepieni. Wyjeødøajπc w nieznane otrzymywali racjÍ
chleba, nieco cukru i po trzy úledzie zapakowane w czysty
papier, co - samo w sobie - stanowi≥o sensacjÍ.

W transporcie z 29 kwietnia obÛz kozielski opuúci≥ wraz z
licznπ grupπ towarzyszy broni - Stanis≥aw Swianiewicz, do ostat-
nich lat úwiadek numer jeden tego, co siÍ sta≥o w pobliøu miej-
sca zbrodni. Transport przez SmoleÒsk dotar≥ do ma≥ej stacji
kolejowej Gniezdowo. Tu na bocznicy, w odleg≥oúci trzech
kilometrÛw od miejsca kaüni Swianiewicz zosta≥ na polecenie
z Moskwy, dla dalszego úledztwa oddzielony z transportu. Za-
mkniÍty w pustym wiÍziennym wagonie, przez otwÛr pod sufi-
tem obserwowa≥ wy≥adunek: "(...) Znowu us≥ysza≥em za úcianπ
warkot motoru i jakiú ruch. Straønik, ktÛry sta≥ na korytarzu
przed drzwiami mojego przedzia≥u, odwrÛci≥ siÍ i patrzy≥ przez
okno wychodzπce na innπ stronÍ niø ta, gdzie by≥ intrygujπcy
mnie ruch. Pod sufitem zauwaøy≥em otwÛr, przez ktÛry moøna
by≥o zobaczyÊ, co siÍ dzieje na zewnπtrz. (...) Przed nami by≥
plac czÍúciowo poroúniÍty trawπ, (...) gÍsto obstawiony kordo-
nem wojsk NKWD z bagnetem na broÒ. By≥a to nowoúÊ w sto-
sunku do naszego dotychczasowego doúwiadczenia. Nawet na
froncie, bezpoúrednio po wziÍciu do niewoli, eskorta nie na-
k≥ada≥a bagnetÛw na broÒ. (...)

Z drogi wjecha≥ na plac zwyk≥y pasaøerski autobus, raczej
ma≥ych rozmiarÛw w porÛwnaniu do tych, do ktÛrych jesteúmy
przyzwyczajeni w miastach zachodnich. Okna by≥y zamasko-
wane wapnem. PojemnoúÊ autobusu by≥a oko≥o 30 osÛb, wej-
úcie pasaøerÛw od ty≥u. Powstawa≥o pytanie, jaki by≥ cel za-
smarowania okien. Autobus podjecha≥ ty≥em do sπsiedniego
wagonu, tak øe jeÒcy mogli wchodziÊ bezpoúrednio ze stopni
wagonu, nie stπpajπc na ziemiÍ. Z obydwu stron stali øo≥nierze
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NKWD z bagnetem na broÒ. (...) Po pÛ≥godzinie autobus wra-
ca≥, aby zabraÊ nastÍpnπ partiÍ. Wynika≥o stπd, øe miejsce, do-
kπd wieziono jeÒcÛw, nie by≥o daleko. (...)

Poúrodku placu z rÍkami w kieszeni duøego p≥aszcza sta≥
Ûw wysoki pu≥kownik NKWD, ktÛry mnie wydzieli≥ z transportu
i ktÛrego w okresie likwidacji Kozielska widywa≥em czasami
na terenie obozu. By≥o jasne, øe on mia≥ nadzÛr nad ca≥π opera-
cjπ. Lecz na czym owa operacja polega≥a? Przyznam siÍ, øe w
owym momencie, w blasku tego uroczego, wiosennego dnia
myúl egzekucji nie przysz≥a mi do g≥owy. (...)î  (Stanis≥aw Swia-
niewicz, "W cieniu Katynia").

W Katyniu odbywa≥o siÍ to w okolicznych lasach, gdzie
znajdowa≥ siÍ teren wydzielony NKWD. Ofiary przywoøone
samochodem ze stacji kierowano nad wykopane do≥y, gdzie
strza≥em w ty≥ g≥owy dokonywano egzekucji. NastÍpnie cia≥a
przysypywano ziemiπ i przywoøono nastÍpne grupy.

JeÒcÛw ze Starobielska zabijano w pomieszczeniach urzÍ-
du NKWD w Charkowie i cia≥a grzebano na przedmieúciu mia-
sta (Piatichatki).

WiÍüniÛw z Ostaszkowa rozstrzeliwano w gmachu urzÍdu
NKWD w Kalininie (obecnie Twer), a chowano w miejscowo-
úci Miednoje.

W ten sposÛb w okresie kwiecieÒ - maj 1940 roku co-
dziennie w poszczegÛlnych miejscach ginÍ≥o po kilkudziesiÍ-
ciu PolakÛw w poszczegÛlnych miejscach straceÒ. Tylko nie-
licznym uda≥o siÍ uniknπÊ tego losu. Kilkuset oficerÛw zosta≥o
wczeúniej wyselekcjonowanych przez NKWD na zasadzie zna-
nej tylko tym s≥uøbom.

Cudem uniknπ≥ úmierci Zdzis≥aw Paszkowszki, obecnie
ksiπdz pra≥at - kapelan rodziny katyÒskiej. Jeden oficer zosta≥
wyrzucony z wagonu pod Katyniem, inny, ktÛry dosta≥ od ko-
lejarza radzieckiego jego p≥aszcz s≥uøbowy i wyszed≥ z trans-
portu jako kolejarz w czasie przewozu do Katynia.

W≥adze radzieckie ukrywa≥y decyzje i sprawy zwiπzane z
mordem polskich oficerÛw. Na pytanie Sikorskiego z 1941 roku
o oficerÛw polskich udzielano wymijajπcych odpowiedzi.

Odkrycie mogi≥ w Katyniu a takøe czÍúciowo w Charko-
wie z pomordowanymi oficerami polskimi i og≥oszenie tego
jako przyk≥ad ludobÛjstwa sowieckiego, w≥adze radzieckie
przyjÍ≥y jako oszczerstwo dokonane przez NiemcÛw i nie do-
puszcza≥y do wyjaúnienia sprawy.

Zbrodnia katyÒska nie zosta≥aby zapewne ujawniona,
gdyby nie agresja niemiecka na ZSRR w czerwcu 1941 roku.
Wiosnπ 1942 prawda o masowych grobach polskich oficerÛw
dotar≥a za poúrednictwem miejscowej ludnoúci do PolakÛw
pracujπcych nieopodal przy kolei. Odnaleüli oni miejsce do-
≥Ûw úmierci i uczcili pamiÍÊ pomordowanych stawiajπc krzy-
øe. Ale na ekshumacje przysz≥o czekaÊ do poczπtku nastÍpne-
go roku. RozpoczÍto je 22 marca 1943 roku. W sprawie mordu
prowadzono dochodzenie. Bezpoúrednim úwiadkiem by≥ miÍ-
dzy innymi 72 letni Parfien Kisielew zamieszka≥y w Kozich
GÛrach. Jak zezna≥, widzia≥ PolakÛw wiezionych przez NKWD
na miejsce kaüni i s≥ysza≥ dochodzπce z lasu strza≥y i krzyki.
Przy odkrywaniu grobÛw obecny by≥ takøe JÛzef Mackiewicz.
Oto jego relacja z miejsca ekshumacji: "Straszliwy odÛr przy-
prawia≥ mnie w pierwszej chwili o md≥oúci, zanim ca≥ym wysi≥-
kiem woli zdo≥a≥em siÍ opanowaÊ. Poszliúmy úcieøkπ usianπ
wydobytymi juø rzÍdami trupÛw i tam, tam za grubπ sosnπ, za
wa≥em úwieøo wykopanego piasku spojrza≥em w dÛ≥. Straszne.
Jeden, dwa, trzy trupy robiπ juø ciÍøkie i przygniatajπce wraøe-
nie. ProszÍ sobie wyobraziÊ ich tysiπce i wszystkich w mundu-

rach oficerÛw polskich ... Kwiat inteligencji, rycerstwa Naro-
du! Tworzπ warstwy w g≥πb, warstwy cia≥ ludzkich jedne na
drugich, jedne na drugich. W tej okropnej chwili przychodzi mi
straszliwe porÛwnanie ich do wielkiej skrzyni sardynek. U≥oøo-
ne sπ jak sardynki, przek≥adane na wzajem to nogami to g≥owπ,
sprasowane, sp≥aszczone w trupim soku, ktÛry na dnie niektÛ-
rych do≥Ûw ustaje siÍ nieraz w postaci zielonej, martwej cieczy,
nie odbijajπcej ani wierzcho≥kÛw drzew, ani ob≥okÛw na nie-
bie. Obnaøyliúmy g≥owy i stali nieruchomo, jakieú ptaszki Êwier-
kali na soúnie. Deszcz akurat przesta≥ padaÊ, b≥ogos≥awiony
wiatr odegna≥ na przeciwnπ stronÍ grobu odrzucajπcy swπd. I
nawet na chwilÍ  wyjrza≥o s≥oÒce. By≥ to moment, ktÛrego nie
zapomnÍ nigdy, bo promienie tego s≥oÒca pad≥y i zab≥ys≥y na-
gle na z≥otym zÍbie czyichú tam, w g≥Íbi nawpÛ≥ otwartych ust.
Odchyli≥em g≥owÍ, by zmieniÊ kπt odbicia i nie patrzeÊ na te
s≥oneczne igraszki. W takich chwilach samo øycie wydaje siÍ
cynizmem. Wiosna nad do≥em splπtanych nawzajem rπk, nÛg,
wykrzywionych twarzy, zlepionych w≥osÛw, oficerskich butÛw,
strupiesza≥ych mundurÛw, pasÛw. PomyúleÊ sobie, øe kaøda z
tych pozycji leøπcych, skrzywienie kolana, odrzut g≥owy by≥
ostatnim odruchem najwiÍkszej mÍki, rozpaczy, strachu, bÛlu...
czy ja wiem zresztπ jakich najgorszych odczuwaÒ ludzkich."

Polacy wiedzieli juø o zbrodni katyÒskiej. Niemcy wpraw-
dzie zajÍli okolice SmoleÒska i Katynia oraz Charkowa i mieli
wiele na sumieniu, tego jednak nie zrobili. Ostaszkowa i Mied-
noje nie zajÍli.

"Jak to stwierdza by≥y szef okrÍgowej delegatury NKWD w
Kalininie D.S. Tokariew, zastÍpca Berii, w kwietniu 1940 roku
przyby≥ tam W.M. B≥ochin w towarzystwie jeszcze dwÛch ofice-
rÛw NKWD i z pomocπ 30 podrÍcznych przystπpi≥ do egzekucji
polskich jeÒcÛw z obozu w Ostaszkowie. Zastrzelono ich, do-
dajmy, 6311, co wynika z szyfrowanych doniesieÒ tegoø Toka-
riewa, przesy≥anych do zastÍpcy Berii, Mierku≥owa. Dokumen-
ty te wydane zosta≥y w Rosji wspÛlnym wysi≥kiem polskich i
rosyjskich badaczy. Wynika z nich jednak, øe egzekucje nie skoÒ-
czy≥y siÍ 10 maja. Ostatni meldunek Tokariewa mÛwiπcy o li-
kwidacji 64 jeÒcÛw, nosi datÍ 22 maja 1940. Nie powinno to
jednak podwaøaÊ najwaøniejszego dla nas faktu: jeÒcy z Ostasz-
kowa zostali zabici przez B≥ochina i jego ludzi w Kalininie, a
pochowani tuø obok w Miednoje, czyli tam, dokπd nigdy nie
dotarli Niemcy w trakcie minionej wojny. To koronny dowÛd w
ca≥ej katyÒskiej sprawie."

(Rzeczpospolita, 26 - 27 luty 2000)
Do Wojska Polskiego organizowanego przez genera≥Ûw

Sikorskiego i Andersa w ZSRR wstπpi≥a wiÍkszoúÊ pozosta-
≥ych oficerÛw i tysiπce innych ludzi.

Z naszej miejscowoúci rÛwnieø zginÍ≥o kilku mieszkaÒ-
cÛw w akcji, ktÛrπ okreúlamy mianem Katynia: oficer rezerwy
Marian PÍkalski, plutonowy legionÛw i komendant posterun-
ku policji w 1939 roku w Rakszawie Stanis≥aw Szczypek, poli-
cjanci: komendant policji w Bodzentynie £ukasz Furtak i w
Otwocku Marcin Frπcz.

Pozosta≥y po nich wdowy i osierocone dzieci, dziú juø
doros≥e. W Raniøowie mieszka pani Maria Furtak (MajdaÒska)
wdowa, pani Anna Ryczek siostra Mariana PÍkalskiego, ktÛry
zginπ≥ w Katyniu, pani Alicja Wiπcek moja babcia, ktÛrej oj-
ciec zginπ≥ w konwoju prowadzonym do Ostaszkowa.

Obok tego co nazywamy Katyniem i listπ katyÒskπ obej-
mujπcπ ponad dwadzieúcia kilka tysiÍcy oficerÛw, podofice-
rÛw zawodowych i rezerwy zmobilizowanych do walki z Niem-
cami hitlerowskimi, ktÛrzy dostali siÍ do ZSRR, paÒstwa rze-
komo nie bÍdπcego w stanie wojny z Polskπ, øo≥nierzy Korpu-
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su Ochrony Pogranicza, policjantÛw, pracownikÛw s≥uøb paÒ-
stwowych, pamiÍtaÊ musimy o setkach tysiÍcy wiÍzionych ,
wywoøonych, zag≥odzonych, zamordowanych dlatego, øe byli
Polakami.

60 rocznica zbrodni katyÒskiej przypomina nam jak bardzo
ludzie potrafiπ byÊ wobec siebie okrutni i bezlitoúni, niewraøliwi
na bÛl i chÍÊ powrotu do ukochanej rodziny i Ojczyzny.

Nie da siÍ odwrÛciÊ czasu i zapobiec tej tragedii. Moøna
wybaczyÊ, ale nie zapomnieÊ. Naleøy natomiast wyciπgaÊ wnio-
ski na przysz≥oúÊ, øe nie wolno po raz kolejny pope≥niÊ tak
ogromnego b≥Ídu, jakim by≥o pozbawienie øycia tylu niewin-
nych ludzi, a zarazem zniszczenie szczÍúcia ich rodzinom.
RÛwnieø w mojej rodzinie by≥ czas, w ktÛrym z nadziejπ ocze-
kiwano na powrÛt ojca mojej babci wierzπc, øe tragedia, ktÛra
dotknÍ≥a polskich øo≥nierzy, nie bÍdzie dotyczy≥a najbliøszej
osoby. Niestety by≥y to tylko z≥udzenia, a prÛby zdobycia na
ten temat jakichkolwiek informacji napotyka≥y brak zaintere-
sowania ze strony osÛb mogπcych pomÛc w wyjaúnieniu tej
tragedii.

Zdarzenia te mimo up≥ywu lat w dalszym ciπgu pozostanπ

øywe w naszej pamiÍci. Nie zapomnimy o ludziach, ktÛrzy prze-
szli d≥ugπ drogÍ us≥anπ cierpieniem, nadziejπ, tÍsknotπ i øa-
lem, g≥odem i ch≥odem, zakoÒczonπ wyrokiem úmierci.. BÍ-
dziemy pamiÍtaÊ o Polakach, ktÛrzy za wolnoúÊ swej Ojczy-
zny zap≥acili ogromnπ cenÍ, oddali swoje øycie.
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Eløbieta Wiπcek

Przygotowano po 4 palmy z kaødej z naszych
szkÛ≥. W Staniszewskiem wykonali je uczniowie:

klasy VIII pod kierownictwem mgr Jacka Wiπc-
ka, klasy VI pod kieownictwem mgr Anny RosÛ≥-Sro-
czyk, klasy V pod kierownictwem mgr JÛzefy Matu-
≥y, klasy IV pod kierownictwem mgr Marii Sondej.

SpoúrÛd 173 prac nades≥anych na konkurs dwie
palmy ze Staniszewskiego zosta≥y docenione przez
jury. Uczniowie klasy VI: S. Burek, M. Dul, P. Kru-
dysz, G. Kusy, £. Nowak, J. Ozga, K. Panek, A. Po-
taÒska, B. Potocka zajÍli I miejsce w kategorii klas IV-
VI. Natomiast drugie miejsce w tej kategorii przyzna-
no klasie V, ktÛrπ tworzπ: G. Bembenek, £. BoÒdos,
A. Burek, M. Dec, P. DziÛbek, M. Kasica, P. Kolano,
E. Ko≥odziej, M. Kusy, M. Miko≥ajczyk, M. Nowak,
P. Ozga, P. Poczekaj≥o, R. Rzeszutek, M. Sakowska.

Najlepszπ palmπ w kategorii klas starszych oka-
za≥a siÍ ta wykonana przez klasÍ VIII ze Szko≥y Pod-
stawowej z Zielonki. Wykonywali jπ: A. Bπk, S. Mπcz-
ka, P. Paluch, Z. Partyka, B. RodzeÒ, U. Seremet, P.
Sondej, T. Tarka, W. Øy≥a pod kierunkiem katechetki
Agnieszki Pustkowskiej, a wychowawczyniπ tej klasy
jest mgr Helena Bia≥ek.

Wszystkich nagrodzono dyplomami i ksiπøkami.
Urzπd Gminy w Raniøowie umoøliwi≥ transport oka-

za≥ych palm do Rzeszowa, za co dyrektorzy szkÛ≥
wyraøajπ podziÍkowanie.

PALMA   WIELKANOCNA
Szko≥y Podstawowe w Staniszewskiem i w Zielonce bra≥y udzia≥ w III WojewÛdzkim Konkursie "Pal-

ma Wielkanocna" zorganizowanym juø po raz trzeci przez Szko≥Í Podstawowπ nr 27 w Rzeszowie. G≥Ûwnπ
inspiratorkπ udzia≥u uczniÛw w konkursie by≥a katechetka Agnieszka Pustkowska.

Palmy wykonane przez uczniÛw w Zielonce.
Na str. 1 - palmy ze Szko≥y Podstawowej ze Staniszewskiego.
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Przebieg wesela oko≥o 50 lat temu mia≥ inny charakter
aniøeli dzisiaj. Wiele zwyczajÛw z tamtych lat posz≥o w zapo-
mnienie. Wesele to od dzisiejszego rÛøni siÍ wieloma rzecza-
mi. Przygotowania do takiego wesela trwa≥y oko≥o 12 dni. Czte-
ry dni mÍ≥li pszenicÍ w øarnach na mπkÍ. Przez dwa dni sporzπ-
dzali kaszÍ z prosa w tzw. stÍpach, a tatarkÍ mielono w øarnach.
Wtedy nie moøna by≥o kupiÊ gotowej mπki ani kaszy. Cztery
dni znowu piekli jakieú bu≥ki i w tym czasie paÒstwo m≥odzi
chodzili i spraszali weselnikÛw. W kaødym domu gdy prosili
rodzinÍ lub znajomych, przebywali po kilka godzin. Zaprasza-
no w ten sposÛb, øe chwytano starszych pod kolana oraz ca≥o-
wano w rÍce, a ci zapraszani z kolei sk≥adali m≥odym øyczenia
na d≥ugie, szczÍúliwe i radosne øycie. W jedenstym dniu szy-
kowali jeden duøy stÛ≥ oraz ozdabiali izbÍ, w ktÛrej mia≥a byÊ
goúcina ga≥πzkami z jod≥y oraz wstπøkami. Drzwi, ktÛrymi
wchodzi≥o siÍ do domu, ozdabiali choinπ, bibu≥π oraz wkopy-
wali dwa drzewka jod≥owe lub úwierkowe. M≥odzieø zaproszo-
na na wesele, na czele ze starszπ druhnπ uczy≥a siÍ przyúpiewek
weselnych i sporzπdza≥a tzw. rÛzgÍ. RÛzga ta sk≥ada≥a siÍ z
krzaczka jod≥owego przybranego cukierkami, wstπøkami, ob-
warzankami, jab≥kami, podobnie jak teraz choinka na úwiÍta
Boøego Narodzenia. DzieÒ przed úlubem by≥ poúwiÍcony go-
úcinie u pani m≥odej. Wyznaczonym dniem úlubu by≥a úroda.
W ten dzieÒ wszyscy siÍ zbierali u pani m≥odej. Stπd teø wybie-
rali siÍ do úlubu. Pani m≥oda by≥a ubrana w spÛdnicÍ, fartuch
ozdobiony kwiatkami i ga≥πzkami mirtu. Pani m≥oda mia≥a teø
wstπøki a na g≥owie zamiast welonu - wianek. Pan m≥ody by≥
ubrany w lnianπ, bia≥π koszulÍ oraz sukmanÍ. Do pani m≥odej,
jeøeli pan m≥ody mieszka≥ nie bardzo daleko, to go przywoøo-
no. Druøki umia≥y wiele piosenek i przy kaødej sposobnoúci
úpiewa≥y:

Nie damy, nie damy, oj pana m≥odego
gdy nie dostaniemy pÛ≥ litra za niego.
Nie wejdπ, nie wejdπ, druøeczki do sieni
pÛki nie zobaczπ pÛ≥ litra w kieszeni.
Gdy m≥odzi byli juø gotowi do úlubu, to rodzice udzielali

im b≥ogos≥awieÒstwa a druhny dalej úpiewa≥y rÛøne piosenki,
np.

Siadaj, siadaj, Maryú kochanie,
Nie pomoøe juø øadne p≥akanie.
Oj jak ja bÍdÍ z wami siada≥a,
Kiedy øem siÍ z ojcem, matkπ nie poøegna≥a.
Bywaj zdrowy mÛj ty ojcze,
Dajesz mnie w Jasiowe rÍce, wiÍcej nie bÍdziesz.
Bywaj zdrowa moja matko,
chowa≥aú mnie dosyÊ g≥adko, wiÍcej nie bÍdziesz.
Gdy pani m≥oda siÍ poøegna≥a z rodzicami, to wszyscy

wsiadali na wozy, a druøki nadal úpiewa≥y:
Siadaj Maryú na wÛz i wianuszek za≥Ûø
Ja po ciebie przyjecha≥.
Czy ty nie masz woli, czy ciÍ g≥Ûwka boli,
Czy ci ojca, matki øal?
Czy ty nie masz woli, czy ciÍ g≥Ûwka boli
Czy ci ojca, matki øal?
Øal mi jest i ojca, øal mi jest i matki
a najbardziej tego úlubowania mego, tej ostatniej godziny.

PRZEBIEG WESELA W DAWNYCH

LATACH W ZIELONCE
Druøki przed odjazdem nieustannie úpiewa≥y, np.
Hej w polu stoi topola,
Powiedz øe mi, moja mi≥a,
Czy bÍdziesz moja?
Powiedz øe mi moja mi≥a
Czy mi rπczkÍ dasz?
Oddam ci jπ przed o≥tarzem
w koúciele na mszy, tam nam bÍdπ grali,
weso≥o úpiewali, a my m≥odzi zasmuceni,
BÍdziemy úlub brali.
A wy druøeczki, bierzcie chusteczki, obcierajcie
pani m≥odej sp≥akane oczki.
My obcieramy, a ona p≥acze, bo dla ciebie ty
JasieÒku swÛj wianek traci.
Gdy wszyscy wsiedli, to nadal czekali na marsza≥ka. Gdy

on przyszed≥, to jemu podawali rÛzgÍ. On jej nie chcia≥ przy-
jπÊ. Druøki úpiewa≥y rÛøne weselne przyúpiewki i do tego rÛ-
zgÍ musieli oblaÊ wÛdkπ, aby marsza≥ek jπ przyjπ≥.

A ten nasz marsza≥ek jak lustro na úcianie,
szczÍúliwa ta panna, ktÛra go dostanie.
A ten nasz marsza≥ek nie lada, nie lada
prawie go postawiÊ w konopiach za dziada.
Gdy marsza≥ek przyjπ≥ rÛzgÍ, muzyka zagra≥a i wyruszo-

no do úlubu. Grano na skrzypcach, basach, flecie. Po drodze
druøki przyúpiewywa≥y:

Nie p≥acz juø, nie p≥acz, nie wziπ≥ ciebie smarkacz.
WziÍ≥a ciebie uroda, ch≥opiec jak jagoda.
Jak jedziesz do úlubu, to spojrzyj do nieba,
øeby twoje dzieci nie pragnÍ≥y chleba.
Kiedy wracali z powrotem, muzyka gra≥a, úpiewali i wszy-

scy jechali do domu pani m≥odej. Kiedy zajechali na miejsce,
to parÍ m≥odych witano chlebem i solπ. Potem wchodzili do
domu i rozpoczyna≥a siÍ goúcina. Spoøywali obiad, na ktÛry
sk≥ada≥y siÍ barszcz, ziemniaki, kasza, kapusta, pieczywo, duøo
sera a najmniej by≥o miÍsa. Przy obiedzie úpiewano przyúpiew-
ki zwiπzane z potrawami oraz druhny úpiewa≥y swatom, a swaci
druhnom oraz úpiewano m≥odym, np.

Ci nasi swatkowie, bardzo siÍ panoszπ
bo za z≥otego koszule se noszπ.
Ci nasi swatkowie wielki humor majπ
jeden u drugiego spodnie poøyczajπ.
Ci nasi swatkowie czapki na bok noszπ
nie wiem czy z humoru, czy im wszy podnoszπ.

Swatkowie:
A te nasze druhny, to nie majπ nuty,
lepiej by zapia≥y na p≥ocie koguty.

Parze m≥odej:
Pada deszczyk, pada i weso≥o pluska,
z tej twojej dziewczyny to kawa≥ leniuszka.
Starosta i staroúcina obs≥ugiwali wesele. Staroúcina przy-

nosi≥a na przetaku pieczywo i wyk≥ada≥a na go≥y stÛ≥, bo nie
by≥o naczyÒ, talerzy. Starosta dzbankiem donosi≥ piwo i wÛd-
kÍ. Goúcina trwa≥a ca≥y dzieÒ. Kiedy grano, to wszyscy taÒczy-
li. Przy koÒcu, gdy brakowa≥o piwa czy wÛdki, brano pi≥Í i
røniÍto piec domagajπc siÍ rÛwnoczeúnie wÛdki. Gdy wÛdki
czy pieczywa nie otrzymali, rønÍli dotπd, aø zawalili piec. Kie-



Wieúci Raniøowskie nr 4 (38) 9

dy doniesiono jedzenie i picie, to wesele trwa≥o d≥uøej. Jak juø
weselni goúcie widzieli, øe zapasy siÍ koÒczπ, wtedy pannie
m≥odej zak≥adano czepiec. By≥a to drewniana obrπczka o kszta≥-
cie kÛ≥ka, ktÛrπ zak≥adano na g≥owÍ. Muzyka gra≥a ca≥y czas.
Paniπ m≥odπ ubrano w nowe ubranie. SpÛdnicÍ mia≥a d≥ugπ do
kostek, na g≥owie mia≥a jednπ ma≥π, drugπ duøπ chustkÍ. Wte-
dy marsza≥ek wrÍcza≥ pani m≥odej rÛzgÍ. Od niej mia≥ jπ wyku-
piÊ pan m≥ody. Do fartucha pani m≥odej pan m≥ody sk≥ada≥
pieniπdze i w ten sposÛb wykupywa≥, a druøki úpiewa≥y, np.:

A ten nasz pan m≥ody to ≥adnie taÒcuje
stÛweczkÍ wyrzuci≥, a drugiej øa≥uje.
StÛweczkÍ wyrzuci≥, ale jπ øa≥owa≥,
by go wstyd nie by≥o, to by se jπ schowa≥.
Ty nasz panie m≥ody, wiÍcej by siÍ zda≥o,

jeszcze by na ≥yøki trochÍ siÍ przyda≥o.
Ty nasz panie m≥ody, to wszystko za ma≥o
jeszcze na wnuczka trochÍ siÍ przyda≥o.
WÛwczas nie by≥o zwyczaju zbieraÊ pieniÍdzy na wianek.

Gdy pan m≥ody rÛzgÍ wykupi≥, to wszyscy szli do niego i znÛw
goúcili siÍ przez ca≥y dzieÒ. U pana m≥odego wesele siÍ zakoÒ-
czy≥o. Brali w nim udzia≥ ludzie proszeni. Z nieproszonych
goúci nie by≥ nikt, oprÛcz dzieci. Nie by≥o zwyczaju stawiania
tzw. dziadÛw jak dzisiaj.

Z biegiem czasu sposÛb obchodzenia uroczystoúci wesel-
nych siÍ zmienia.

Danuta Burek
pod kierunkiem mgr W≥adys≥awa Puzia, 1971 rok

OLIMPIADA WIEDZY ROZSTRZYGNI TA!
W dniu 31 marca 2000 r.

uczennica klasy "0" Eløbieta WiÍ-
cek dokona≥a losowania nagrÛd w
VII Edycji Olimpiady Wiedzy o
Gminie RaniøÛw. W koszyku zna-
laz≥y siÍ kupony z nazwiskami osÛb
biorπcych udzia≥ w naszej zabawie.
W bieøπcym roku wszystkie odpo-
wiedzi zmieúci≥y siÍ w pierwszym
przedziale (od 47 do 50 punktÛw)
upowaøniajπcym do losowania na-
grody g≥Ûwnej - kompletu garn-
kÛw. OgÛ≥em wp≥ynÍ≥o 49 odpo-
wiedzi, w tym jedna spoza gminy
RaniøÛw.

W obecnoúci pracownikÛw
UrzÍdu Gminy Eløbieta wyloso-
wa≥a nagrody dla nastÍpujπcych
uczestnikÛw:

Eløbieta WiÍcek wyciπga szczÍúliwy los
z nazwiskiem p. Barbary Miazgi.

Pani Barbara Miazga - laureatka g≥Ûwnej
nagrody.Pani Weronika  Ryczek - laureatka II nagrody.

, komplet garnkÛw dla p. Bar-
bary Miazgi z Raniøowa,

, komplet do kawy dla p. We-
roniki Ryczek z Raniøowa,

, komplet sztuÊcÛw dla p. Ewy Sa-
mojednej z Raniøowa,

, podwÛjny bilet do kina "Kuj-
waiak" na fi lm "MATRIX"
otrzymali: p.  Jolanta Kubas-
TÍcza ze Staniszewskiego, p.
Eløbieta Kochanowicz z Ra-
niøowa, p. Danuta Ofiara z
Woli Raniøowskiej, p. Fran-
ciszek Jeø z  Raniøowa,  p .
Maria Kochanowicz z Rani-
øowa.
Pani Barbara Miazga - laure-

atka g≥Ûwnej nagrody by≥a mile
zaskoczona wynikiem losowa-

nia. Jest to jej kolejna nagroda
w konkursie prasowym, bowiem
kilka miesiÍcy temu wygra≥a w
"Nowinach" telewizor 14 calo-
wy. Obecnie ten komplet garn-
kÛw w kolorze niebieskim bÍdzie
pasowa≥ do nowej kuchni, ktÛrπ
zamierza urzπdziÊ w≥aúnie w tym
odcieniu.

Gratulujemy wszystkim
uczestnikom zabawy znajomoúci
tematu, laureatom zadowolenia
z nagrÛd, a tym , ktÛrzy pÛjdπ
do kina - przyjemnego odbioru
wspania≥ego filmu nagrodzone-
go 4 Oskarami.

Stanis≥aw Samojedny
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W dniu 31 marca 2000 roku na wniosek
WÛjta Gminy RaniøÛw Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej nada≥ 8 parom ma≥øeÒskim z naszej
gminy Medale za "D≥ugoletnie poøycie ma≥øeÒ-
skie". Byli to:

1. JÛzefa i Antoni Seremetowie z Zielonki,
2. Zofia i W≥adys≥aw Miko≥ajczykowie z Mazu-

rÛw,
3. JÛzefa i Jakub Katowie z Woli Raniøowskiej,
4. Janina i Jan Bπkowie z Zielonki,
5.  Katarzyna i JÛzef Chudzikowie z Porπb Wol-

skich,
6. Stanis≥awa i Stanis≥aw Farasiowie z Raniøo-

wa,
7.  JÛzefa i Stanis≥aw Ko≥odziejowie z Korczo-

wisk,
8. Karolina i Ludwik Bednarzowie z Woli Rani-

øowskiej.
Aktu wrÍczenia dokonali wÛjt Henryk Ba-

jek, przewodniczπcy Rady Gminy w Raniøowie
Marian Indyk i kierownik USC Adam Woú.

Niestety, nie wszyscy doczekali tej mi≥ej chwili. Zabrak≥o
juø Pana Jakuba Katy, ktÛry kilka dni wczeúniej zmar≥. Nie
wszyscy teø ze wzglÍdu na stan zdrowia mogli uczestniczyÊ w
tej uroczystoúci. Niemniej jednak ci, ktÛrzy przybyli, nie ukry-
wali wzruszenia. By≥y kwiaty, szampan, zabrzmia≥ "Marsz we-

50 lat minê³o…

selny Mendelsona". By≥ rÛwnieø skromny upominek finanso-
wy od w≥adz gminnych i øyczenia d≥ugich lat øycia w dobrym
zdrowiu.

Stanis≥aw Samojedny

Pamiπtkowe zdjÍcie uczestnikÛw uroczystoúci. Od lewej: Marian Indyk - przew. Rady Gminy, Adam Woú - kier. USC, Stanis≥awa Faraú, Stanis≥aw
Faraú, Antoni  Seremet, Jan Bπk, Janina Bπk, Katarzyna Chudzik, JÛzef Chudzik, Henryk Bajek - wÛjt.
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W dniu 4 kwietnia bieøπcego roku odby≥ siÍ II Przeglπd TwÛrczoúci
Artystycznej "Talencik 2000". Dzieci mia≥y okazjÍ rozwijaÊ w≥asne zain-
teresowania artystyczne i pochwaliÊ siÍ osiπgniÍciami. TaÒczy≥y, úpie-
wa≥y, gra≥y na instrumentach, recytowa≥y wiersze, przedstawia≥y w≥asne
inscenizacje. M≥odzi poeci przynieúli prÛby w≥asnej twÛrczoúci, a plasty-
cy wykonywali na oczach publicznoúci rysunki kolorowπ kredπ. Publicz-
noúÊ wszystkich nagrodzi≥a gromkimi brawami, ale na szczegÛlne wyrÛø-
nienie zas≥ugujπ:

SZKOLNY TALENCIKSZKOLNY TALENCIKSZKOLNY TALENCIKSZKOLNY TALENCIKSZKOLNY TALENCIK
f taniec: Asia BoÒdos, Jola Stec,

Asia Rzeszutek - klasa I,
f gra na instrumentach: Marek

Dobek - klasa IV,
f twÛrczoúÊ poetycka: Asia Sa-

kowska, Jadzia Sπdej, Magda
Sakowska, Ania Burek,

f úpiew: Ewa Ko≥odziej,
f rysunek: Asia BoÒdos, Mateusz

Kobylarz,
f recytacja: Dorota Ko≥odziej,
f kabaret klasowy: klasa IV

PrÛbka w≥asnej twÛrczoúci:

TÍcza blednie!
Co siÍ dzieje?
Kto tak piÍknie úpiewa?
To talencik
w naszej szkole siÍ odbywa.
Kto siÍ wstydzi?
Chyba nikt.
Ewa úpiewa,
Asia taÒczy,
nawet pszczÛ≥ka
przylecia≥a
na düwiÍk disco-polo.
Przecieø dobra
liczy siÍ zabawa
- to jest prosta sprawa.

Asia Sakowska

Drugi turniej halowy
2 kwietnia br. w niedzielÍ w hali wi-

dowiskowo-sportowej przy Liceum
OgÛlnokszta≥cπcym w Kolbuszowej ro-
zegrano drugi Halowy Turniej Pi≥ki Noø-
nej Rad Gmin Powiatu Kolbuszowskie-
go o Puchar Przewodniczπcego rady Miej-
skiej. W turnieju wziÍ≥o udzia≥ 6 druøyn
( druøyna Starostwa Powiatowego oraz
5 druøyn z gmin - nie wystπpi≥ Cmolas),
ktÛre gra≥y z podzia≥em na dwie grupy.

Nasza druøyna radnych juø na star-
cie w losowaniu trafi≥a na faworytÛw:
UMiG Kolbuszowa i Majdan KrÛlewski.
Pomimo wizualnej przewagi naszych za-
wodnikÛw na parkiecie i liczby akcji pod-
bramkowych, wynik spotkaÒ nie by≥ ko-
rzystny: z Kolbuszowπ 0:2 i z Majdanem
1:3. Ostatecznie w meczu o 5 miejsce nasi
radni ulegli w rzutach karnych druøynie
z Dzikowca. Turniej wygrali zawodnicy
UMiG Kolbuszowa pokonujπc w meczu
fina≥owym druøynÍ Starostwa Powiato-
wego 2:0.

(sas)

Od lewej: Agnieszka Olszowy, Asia Sakowska, Anna Burek, Aneta Rzeszutek z kl. IV.

Druøyna Rady Gminy w Raniøowie: Od lewej: Marian Indyk, Jan Niemczyk, Bronis≥aw Pruú,
Marian Pomyka≥a, Czes≥aw Malita. KlÍczπ, od lewej: Miros≥aw Nowak, Bogdan Mul, Tadeusz
Sondej, Roman Petejko.
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ROLNICZE   PRZYPOMNIENIA
W kwietniu wysadzamy rozsady wczesnych wa-

rzyw, przygotowujemy rozsady na rozsadniku oraz
siejemy wiÍkszoúÊ warzyw gruntowych.

k w pierwszej po≥owie kwietnia wysadzamy rozsadÍ wcze-
snej sa≥aty, kapusty bia≥ej, kalarepy. W celu przyspiesze-
nia zbiorÛw zaleca siÍ okrycie nasadzeÒ w≥Ûkninπ.

k na poczπtku kwietnia wysadzamy czosnek i cebulÍ z dym-
ki

k w kwietniu na rozsadniku przygotowuje siÍ rozsady kapu-
sty úredniowczesnej, pÛünej i kalafiorÛw na zbiÛr letni;

k w inspekcie moøemy przygotowaÊ rozsady warzyw dynio-
watych:

, ogÛrek - odmiany sa≥atkowe: Gracins, Monika

, Melon - polskie odmiany gruntowe: Melba, Oliwin, Ma-

laga

, Cukinia - Astra,  Soracja

k w pierwszych dniach kwietnia jak ziemia dostatecznie obe-
schnie i nie bÍdzie siÍ mazaÊ wysiaÊ cebulÍ, groch, bÛb,
szpinak, marchew wczesnπ, pietruszkÍ, rzodkiewkÍ. God-
nπ polecenia jest nowa odmiana rzodkiewki - Z≥ota. Jest to
odmiana o skÛrce øÛ≥tej i bia≥ym soczystym nie parciejπ-
cym miπøszu;

k wczesna wiosna , przed ruszeniem wegetacji, to rÛwnieø
bardzo dobra pora sadzenia drzew, krzewÛw, a takøe tru-
skawek (patrz art. Wieúci Nr 3(37));

k w I dekadzie kwietnia powinny byÊ zakoÒczone siewy zbÛø
i roúlin strπczkowych. Uprawa roúlin straczkowych ma duøe
znaczenie gospodarcze, z uwagi na wysokπ zawartoúÊ bia≥ka
w nasionach i przydatnoúci do sporzadzania pasz treúci-

wych oraz pozostawia dobre stanowisko do uprawy roúlin
zboøowych;

k na plantacjach zbÛø ozimych zastosowaÊ nawoøenie azo-
towe, wysokoúÊ dawek dostosowaÊ do gatunku roúlin i sta-
nu plantacji;

k w uprawach pszenicy ozimej zaleca siÍ bronowanie, ktÛre
zwiÍksza krzewienia roúlin i czÍúciowo niszczy chwasty;

k po rozpoczÍciu wegetacji zbÛø ozimych przystπpiÊ do zwal-
czania miot≥y zboøowej i chwastÛw dwuliúciennych. Przy
wyborze herbicydÛw kierowaÊ siÍ gatunkiem roúliny oraz
wystÍpujπcymi na plantacji chwastami i ich fazπ rozwojo-
wπ. Preparaty stosowaÊ zgodnie z instrukcjπ na opakowa-
niu. Nie opÛüniaÊ terminu oprysku: chwasty w pÛüniej-
szych fazach stajπ siÍ mniej wraøliwe na dzia≥anie herbicy-
dÛw, co zmniejsza skutecznoúÊ zabiegu;

k na uøytkach zielonych zastosowaÊ nawoøenie azotowe w
iloúci 50-60 kg/ha;

k druga polowa kwietnia to czas sadzenia ziemniakÛw. OpÛü-
nianie sadzenia obniøa plon, powoduje zdrobnienie bulw,
wyd≥uøa okres wegetacji oraz zwiÍksza iloúÊ uszkodzeÒ
bulw w czasie zbioru;

k pod koniec miesiπca w ogrzanπ glebÍ wysiewa siÍ roúliny
wymagajace wyøszych temperatur w tym kukurydzÍ;

k przygotowaÊ odchowalniÍ dla pisklπt drobiowych z wio-
sennego zakupu. KupowaÊ pisklÍta zaszczepione. Przy øy-
wieniu paszami gospodarskimi stosowaÊ dla drobiu prepa-
raty witaminowo-mineralne;

k przy ≥adnej pogodzie oczyúciÊ i odkaziÊ klaty dla krÛli-
kÛw.

Oprac. Krystyna  KoúciÛ≥ek

KALENDARZ      BIODYNAMICZNY
KWIECIE—

Dni kwiatowe: 1.04. do 1700, 2.04. od 1000, 10.04.,
11.04., 19.04. od 1400, 20.04.do 600, 29.04.od 1200,
30.04. do 900.

Dni liúciowe: 1.04. od 1800, 2.04. do 900, 3.04., 4.04.,
5.04. do 1800, 12.04. od 600, 13.04. do 1100, 16.04. od 1300,
17.04. do 500, 24.04. od 700, 23.04. do 1300, 30.04. od 1000.

Dni owocowe: 5.04. od 1900, 6.04., 7.04. do 1100,
23.04. od 1200, 14.04., 15.04., 23.04. od 1400, 24.04.,
25.04.

Dni korzeniowe: 7.04. od 1200, 8.04. do 800, 9.04.
od 800 do 2300, 16.04.do 1200, 17.04. od 600, 18.04.,
19.04. do 1300, 26.04. od 500, 27.04., 28.04. do 1000.

Dni niekorzystne: 8.04. od 800, 21.04., 22.04.,
28.04. od 1000, 29.04. do 1200.

Czas krytyczny w komunikacji - 7.04., 21.04.,
22.04., 24.04.

Sk≥onnoúÊ do burz - 10.04., 16.04., 20.04.
Sk≥onnoúÊ do wichur - 1.04., 3.04.,10.04., 11.04.,

15.04., 17.04., 20.04., 22.04., 26.04.
Okres sadzenia: od 10.04. do 20.04.

Maj

Dni liúciowe: 1.05., 2.05., 9.05. od 1000, 10.05.
do 1600, 18.05. od 800, 19.05., 20.05. do 2000, 28.05.,
29.05., 30.05. do 700.

Dni owocowe: 3.05. od 500, 4.05. do 1900, 10.05.
od 1700, 11.05., 12.05. do 1600, 20.05. od 2100, 21.05.,
22.05., 23.05. do 400, 31.05.

Dni korzeniowe; 4. 05. Od 2000, 5.05. do 1500,
6.05. od 1700, 12.05. od 1700, 13.05., 14.05., 15.05.,
16.05. do 2000,23.05. od 1000, 24.05., 25.05. do 1800,
27.05., 30.05. od 800.

Dni kwiatowe:7.05. od 700 do 1400, 16.05. od
2100,17.05. od 1700, 18.05. do 700, 25.05. od 1900,
26.05.

Dni niekorzystne: 5.05. od 1500, 6.05. do 1700,
8.05., 9.05. do 1000.

Czas przesadzania: 9.05 do 21.05.
Czas krytyczny w komunikacji: 1.05., 3.05.
Sk≥onnoúÊ do wichur: 3.05., 6.05., 29.05., 30.05.
Sk≥onnoúÊ do burz: 9, 11, 13, 17, 20, 25,05.

Na podst. ÑDni siewuî M. Thun oprac. K. KoúciÛ≥ek
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Olimpiada Tenisowa
Gminny Oúrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniøowie w

dniu 1 kwietnia zorganizowa≥ eliminacje úrodowiskowe w Raniøo-
wie i w Woli Raniøowskiej do "Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Sto≥owego" organizowanej przez Towarzystwo Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej w Rzeszowie i Urzπd Marsza≥kowski. Olimpiadzie pa-
tronujπ Panowie Stanis≥aw Zajπc - Marsza≥ek Sejmu RP i Bogdan
RzoÒca - Marsza≥ek WojewÛdztwa Podkarpackiego.

W Zielonce eliminacje úrodowiskowe przeprowadzi≥a miej-
scowa OSP, dysponujπca obecnie nowym sto≥em tenisowym.

Finaliúci z poszczegÛlnych miejscowoúci spotkali siÍ na eli-
minacjach gminnych, ktÛre odby≥y siÍ w Woli Raniøowskiej w
dniu 8 kwietnia.

Rozgrywki toczy≥y siÍ w trzech kategoriach wiekowych:
k do lat 16 (grupa ch≥opcÛw i grupa dziewczπt), k od 17 do 22

lat, k od 23 do 44 lat.

q q q q q SPORT q q q q q SPORT q q q q q SPORT qqqqq

Andrzej Stec - zwyciÍzca w kategorii do lat 16.

Andrzej Krawiec - zwyciÍzca w kategorii od 17-22 lat.

OgÛ≥em w eliminacjach gminnych wystπpi≥o 49 uczestnikÛw.
Najliczniejszπ grupÍ stanowili ch≥opcy do lat 16. Po 8 zawodnikÛw by≥o z

Raniøowa i Woli Raniøowskiej oraz 4 z Zielonki. Po losowaniach i rozgrywkach
systemem pucharowym, do fina≥u zakwalifikowali siÍ Andrzej Stec, Jacek Stadnic-
ki i Piotr Stec. Po rozegraniu "kaødy z kaødym" kolejnoúÊ miejsc by≥a nastÍpujπca:

I. Andrzej Stec z Zielonki,
II.  Jacek Stadnicki z Raniøowa,
III.  Piotr Stec z Woli Raniøowskiej.

W grupie dziewczπt wystπpi≥o 10 zawodniczek. Do fina≥u zakwalifikowa≥y
siÍ: Zofia Krzak, Renata Puzio i Anna Stec. Po rozgrywkach "kaøda z kaødπ" z
najlepszym wynikiem okaza≥a siÍ Anna Stec, nastÍpnie po dogrywce drugie miej-
sce przypad≥o Zofii Krzak a trzecie Renacie Puzio.

W kategorii wiekowej od 17 do 22 lat wystπpi≥o 13 zawodnikÛw: 6 z Woli
Raniøowskiej, 5 z Zielonki i 2 z Raniøowa. Po losowaniach do fina≥u dosz≥o 4
zawodnikÛw: Andrzej Krawiec, S≥awomir Krawiec, Jan Brzuszek i Krzysztof Par-
tyka. Po rozlosowaniu par i grach lepszymi okazali siÍ: Andrzej Krawiec i S≥awo-
mir Krawiec i oni teø rozegrali miÍdzy sobπ mecz o I miejsce. I tutaj m≥odszy brat
musia≥ ustπpiÊ starszemu. Wygra≥ Andrzej Krawiec, drugie miejsce przypad≥o
S≥awomirowi. W meczu o III miejsce lepszym okaza≥ siÍ Krzysztof Partyka wygry-
wajπc z Janem Brzuszkiem.

W kategorii od 23 do 44 lat wystπpi≥o 6 zawodnikÛw: po trzech z Raniøowa
i Zielonki. KolejnoúÊ miejsc by≥a nastÍpujπca:

I.  Grzegorz Soja,
II.  Roman Kochanowicz,
III.  Marek Marut.
Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentowaÊ bÍdπ naszπ gminÍ w fina≥ach

wojewÛdzkich, ktÛre odbÍdπ siÍ 29 kwietnia w Rzeszowie.
Stanis≥aw Samojedny

Ze SPORTU szkolnego
Marzec 2000 r. to okres rozgrywania rÛønego typu zawo-

dÛw sportowych w grach zespo≥owych na terenie gminy, po-
wiatu i rejonu. OprÛcz Igrzysk M≥odzieøy SzkÛ≥ Podstawowych
odbywa≥y siÍ rÛwnieø pierwszy raz zawody zwane Gimnazja-
dπ, w ktÛrych bra≥y udzia≥ Gimnazja i uczniowie klas Ûsmych
szkÛ≥ podstawowych.

W dniach 7-8 marca w Szkole Podstawowej w Cmolasie
odby≥y siÍ Powiatowe Igrzyska M≥odzieøy Szkolnej w mini
pi≥ce rÍcznej dziewczπt i ch≥opcÛw klas VI i m≥odszych. W

pierwszym dniu Igrzysk spotka≥y siÍ zespo≥y dziewczπt z SP-1
Kolnuszowa, SP-2 Kolbuszowa, SP Wola Raniøowska, SP Me-
chowiec.

Wyniki spotkaÒ:

SP Wola Raniøowska - SP-1 Kolbuszowa 7:1
SP Wola Raniøowska - SP-2 Kolbuszowa 5:1
Mecz o I/II miejsce:

SP Wola Raniøowska - SP Mechowiec 3:6

cd. na str. 14
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cd. ze str. 13
KolejnoúÊ miejsc w tych Igrzyskach

by≥a nastÍpujπca:

I.  SP Mechowiec,
II.  SP Wola Raniøowska,
III.  SP-1 Kolbuszowa,
IV.  SP-2 Kolbuszowa.
Drugi dzieÒ Igrzysk to zmagania dru-

øyn ch≥opiÍcych z nastÍpujπcych szkÛ≥: SP-
1 Kolbuszowa, SP-2 Kolbuszowa, SP Wola
Raniøowska, SP Dzikowiec, SP HadykÛw-
ka. Po zaciÍtych meczach awans do Powia-
towych Igrzysk uzyska≥ zespÛ≥ ze Szko≥y
Podstawowej z Woli Raniøowskiej. Druøy-
na wystπpi≥a w sk≥adzie: Krzysztof Krawiec,
£ukasz WilczyÒski, Sylwester Pruú, Zbi-
gniew Krzak, Zdzis≥aw Sobolewski, Adam
Marut, Damian Øy≥a, Mariusz Hartfelder,
Marek Kobylarz, Adam Wyka, Wiktor
Chrzπstek, Marcin Warzocha, Andrzej Sasie-
la, Marek Chrzπstek.

Druøyna Szko≥y Podstawowej w Woli Raniøowskiej. Od lewej: Jerzy Kowalski - trener, Sylwester
Pruú, Adam Wyka, Damian Øy≥a, £ukasz WilczyÒski, Krzysztof Krawiec, Zdzis≥aw Sobolewski.
KlÍczπ, od lewej: Zbigniew Krzak, Adam Marut, Marek Kobylarz, Andrzej Pe≥ka, Marcin Warzocha.

Wyniki spotkaÒ przedstawia≥y siÍ nastÍpujπco:

SP Wola Raniøowska -  SP-2 Kolbuszowa 12:12
SP Dzikowiec - SP Wola Raniøowska 7:17
SP HadykÛwka - SP-1 Kolbuszowa 24:16
SP Dzikowiec - SP-2 Kolbuszowa 6:12
Mecz o I/II miejsce:

SP Wola Raniøowska - SP HadykÛwka 20:10.
KrÛlem strzelcÛw Powiatowych Igrzysk M≥odzieøy Szkol-

nej Cmolas 2000 zosta≥ uczeÒ ze Szko≥y Podstawowej z Woli
Raniøowskiej Krzysztof Krawiec, strzelajπc przeciwnikom 42
bramki.

Druøyna ta zosta≥a zaproszona do wziÍcia udzia≥u w za-
wodach zorganizowanych przez DyrekcjÍ SP w Krzπtce oraz
duøemu zaangaøowaniu nauczyciela wf Pana Zbys≥awa Kra-
snowskiego, ktÛry ufundowa≥ piÍkne puchary i dyplomy dla
uczestnikÛw Turnieju Wiosna 2000.

Wystπpi≥y druøyny ze SP Krzπtka, SP Majdan KrÛlewski,
SP Huta Komorowska, SP Wola Raniøowska.

Wyniki w turnieju by≥y nastÍpujπce:
SP Krzπtka - SP Wola Raniøowska 12:8
SP Huta Komorowska - SP Majdan KrÛlewski 6:10
SP Wola Raniøowska - SP Huta Komorowska 10:4

SP Krzπtka - SP Majdan KrÛlewski 11:7
SP Majdan KrÛlewski - SP Wola Raniøowska 12:8.
I miejsce zajÍ≥a SP Krzπtka, II - SP Wola Raniøowska, III -

Majdan KrÛlewski, IV - SP Huta Komorowska. Druøyny, ktÛre
zajÍ≥y miejsca I-III zdoby≥y dyplomy i puchary.

Biorπc przyk≥ad z wyøej wymienionego turnieju naleøa-
≥oby zorganizowaÊ podobne zawody rÛwnieø w naszej Gmi-
nie, aby zachÍciÊ m≥odzieø szkolnπ nie tylko z Raniøowa i
Woli Raniøowskiej, do zdrowego i czynnego uprawiania spor-
tu. Moøe przyk≥adem w≥aúcicieli sklepÛw z Krzπtki i w naszej
gminie znaleøliby siÍ i tacy, ktÛrzy sfinansowaliby jakieú na-
grody.

16 marca 2000 roku odby≥a siÍ Gminna Gimnazjada w
pi≥ce rÍcznej dziewczπt i ch≥opcÛw w sali gimnastycznej Szko-
≥y Podstawowej w Woli Raniøowskiej. Udzia≥ wziÍ≥y druøyny
ze Szko≥y Podstawowej i Gimnazjum z Raniøowa i Woli Rani-
øowskiej. Do powiatowych igrzysk awansowa≥y druøyny dziew-
czπt i ch≥opcÛw ze Szko≥y Podstawowej z Woli Raniøowskiej,
zajmujπc tam III miejsca.

Druøyny ze Szko≥y Podstawowej w Woli Raniøowskiej
prowadzone sπ przez nauczyciela wf Jerzego Kowalskiego.

Jerzy Kowalski

Szkolne "pi¹tki"
4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Woli Raniøowskiej od-

by≥ siÍ Gminny Turniej Pi≥ki Halowej "Piπtek" SzkÛ≥ Podstawo-
wych do klasy VI z terenu naszej gminy. WziÍli w nim udzia≥ ch≥op-
cy reprezentujπcy szko≥y: Posuchy, Staniszewskie, Zielonka, Wola
Raniøowska, RaniøÛw, Korczowiska.

Druøyny zosta≥y losowo podzielone na dwie grupy i w gru-
pach rozegrali mecze systemem "kaødy z kaødym". ZwyciÍzcy za-
grali mecz o I miejsce, a byli nimi Zielonka i RaniøÛw. Wynik tego
meczu to 2:5 i tym samym mistrzem turnieju zosta≥a druøyna ze
Szko≥y Podstawowej z Raniøowa. Miejsce drugie przypad≥o ch≥op-
com z Zielonki. W meczu o III miejsce spotkali siÍ Staniszewskie i
Wola Raniøowska. A tutaj piÍknym wynikiem 1:11 druøyna z Woli
Raniøowskiej zas≥uøy≥a na III miejsce. Mecz o V miejsce zosta≥
rozstrzygniÍty na korzyúÊ Korczowisk, ktÛre gra≥y z Posuchami.

Grzegorz Woú

Udany start seniorÛw
2 kwietnia na stadionie w Rniøowie druøyna seniorÛw KS "Ra-

niøovia" zainaugurowa≥a rundÍ wiosennπ pokonujπc "JamnicÍ" Dul-
cza Wielka 5:0. Bramki zdobyli: Tomasz Hajnowski (8 min.), Artur
Marciniak (15 min.), Andrzej Øy≥a (35 i 68 min.), £ukasz Wiπcek (82
min.). Od poczπtku spotkania duøπ przewagÍ na boisku mieli gospo-
darze, ktÛrzy udokumentowali to piÍcioma bramkami. Po tym spo-
tkaniu i w wyniku sensacyjnego remisu na swoim boisku "Z≥otni-
czanki" "Raniøovia"  awansowa≥a na pierwsze miejsce w tabeli.

9 kwietnia wed≥ug terminarza mia≥ odbyÊ siÍ wyjazdowy mecz
z "Marmurem" Przy≥Ík. Jednak ze wzglÍdu na zimowe warunki wszyst-
kie mecze 15. Kolejki zosta≥y odwo≥ane. Mecz ten zostanie rozegra-
ny 17 maja o godz. 17 w Przy≥Íku.

16 kwietnia nasi pi≥karze podejmowali na swoim boisku duøy-
nÍ "Straøaka" RzemieÒ. I tu rÛwnieø nie zawiedli oczekiwaÒ kibicÛw
wygrywajπc 3:0. Bramki zdobyli: Grzegorz Soja (30 min.), 55 min.
samobÛjcza po solnym doúrodkowaniu Artura Marciniaka, Jan Pie-
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18 MARCA 2000 r.
Stal £aÒcut - Grodziszczanka
Start BrzÛza Stadnicka - Strug Tyczyn

25 MARCA 2000 r.
Strug Tyczyn - B≥Íkitni Ropczyce
Zryw Dzikowiec - Sawa Sonina

1 KWIETNIA 2000 r.
B≥Íkitni Ropczyce - Grodziszczanka
Sawa Sonina - Wis≥ok StrzyøÛw

8 KWIETNIA 2000 r.
Grodziszczanka - Strug Tyczyn
Wis≥ok StrzyøÛw - Stal £aÒcut
Crasnovia Krasne - B≥Íkitni Ropczyce

15 KWIETNIA 2000 r.
Start BrzÛza Stadnicka - Wis≥ok StrzyøÛw
B≥Íkitni Ropczyce - Zryw Dzikowiec
Strug Tyczyn - Crasnovia

20 KWIETNIA 2000 r.
Wis≥ok StrzyøÛw - B≥Íkitni Ropczyce
Zryw Dzikowiec - Strug Tyczyn
Crasnovia - Grodziszczanka

25 KWIETNIA 2000 r.
Sawa Sonina - Raniøovia RaniøÛw
Strug Tyczyn - Wis≥ok StrzyøÛw
Grodziszczanka- Zryw Dzikowiec
Start BrzÛza Stadnicka - Crasnovia

29 KWIETNIA 2000 r.
Raniøovia - Stal £aÒcut
Wis≥ok StrzyøÛw - Grodziszczanka
Zryw Dzikowiec - Crasnovia

Terminarz rozgrywek
juniorÛw m≥odszych runda wiosenna sezonu 1999/2000

3 MAJA 2000 r.
Start BrzÛza Stadnicka - Raniøovia
Crasnovia - Wis≥ok StrzyøÛw
Stal £aÒcut - Zryw Dzikowiec

6 MAJA 2000 r.
Raniøovia - B≥Íkitni Ropczyce
Wis≥ok StrzyøÛw - Zryw Dzikowiec
Sawa Sonina - Crasnovia

13 MAJA 2000 r.
Strug Tyczyn - Raniøovia
Stal £aÒcut - Sawa Sonina
Zryw Dzikowiec - Start BrzÛza St.

20 MAJA 2000 r.
Raniøovia - Grodziszczanka
Crasnovia - Stal £aÒcut
Sawa Sonina - Crasnovia

27 MAJA 2000 r.
Crasnovia - Raniøovia
B≥Íkitni Ropczyce - Sawa Sonina
Start BrzÛza Stadnicka - Stal £aÒcut

3 CZERWCA 2000 r.
Raniøovia - Zryw Dzikowiec
Stal £aÒcut - B≥Íkitni Ropczyce
Sawa Sonina - Strug Tyczyn
Grodziszczanka- Start BrzÛza St.

10 CZERWCA 2000 r.
Wis≥ok StrzyøÛw - Raniøovia
Strug Tyczyn - Stal £aÒcut
Grodziszczanka - Sawa Sonina
B≥Íkitni Ropczyce - Start BrzÛza St.

karz (73 min. z rzutu karnego). Tyl-
ko na poczπtku spotkania druøyna
goúci stawia≥a wyrÛwnany opÛr, jed-
nak w miarÍ up≥ywu czasu druøyna
"Raniøovii" zaczÍ≥a dominowaÊ na
boisku.

Kibice Klubu Sportowego
"Raniøovia" zwracajπ siÍ z proúbπ
do w≥adz gminy o remont drogi do-
jazdowej na stadion, ktÛra po wbu-
dowaniu kanalizacji przedstawia
fatalny widok. Drogi polne sπ bar-
dziej przejezdne aniøeli ta, ktÛra ma
byÊ wizytÛwkπ Gminy. Wszak
przez niπ przejeødøa wielu goúci od-
wiedzajπcych naszπ miejscowoúÊ
przy okazji rÛønych imprez, miÍdzy
innymi i meczÛw. I co sobie pomy-
úlπ goúcie o naszej Gminie, ktÛrzy
znaÊ jπ bÍdπ tylko z tej strony?

Grzegorz Woú

Druøyna seniorÛw KS ìRaniøoviaî przed meczem w dniu 2.04.2000 r. Od lewej stojπ: Stanis≥aw Kasica -
prezes, Szczepan Tylutki, Rafa≥a Warzocha, £ukasz Wiπcek, Grzegorz Sondej, Artur Marciniak, £ukasz
Niemczyk, Jan Piekarz, Micha≥ Kasica, Grzechorz Wychowaniec. KlÍczπ, od lewej: Tomasz Sondej, Andrzej
Øy≥a, Adam Tyburczy, Tomasz Hajnowski, Marek Bπk, Grzegorz Kozak, Tomasz Niemczyk.
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DO KINA CZY NA FILM?

KINO "KUJAWIAK" ZAPRASZA

Przys≥owia i prognozy
Deszcze czÍste w kwietniu wrÛøπ,
øe owocÛw bÍdzie duøo.

Gdy kwiecieÒ chmurny, a maj
z wiatrami,
rok øyzny przed nami.

Gdy w koÒcu kwietnia deszcz
porosi,
b≥ogos≥awieÒstwo polom przynosi.

Kiedy w kwietniu s≥onko grzeje,
rolnik nie zuboøeje.

KwiecieÒ suchy nie daje otuchy.

Pogody kwietniowe -
s≥oty majowe.

Suchy kwiecieÒ, mokry
maj, bÍdzie øyto jako gaj.

W kwietniu, gdy pszczo≥a jeszcze
nie ruchliwa,
mokra wiosna zwykle bywa.

PODZIÊKOWANIE
M≥odzieø z Zielonki za poúrednictwem

"Wieúci Raniøowskich" wyraøa serdeczne po-
dziÍkowania dla Pana Mariana Indyka za pomoc
w pozyskaniu sto≥u tenisowego dla naszego úro-
dowiska. Zosta≥ on umieszczony w remizie OSP
i jest licznie oblegany przez amatorÛw tej dys-
cypliny sportowej.

Data Godz. Tytu≥ filmu Prod. Od lat

16.IV. 1915 FUKS POLSKA 15

23.IV. 1900 I STANIE SI  KONIEC USA 15

30.IV. 1915 PAN TADEUSZ POLSKA 12

Mazurzanki w telewizji

W dniu 9 kwietnia br. zespÛ≥ obrzÍdowy z MazurÛw wystπpi≥ w
programie regionalnym TV RzeszÛw o godz. 800 oraz w progra-
mie lokalnym o godz. 1130. W obydwu wejúciach przedstawia≥
zwyczaje wielkanocne, m.in. zwiπzane z robieniem palm i go-
towanie potraw wielkanonych.

Zrozumieli naukÍ...
W jednej z miejscowoúci parafii raniøowskiej
w Wielkim Tygodniu po Jubileuszowych
Misjach Parafialnych, pobi≥o siÍ dwÛch
so≥tysÛw. Czyøby w ten sposÛb zrozumieli
intencje misji?


