




Nasza Gmina Dydnia II/2007 �

Obchody Święta Patrona Strażaków Św. Floriana 
zostały połączone z poświęceniem lekkich samochodów 
pożarniczych Fiat Ducato. Uroczystości odbyły się w dniu 
3 maja – Święto Matki Bożej Królowej Polski i rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Dydni , 
którą w intencji Ojczyzny i strażaków odprawił ks. dziekan 
Adam Drewniak.

W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście m.in. 
bryg. Mirosław Szmyd – Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie; dh Edward Rozenbajgier - Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP; dh Marek Owsiany – Se-
kretarz  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzo-
zowie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Nozdrzcu; 
Jan Pilch – Wójt Gminy Domaradz, radni Gminy Dydnia 
na czele z  przewodniczącym Piotrem Szulem, pracownicy 
gminnej administracji samorządowej, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, delegacje jednostek OSP, poczty sztandarowe,  
młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy. Okolicznościo-
wy list do uczestników przesłał bryg. Roman Dec - Podkar-
packi Komendant PSP w Rzeszowie, który złożył druhom 
życzenia i gratulacje, podkreślił zaangażowanie na rzecz 
rozwoju ochrony przeciwpożarowej i szeroko pojętego 
bezpieczeństwa publicznego.

Po zakończonej Mszy Św. zgodnie z ceremoniałem 
pożarniczym, dowódca uroczystości dh Józef Sokołowski 
złożył meldunek dh Edwardowi Rozenbajgierowi Prezeso-
wi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie 
i wspólnie dokonali przeglądu strażackich pododdziałów. 
Po odczytaniu dokumentu o przekazaniu samochodów dla 
OSP Grabówka, Krzemienna, Krzywe, Temeszów oraz Wy-
drna uroczystego poświęcenia samochodów dokonał ks. 
dziekan Adam Drewniak. Natomiast formalnego przeka-
zania samochodów - prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Dydni, zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego  dh Jerzy F. Adamski.

W uznaniu zasług najbardziej zasłużonym wręczo-
no odznaczenia państwowe i związkowe. Medal za ofiar-
ność i odwagę otrzymał Stanisław Dmitrzak. Złote medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Andrzej 
Jastrzębski, Józef Kłodowski i Tadeusz Szajnowski zaś 
Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: 
dh Dariusz Chorążak, dh Andrzej Klimowicz i dh Marek 
Kornecki.

Straż w Gminie Dydnia liczy 11 jednostek w tym 2 
– S2, 7 – S1 i 2 - M1. Działają 4 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze po dziesięć osób każda. Na wyposażeniu jed-
nostek są: 2 Stary 266, 1 Star 244, 1 Jelcz 315, samochody 

lekkie – 1 Lublin, Ford Faby oraz 5 Fiatów Ducato poświę-
conych i oddanych do użytkowania w tym uroczystym dniu; 
pompy tohatsu M8/8, 10 pomp szlamowych typu WT30X, 
pompy P05; 3 agregaty prądotwórcze; umundurowanie 
USP bojowe, umundurowanie koszarowe; 2 systemy łącz-
ności selektywnej. Ogółem w Gminie jest 384 strażaków 
w tym jedna kobieta. W ubiegłym roku jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dydni – jako trzecia w kolejności, 
po Jabłonce i Witryłowie – została wpisana do rejestru Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Po oficjalnych uroczystościach w Domu Strażaka 
w Dydni odbyło się okolicznościowe spotkanie strażaków. 
Było to pierwsze wspólne spotkanie z członkami  nowego 
zarządu oddziału gminnego w skład którego weszli: Jerzy 
F. Adamski, Stanisław Myćka, Andrzej Cioban, Eugeniusz 
Sokołowski, Stanisław Pytlowany, Jan Zarzyka, Tadeusz 
Szajnowski, Henryk Dąbrowiecki, Marian Fejdasz, Włady-
sław Fejdasz, Grzegorz Gil, Kazimierz Kraczkowski, Ry-
szard Milczanowski, Tomasz Pastuszka, Tadeusz Pelczar, 
Zdzisław Sawa, Paweł Stadnik, Józef Toczek, Roman Ja-
nowicz, Adam Szul.

S. P.

Święto strażackie w Dydni

Dla przedszkolaków
Kto ty jesteś ?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi.
W jakiej ziemi?
Polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną?
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
Więc w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Na zgliszczach ruin odbudowana.
Pracą wszystkich wolą ich przekazana pokoleniom.
Dziś jest piękna i wspaniała.
Niech jej będzie część i chwała.

Józef Pytlowany
PS.
Mamo przeczytaj mi.
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II rocznica śmierci papieża Jana Pawła II przypadła 
na Wielki Tydzień. Z zadumą pochylaliśmy się nad roczni-
cą odejścia do Pana Umiłowanego Papieża Jana Pawła II.

W parafii Jabłonka program obchodów  drugiej rocz-
nicy śmierci przebiegał w bogatej oprawie modlitewno - ar-
tystycznej. Przed południem uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II i nauczyciele, przy pomniku Papieża 
zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów.

Uczestniczyli we Mszy Świętej, a po jej zakończeniu 
w procesji udali się pod pomnik Jana Pawła II, tam została 
odmówiona modlitwa „Anioł Pański” i o beatyfikację Sługi 
Bożego Jana Pawła II. Jednocześnie została wystawiona 
warta honorowa przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Wieczorem została odprawiona Msza Św. w intencji 
beatyfikacji i kanonizacji Papieża Jana Pawła II, po czym 
wszyscy przeszli w procesji pod pomnik Papieża na pro-
gram słowno muzyczny pt.: „To już drugi rok odkąd Ciebie 
nie ma…” przygotowany przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli: Ewy Cioban, Roberta Dudka i piszącego te 
słowa. Było to nasze czuwanie, dzięki któremu przeżyliśmy 
jeszcze raz atmosferę chwili odejścia do „Domu Dobrego 
Ojca” Jana Pawła II.

W programie artystycznym wystąpili: PROWADZĄ-
CY I Joanna Sokołowska; PROWADZĄCY II – Arkadiusz 
Sokołowski; PROWADZĄCY III – Aleksandra Szajnowska; 
Chór szkolny, osoby recytujące wiersze: Gabriela Chorą-
żak, Tomasz Szajnowski, Natalia Jatczyszyn, Natalia Ma-
zur, Tomasz Pietryka, Paweł Sokołowski, Sabina Kwiatkow-
ska, Marzena Drozd, Radosław Pałys, Angelika Myćka.

O godzinie 21.00 ks. Proboszcz Roman Cieśla po-
prowadził Apel Jasnogórski połączony z modlitwą różańco-
wą w intencji rychłego wyniesienia do godności ołtarzy Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Jednocześnie mogliśmy oglądać 
ostatnie tygodnie życia Papieża, Jego śmierć i pogrzeb.

Całość zakończyła się modlitwą o beatyfikację Sługi 
Bożego Jana Pawła II. Obchodom drugiej rocznicy śmier-
ci towarzyszyła duża liczba parafian Jabłonki oraz goście 
z sąsiednich miejscowości Gminy Dydnia.

Janie Pawle II, błogosławiony i święty!
Żyjesz w naszych sercach, przemieniaj je nieustan-

nie na bardziej Chrystusowe. Polecaj nas Matce Najświęt-
szej, której cały się oddałeś. Jesteśmy Twoi!

ks. Robert Świtalski

W hołdzie Janowi Pawłowi II
Obchody Drugiej Rocznicy Odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca

Jabłonka, 2 kwietnia 2007r.

Słowa tego motta dobitnie domagają się od nas aby 
dać świadectwo prawdzie. Warto było poświęcić trochę 
czasu i zebrać kilka faktów z ogromnego dorobku życia by 
kilka skromnych słów poświęcić tej osobie.

Zofia Leszczyk z domu Trześniowska urodziła się 
12 kwietnia 1951 roku w Niebocku. W siódmym roku życia 
zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Niebocku. 
Po zakończeniu pierwszego etapu edukacji zdała egzami-
ny do Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Po zda-
niu matury w 1971 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Baryczy, po dwóch latach pracy 
w tamtejszej szkole Pani Zofia została przeniesiona do 
Szkoły Podstawowej w Krzywem, tam pracowała do grud-
nia roku 1976, aby z końcem tego roku rozpocząć pracę 
pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Jabłonce gdzie 
przez wiele lat uczyła biologii, chemii, fizyki, techniki. Ta 
praca trwała nieprzerwanie aż do  obecnego roku w którym 
to nagle odeszła po wieczną nagrodę  za trud wychowywa-
nia młodzieży do Pana Boga.

W swoim życiu wychowawczo – dydaktycznym była 
nauczycielem jak to się zwykło często mówić z „powoła-
nia”, za swoją aktywną pracę była nagradzana nagrodami 
Dyrektora Szkoły, nie chcę tu w tym miejscu ich wyliczać 
bo to już nie ma znaczenia, ale pokazuje jak bardzo ceniła 

sobie „posługę mistrza który rzeźbi charaktery młodych lu-
dzi”. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wy-
chowawczej 1993 r. otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty 
w Krośnie.

Kochała przyrodę. Góry, jeziora, piesze wędrówki 
z uczniami, rajdy. Nigdy nie brakowało jej energii i chęci do 
poznawania dzieł natury. Wszyscy wiedzieli, że zamiłowa-
niem Pani Zofia Leszczyk jest turystyka, piesze wędrówki 
po Polsce i wycieczki z uczniami.

Potrafiła bardzo rzeczowo i ciekawie dla uczniów 
zaplanować wycieczkę lub rajd po okolicznych interesują-
cych miejscach naszego regionu. W Szkole Podstawowej 
w Jabłonce prawie od samego początku prowadziła Druży-
nę Harcerską z którą wyjeżdżała na letnie i zimowe obozy 
harcerskie w Polsce albo zagraniczne: Niemcy, była Cze-
chosłowacja, były ZSRR.

W czasie tej pracy z harcerstwem zorganizowała 
rajd „Szlakiem Górnictwa Naftowego”. Jej drużyna 1980 
roku zajęła I miejsce w przeglądzie dorobku kulturalnego 
drużyn harcerskich. Co roku organizowała zbiórkę zaba-
wek dla Domu Dziecka „Caritas” w Brzozowie. Dużo z mło-
dzieżą wykonywała prac społecznych na rzecz szkoły, pod 
Jej kierunkiem sami harcerze zaadoptowali jedno z po-
mieszczeń szkolnych na „harcówkę”, ucząc ich przez to 

Ku Pamięci!!!
 Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług

fot. redakcja
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bezinteresownej pracy dla bliźnich.
Mieszkańcy Jabłonki wdzięczni są Pani Zofii za to, że 

przez wiele lat z młodzieżą i dziećmi w okresie Świąt Boże-
go Narodzenia wystawiała Jasełka, na które przychodzili 
tłumnie.

Była osobą bardzo otwartą, wrażliwą na potrzeby 
innych. Sprawy wszystkich nauczycieli były Jej sprawami. 
To spowodowało, że cieszyła się zaufaniem, tego wyrazem 
było powierzenie Jej funkcji Prezesa ZNP oddział Dydnia.

Dzień Ziemi przypadający 22 kwietnia br. to ważny 
dzień dla każdego, komu sprawy dotyczące naszej planety 
nie są obojętne. Jednak ten dzień nabrał dla nas szcze-
gólnego znaczenia. Wśród Grona Pedagogicznego Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II, osobą, której najbliższa 
i najważniejsza zawsze była przyroda, zieleń, jednym sło-
wem – natura, była Pani Zofia Leszczyk.

Była… Odeszła od nas. Właśnie w tym dniu.
Do dziś trudno nam w to uwierzyć, że akurat wte-

dy…
Nigdy nie zapomnimy, ile dla nas zrobiła.
A patrząc na róże kwitnące przed naszą szkołą za-

wsze będziemy pamiętać, że to sprawiła właśnie jej ręka.
Trudno znaleźć słowa  by opisać pustkę, jaką zosta-

wiła po sobie. Jedynie słowa wiersza ks. J. Twardowskiego 
zdają się oddawać to co czujemy:

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostają  po nich buty i telefon głuchy(…)
(…)kochamy wciąż za mało i stale za późno (…)
(…)Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzenie nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc
   o miłości
czy pierwsza jest ostatnią 
  czy ostania pierwszą.

Ks. Robert Świtalski

Jerzy F. Adamski UluczNasza Mała Ojczyzna

Jedna z najstarszych wsi w całym regionie brzozow-
skim, ze śladami osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 
Położona na prawym brzegu Sanu, dawniej zwana Hulicz 
lub Ulicz. Została założona na prawie ruskim jeszcze przed 
1340 rokiem. W dokumentach źródłowych wymieniona 
po raz pierwszy w 1373 r. W XV w. była królewszczyzną. 
W 1402 r. król Władysław Jagiełło nadał miejscowym służ-
kom osadę Dobra, położoną na południe od Ulucza, z obo-
wiązkiem brania udziału w wyprawach wojennych i pełnie-
nia służb wobec zamku sanockiego. W wiekach XVI-XVII 
istniała w Uluczu przystań dla spławiających Sanem zbo-
że, potaź i sól z żupy w Tyrawie Solnej.

W słynnej miejscowej stoczni rzecznej powstawały 
barki, tzw. komięgi, służące właśnie do spławiania soli w dół 
rzeki. Działały tu również folusz i młyn. W 1565 r. w Uluczu 
mieszkało 29 kmieci, 8 zagrodników, pop i 2 karczmarzy.

Po pierwszym rozbiorze Polski dobra uluckie prze-
szły na własność austriackiego zaborcy. W 1828 r. wieś 
sprzedano Teodorowi Tergonde i Kazimierzowi Gozdowi-
czowi.

W latach 20 - lecia międzywojennego Ulucz był dużą 
wsią, liczącą ok. 400 gospodarstw. Na 2040 mieszkańców 
1620 było grekokatolikami. Działała tu dwujęzyczna szkoła 
3-klasowa, Spółdzielnia „Jednist” i czytelnia „Proświty”. Po-
wojenne losy wsi to jeszcze jeden z tragicznych epizodów 
ludności zamieszkującej tereny pogranicza. W odwecie za 
wymordowanie mieszkańców i spalenie Temeszowa przez 
oddziały UPA, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa 
spalili Ulucz, a jego mieszkańcy zostali wysiedleni. Zdzi-
czałe sady, zarosłe resztki zabudowań, zapadłe studnie - 
to jedyne dowody na istnienie pół wieku temu jednej z naj-

większych i najludniejszych wsi powiatu brzozowskiego.
I choć trudno uwierzyć, to z historycznej pożogi oca-

lała najcenniejsza pamiątka dawnej świetności Ulucza. Na 
górującym nad wsią wzgórzu Dębnik, otoczona starodrze-
wiem, stoi cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Jest to prawdopodobnie najstarsza, z zacho-
wanych w Polsce drewnianych cerkwi. Wg tradycji wznie-
siono ją w latach 1510 - 1517, przebudowano w drugiej 
połowie XVII i w XIX w.

Z Dębnikiem oraz cerkwią związana jest legenda. 
Zgodnie z podaniem trzykrotnie zabierano się do jej bu-
dowy u stóp wzgórza i trzykrotnie nieznana siła przenosiła 
nocą cały materiał budowlany na szczyt. Wreszcie budow-
niczy zrozumieli, że w ten właśnie cudowny sposób zostało 
wybrane właściwe miejsce, w którym ma stanąć świątynia. 
Stara ruska tradycja łączy to właśnie stare miejsce chrze-
ścijańskiego kultu z bijącym na zboczu Dębnika cudow-
nym źródełkiem, którego woda posiada uzdrawiającą moc. 
W okresie staropolskim świątynia wchodziła w skład zabu-
dowań klasztornych unickiego zakonu bazylianów.

Sam klasztor był prawdopodobnie również drewnia-
ny, otoczony podwójnym kamiennym murem, rozdzielonym 
fosą. W umocnienia obronne były wkomponowane dwie 
drewniane baszty. Jedna z nich spłonęła przed rokiem 
1939, a drugą, podobnie jak i mury rozebrano po 1947 
roku. W klasztorze bazylianie prowadzili szkołę rzeźbiarzy, 
wyrabiających m.in. ikonostasy. Bazylianie opuścili wzgó-
rze Dębnik w 1744 r., aby przenieść się do Dobromila.

Cerkiew była użytkowana do 1947 r. Pod koniec lat 
50. w cerkwi przeprowadzono badania archeologiczne. 
Obiekt zabezpieczono i odrestaurowano (1961-64). Obec-
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nie stanowi ona filię Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. Ulucka cerkiew posiada konstrukcję zrębową, 
z podwaliną na kamiennym podmurowaniu. Jest budowlą 
trójdzielną z zamkniętym trójbocznym prezbiterium. Nakry-
ta pięciopłatowym dachem. Od zachodniej strony wydatny 
okap babińca (przedsionka) wspiera 8 słupów z mieczami. 
Dachy zwieńczają żelazne krzyże osadzone w ceramicz-
nych kulach. W środku zachowana na północnej stronie 
nawy XVII-wieczna polichromia, przedstawiająca sceny 
z życia Chrystusa. Niekompletny ikonostas, autorstwa Ste-
fana Dżegantowycza i Michała Wiszeckiego, z dekoracją 
późnorenesansową, płaskorzeźbioną, datowany na 1682 
r. Carskie wrota z pocz. XVIII w.

W dniu odpustu, tj. na uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego (40 dzień po Zmartwychwstaniu), do cerkwi 
przybywały tłumy wiernych. Od niedawna tradycja ta jest 
kontynuowana. W 1990 r. przed cerkwią odsłonięto tablicę 
ku czci urodzonego w Uluczu kompozytora, księdza Micha-
ła Werbyćkiego, autora hymnu narodowego Ukrainy. Świą-
tynię można zwiedzić. Należy w tym celu udać się po klu-
cze do budynku nr 16 w Uluczu (p. Dorota Demkowicz).

U podnóża Dębnika wybudowano w 1925 roku 
(w miejsce starszej) cerkiew parafialną greckokatolicką pw. 
Św. Mikołaja. Zaraz po wojnie została ona rozebrana przez 
pracowników utworzonego w Uluczu PGR-u. Obok cerkwi 
zachowała się murowana kapliczka oraz kilka kamiennych 
i drewnianych nagrobków z XIX i XX w., pozostałych po 
przycerkiewnym cmentarzu. Inna kapliczka upamiętnia 
zniesienie pańszczyzny w 1848 r.

Na starym cmentarzu greckokatolickim (na wzgórzu 
Dębnik) chowano w latach I wojny światowej ofiary chole-
ry. W międzywojniu usypano tu mogiłę ku czci strzelców 
siczowych. Wiele z ukraińskich grobów w Uluczu uporząd-
kowano w latach 90.

Ze starych przekazów wynika, że w Uluczu był też 
kościół rzymskokatolicki. Jednak jego lokalizacja nie jest 
już dziś możliwa do ustalenia.

Kilka lat temu w Uluczu zbudowano murowany ko-
ściół pw. Matki Bożej Fatimskiej.

W sąsiedniej wsi Borownica w dniach 11-12 wrze-
śnia 1939 r. żołnierze 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszow-

skiej, w składzie Armii “Karpaty”, stoczyli krwawą bitwę 
z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Zginęło wtedy 60 
Polaków, wśród nich dowódca ppłk Benjamin Kotarba. Ich 
groby znajdują się na miejscowym cmentarzu. W centrum 
wsi zaś wzniesiono pomnik ku czci poległych.

Również w Borownicy mieszkał znany rzeźbiarz lu-
dowy - Adolf Milczanowski (1899-1977). Największa kolek-
cja jego prac znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku.

Dzisiejszy Ulucz to przede wszystkim cudowna oko-
lica: San i zalesione wzgórza stanowią oazę ciszy i spoko-
ju, a przez to idealne miejsce do odpoczynku i sobotnio-
-niedzielnych wypadów.

Do Ulucza najlepiej dojechać od strony Sanoka 
przez most na Sanie w miejscowości Dobra, skąd wiedzie 
utwardzona trasa. Inna droga wiedzie przez Krzemienną, 
skąd promem można przeprawić się na prawy brzeg Sanu. 
Dla turystów pieszych, rowerzystów i spacerowiczów naj-
korzystniej jest dotrzeć do Witryłowa (dojeżdża tam auto-
bus PKS-u), skąd wiszącą kładką można przejść na drugi 
brzeg Sanu i prosto dojść do celu podróży. Ulucz jest chęt-
nie odwiedzany przez myśliwych z Zachodniej Europy, któ-
rym koło łowieckie “Jeleń” z Brzozowa oferuje w tej pięk-
nej, nadsańskiej okolicy odstrzał dzików i jeleni.

Jerzy F. Adamski

Tradycja związana ze zdobieniem jajek, głównie ich 
malowaniem, sięga pięciu tysięcy lat. Nie wiadomo kiedy 
zwyczaj ten trafił do Polski. Ciekawostką jest to, że ozda-
bianiem wielkanocnych jajek zajmowały się tylko kobiety, 
a mężczyznom nie wolno było nawet przebywać w po-
mieszczeniu, w którym odbywał się ten rytuał.

Ta piękna tradycja przetrwała do dziś, a z biegiem 
lat metod zdobienia jajek przybyło i nie tylko kobiety trudzą 
się ich zdobieniem.

Dowodem na to, że pisanki to wciąż żywa tradycja 
w naszym regionie, a także cieszący się zainteresowaniem 
zwyczaj, jest „Konkurs Wielkanocny” zorganizowany przez 
Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego dla pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich z tej gminy.

Głównym celem konkursu było wykonanie niety-
powego jajka (nietypowej pisanki) niekoniecznie na jajku. 
Metody i materiały pracy mogły być dowolne. Celem tego 
konkursu była również dalsza integracja i aktywizacja śro-

dowisk kobiecych w gminie.
Spotkanie rozstrzygające konkurs odbyło się 30 

kwietnia w plenerze malowniczej miejscowości Krzemien-
na. Na miejsce spotkania przybyły reprezentantki z 13 kół, 
a więc wszystkich istniejących na terenie Gminy Dydnia 
Kół Gospodyń Wiejskich, organizator konkursu Wójt Gmi-
ny Dydnia oraz Sekretarz Gminy - Alina Maślak. Podczas 
spotkania każde koło zaprezentowało swoją niepowta-
rzalną pisankę. Efekty pracy oceniało jury, w skład które-
go wchodziły wybrane panie z każdego koła (łącznie 13 
osób), funkcję przewodniczącego pełnił Wójt Gminy Jerzy 
F. Adamski.

Zaprezentowane pisanki zachwyciły wszystkich 
uczestników spotkania. Nic więc dziwnego, że komisja 
konkursowa zgodnie przyznała paniom z każdego koła wy-
sokie oceny i pierwsze miejsca. Doceniona została ciężka 
praca i trud wykonania takiej nietypowej pisanki.

Wójt Gminy Dydnia wręczył paniom dyplomy oraz 

Konkurs wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich

fot. redakcja
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drzewka będące swoistą nagrodą za zaangażowanie i roz-
wijającą się działalność Kół Gospodyń na terenie Gminy 
Dydnia.

Końcowym etapem spotkania było wspólne grilowa-
nie do późnego wieczora.

Działania podejmowane przez Koła Gospodyń 

z Gminy Dydnia podsuwają pewną myśl: „Jeżeli chcemy 
zaistnieć i stworzyć coś wielkiego i pięknego musimy za-
cząć od swojego podwórka”. Współpraca i wsparcie we 
własnym środowisku to podstawa do dalszych, większych 
działań i osiągnięć.

Natalia Stareńczak
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Certyfikatami „Najlepsi z Naj-
lepszych – Młodego Europejczyka” 
nagrodził Wójt Gminy Dydnia naj-
zdolniejszych uczniów. Pogratulo-
wał wyróżnionym tak wielu znacz-
nych osiągnięć.

Podkreślił rolę nauczycieli 
w odkrywaniu młodych talentów. 
Dziękując wszystkim obecnym 
a szczególnie rodzicom za włożony 
wysiłek, życzył udanego wypoczyn-
ku.

Certyfikatami, które wręczał 
Wójt Gminy Dydnia oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Piotr Szul 
uhonorowano uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów: Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi 

Wręczono certyfikaty
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Sonatina
Kiedy księżyc do wody wpadł
Ogniki gwiazd rozprószył
Mrok wpuścił do naszych drzwi
Poświatą usta nasze nasycił
A ciałom pozwolił wyżalić się
I marzeniom przylgnąć do siebie

Nie wiedziałaś
Że chciałem
Twój oddech mieć na własność.

(1984)

Nurt poezji ludowej reprezentuje Hermina Zubel. 
Urodzona w Grabownicy w 1929 r., a zamieszkała w Nie-
bocku poetka, pochodzi z rodziny Korytów - ludowych arty-
stów-muzyków. Jest laureatką Międzynarodowego Spotka-
nia Poetów „Wrzeciono” (1996) w Nowej Sarzynie. Swoje 
wiersze publikowała w zbiorach poezji ludowej oraz w Wia-
domościach Brzozowskich. Aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym powiatu brzozowskiego. W 2001 r. ukazał się 
zbiór poezji autorki zatytułowany „Kto Was będzie tak ko-

chał, gdy mnie nie będzie na świecie”. W jej pełnej refleksji 
twórczości zaduma nad pięknem przyrody i naturą świata 
przeplata się z wątkami religijnymi i patriotycznymi.

Prawda
Czterem rzeczom musi człowiek
uczynić zadośćuczynienie.
Jest to - szczęście, radość, żal i cierpienie.
Szczęście - promyk blady,
który szybko minie.
Radość trzeba pielęgnować,
umieć się cieszyć,
bo też szybko zginie.
Żal najdłużej żyje, 
głęboko w duszy,
tam, gdzie serce bije.
Udaje, że jest zapomniany,
ale po żalu słabo goją się rany.
Cierpienie to przyjaciel człowieka.
Cierpienie na duszy
najtrwalszego skruszy.
Cierpienie na ciele

w Dydni (Artur Szul, Kinga Pytlowany, Emilia Żak); Szkoły 
Podstawowej w Grabówce (Dominika Mazur); Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce (Amelia Wójcik, 
Tomasz Szajnowski, Natalia Mazur, Kinga Mazur); Zespołu 
Szkół Publicznych w Końskiem (Mateusz Kozłowski, Mo-
nika Rychlicka, Gabriela Czebieniak, Justyna Naleśnik); 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Niebocku (Aleksandra Zie-
miańska, Karolina Hałasik); Szkoły Podstawowej w Wy-

drnej (Anna Baran, Łukasz Nowak); Gimnazjum w Dydni 
(Paweł Nycz, Ilona Mazur); Gimnazjum im. Św. Jana Kan-
tego w Niebocku (Anna Irzyk, Agnieszka Rachwał).

Całośc uroczystości uświetnił występ artystyczny 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dydni przy-
gotowany przez Zofię Wojnowską oraz Jadwigę Rajtar 
– Żaczek i Jolantę Kłodowską.

R. N.

Dydnia w literaturze (cz. VIII) Damian Kierek

Kiedy kilkanaście lat temu w archiwach Krakowa 
zbierałem materiały do jednej z moich książek – poświęco-
nej dziejom Podkarpacia – natrafiłem na akta procesowe 
interesującego z prawnego punktu widzenia wydarzenia 
w Grabówce.

W znajdujących się w zbiorach zamku wawelskie-
go Tekach Schneidra jest dokumentacja sądowa, z której 
wynika że w roku 1863 w karczmie w Grabówce Łukasz 
Hryceńko zabił uderzeniem cybucha drewnianej fajki An-
toniego Mazura.

Należy tutaj dodać, że słynne brzozowskie fajki wy-
konane z gruszy, wrzośca czy wiśni niejednokrotnie osią-
gały nawet długość 1 metra (jak np. fajka marszałkowska 
z Brzozowa znajdująca się w zbiorach Muzeum Historycz-
nego w Sanoku). Mogły w istocie stać się niebezpiecznym 
narzędziem w rękach szaleńca.

15 stycznia 1864 r. sąd obwodowy w Przemyślu 
skazał oskarżonego na 2 lata ciężkiego więzienia. W wyni-
ku apelacji 29 lutego tegoż roku lwowski sąd wyższy krajo-
wy wyrok  przemyskiego sądu umorzył. Powodem nadzwy-
czajnego złagodzenia kary był fakt, że Hryceńko dopuścił 
się zbrodni będąc... w stanie nietrzeźwym.

To zapomniane przez mieszkańców Grabówki zda-
rzenie warto przypomnieć choćby przy okazji Święta Fajki 

w tejże miejscowości.
Na marginesie tegoż wydarzenia warto wspomnieć 

o ciekawej historii, która miała miejsce w położonej ok. 20 
km od Grabówki – Komborni.

Podczas nabożeństw w miejscowym kościele para-
fianie komborscy nie wchodzili do wnętrza świątyni – pozo-
stawali na zewnątrz i palili fajki oraz lulki. Po śmierci sta-
rego proboszcza przyszedł nowy, któremu nie odpowiadał 
ten zwyczaj. Karcił i gromił z ambony, lecz jakby grochem 
o ścianę. Ponieważ jego słowa nie dawały rezultatu ogłosił 
ostatecznie, że w następną niedzielę chłopom fajki poświę-
ci. Parafianie uznali decyzję proboszcza za salomonową 
i w oznaczonym dniu znieśli fajki – umieszczając je na sto-
łach pokrytych białymi obrusami. Przed sumą przybył pro-
boszcz wsparty na grubej sękatej lasce.

Przemówił jeszcze raz do chłopów, wzywając ich do 
zerwania ze zgubnym nałogiem. W kulminacyjnym punk-
cie przedmowy poniosły go nerwy i co sił zaczął tłuc laską 
rozłożone na stołach fajki. A ponieważ były one przeważnie 
z gliny, fajansu i porcelany – po kilku minutach pozostały 
po nich tylko „szczerupy” oraz niewielka ilość fajek wyko-
nanych z drewna. Było to pierwsze święto w Komborni, na 
którym dym z fajek nie okalał wiejskiego kościoła.

Jerzy F. Adamski

Z kart historii

FAJKOWE WYDARZENIE W GRABÓWCE
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każdy przechodzi.
Jeden mocno, a drugi niewiele.
Młodzi pędzą za szczęściem, 
za radością są w stałej pogoni,
a żal i cierpienie
samo ich dogoni.

(1999 r.)

Łza
Wypłynęła łza
Z wypłowiałego oka,
Nabrzmiała żale,
Mętna, głęboka.
Zmarszczkami ku dołowi ścieka
Po twarzy starego człowieka.
Płynie powoli kropla słona,
Spadnie na spracowane dłonie,
Na ziemię i skona.
Tyle łez leje się, mój Boże.
Któż je policzyć może?

Babie lato
Dzięki ci, Panie, za wszystko,
A najwięcej za oczy,
Bo mogę podziwiać piękno
Gwiaździstej nocy.

Największe dzięki za to,
Że dałeś nam przepiękne
Dni jesienne, kiedy się snuje
Po polu „babie lato”.

Lecą nitki białe
Po polu, po lesie,
Jedna wyżej, druga niżej –
Jesienny ciepły wietrzyk je niesie.

Nitka za nitką płynie,
Zatrzyma się na kwiatku,
Suchą trawę minie.
A gdy się w ciernie zawinie,
Mały pajączek na pewno zginie.

Kolejną poetką z kręgu literatury ludowej jest 
również urodzona w Grabownicy w 1935 r., a miesz-
kająca w Temeszowie Urszula Skrabalak. Pisarka 
od dzieciństwa, kiedy organizowała przedstawienia 
teatrzyku w stodole, przejawiała zainteresowania 
artystyczne. Aktywnie uczestniczyła w  życiu zawo-
dowym i społecznym. Pracowała w m.in. w kopalni 
nafty w rodzinnej Grabownicy, gdzie po pracy w biu-
rze prowadziła bibliotekę. Działała w harcerstwie, Li-
dze Polskich Kobiet, a kiedy z mężem zamieszkała 
w Temeszowie, założyła tam Koło Gospodyń Wiej-
skich. Choć pracowała w gospodarstwie i wychowy-
wała sześcioro dzieci, artystka zawsze znajdowała 
czas na przygotowanie spektakli teatralnych („Pan 
Damazy”, „Hrabina z Garwolina”), występów oko-
licznościowych i zabaw. Jej twórczość to głównie 
liryka refleksyjna, przeplatana wierszami okoliczno-
ściowymi.

„Rzeki i czasu nigdy nie zawrócisz”

Przemijanie
Zmęczona usiadła nad rzeki brzegiem,
Wpatrzona w lustro przejrzystej wody.
I rozmyślała, jak z czasu biegiem
Już nie ma śladu dawnej urody.

Czas zorał bruzdy na twarzy i czole,
Ręce od ciężkiej pracy spękane,
Garbem pisze swoją życia dolę,
Chociaż jej los był nieznany.

Wiek głowę ku ziemi chyli.
Jak trawę, co więdnie w jesieni,
Jak skrzydła zranione motyli,
Tak człowiek los z nimi dzieli.

Pot z czoła spływa kroplami słonymi,
Nie żal jej życia ani tego świata.
Usycha razem z kwiatami polnymi,
A brzemię niemocy ciało jej przygniata.

A gdy ją śmierć wzięła w swe ramiona,
Zrzuciła kajdany cierpień swego ciała.
Wędrówkę ziemskiego życia zakończyła.
Jej dusza jak mgiełka do nieba wzleciała.

Z muzyką
Melodia, pieśń i muzyka
Odradza przeszłości wspomnienia,
Do mózgu i serca przenika,
Wskrzesza uczucia, pobudza marzenia.

Muzyka jak balsam moje ciało pieści,
Muska rozkoszne i miłe westchnienia.
Jej nutka jak listek na wietrze szeleści,
Łagodząc wszelkie trudy i strapienia.

Muzyka koi mego serca lęki,
Ponad obłoki wznosi pieśni moje,
A przedziwne tej muzyki dźwięki
Słodzą mojej ciężkiej pracy znoje.

Z muzyką przez życie iść każdemu trzeba.
Pieśnią rozweselać wszystkie krańce świata.
Niech ta melodia wzbija się do nieba
I niech łączy wszystkich. Jak siostrę i brata.

14.01.2002 r.

Przez całe życie z miejscowością Grabówka 
jest związana Maria Teresa Fejdasz (ur. 1941). Po-
mimo ukończenia szkoły podstawowej z celującymi 
ocenami okoliczności życiowe zmusiły artystkę do 
pozostania w gospodarstwie. Jednak przez wszyst-
kie lata, jak sama pisze „rekompensatą było zamiło-
wanie do książek oraz kontakty z ludźmi, a zwłaszcza 
z dziećmi i młodzieżą.” Obecnie jej utwory prezento-
wane są w trakcie uroczystości okolicznościowych, 
np. podczas dożynek.

Damian Kierek
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W nocy z 18 na 19 kwietnia 2007 r. spłonął drewniany, zabytko-
wy kościół z XVII wieku w Grabówce. Spłonął kościół, który służył Parafii 
Grabówka ponad 80 lat. Do tej pory mieszkańcy Grabówki mają przed 
oczami obraz płomieni niszczących to, o co wspólnie przez tyle lat się 
troszczyli, aby nadawać kościołowi coraz piękniejszego wyglądu. Dbali 
o jego estetyczny wygląd zarówno wewnątrz, jak i o jego otoczenie. Nie 
wiemy, dlaczego Pan Bóg dopuścił na nas takie nieszczęście. Czas leczy 
rany i powoli wszystko wróci do ustalonego rytmu.

Kościół spłonął – nadzieja przetrwała. Wszyscy są zgodni w jed-
nym, że należy budować nowy kościół. Tu rodzi się pytanie, jaki kościół: 
murowany czy drewniany. Decyzja w tej sprawie nie była łatwą. Można 
przedstawiać słuszne argumenty przemawiające i za kościołem drewnia-
nym i za murowanym. Mając przed oczami wydarzenia tej tragicznej nocy, 
wszyscy zgodzimy się, że murowany będzie bezpieczniejszy. Jego budo-
wa musiałaby być w nowym miejscu. Z drugiej strony kościół stał prawie 
400 lat i na pewno nikt nawet nie dopuszczał myśli, że może kiedyś spło-
nąć. Kościół w Grabówce był zabytkiem. Pokolenia parafian było w nim 
chrzczonych, przyjmowało komunię świętą, brało śluby, odbywały się po-
grzeby. Czy można pozostawić to miejsce kartom historii? 

Po przeanalizowaniu kosztorysów, możliwości finansowych parafii, 
przyszłych możliwych źródeł pozyskiwania pieniędzy i rozpatrzeniu po-
dzielonych głosów wewnątrz parafii komitet podjął decyzję o rekonstrukcji 
drewnianego kościoła na tym samym miejscu. 

T. M.

„Kościół spłonął – nadzieja przetrwała.”

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Dydnia i Dziekan de-

kanatu składają serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Gminy Dydnia za ofiarowane 
na odbudowę kościoła parafialnego w Gra-
bówce środki pieniężne.

Ogółem w Gminie Dydnia do dnia 
6  czerwca 2007 r. zebrano 51.593 zł. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
do wszystkich strażaków z Gminy Dydnia, 
którzy osobiście zaangażowali się w przepro-
wadzenie zbiórki pieniędzy.

Wspólnym wysiłkiem całej społeczno-
ści Gminy Dydnia zabytkowy kościół w Gra-
bówce powróci do stanu sprzed pożaru.

W jedności siła, Szczęść Boże. 

Z wyrazami wdzięczności

Wójt Gminy Dydnia              Dziekan dekanatu
Jerzy F. Adamski       ks. prałat Adam Drewniak

Komitet Odbudowy i Remontu Kościoła Pa-
rafialnego zwraca się do wszystkich ludzi 
dobrej woli z prośbą o wsparcie finansowe na 
rzecz odbudowy spalonego kościoła w Gra-
bówce.

PARAFIA RZYMSKO -
KATOLICKA W GRABÓWCE

Bank Pekao S.A. I O. w Brzozowie
Numer konta: 

09 1240 2324 1111 0000 3319 8323
Tytuł wpłaty: Na odbudowę spa-

lonego kościoła w Grabówce

fo
t. 

P.
 M

az
ur

fo
t. 

P.
 M

az
ur

fo
t. 

re
da

kc
ja



Nasza Gmina Dydnia II/200712

Przez trzy dni Niebocko w Gmi-
nie Dydnia stało się stolicą podkarpac-
kiego folkloru a wszystko za sprawą 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni 
na czele z dyr. Jackiem Adamskim, któ-
ry co roku na coraz większą skalę orgni-
zuje Miedzynarodowe Festiwale Folk-
lorystyczne “Dzieci Gór i Dolin”. Jest 
to jedna z największych imprez folklo-
rystycznych w woj. podkarpackim, któ-
ra ściąga  rzesze widzów, miłośników 
folkloru, którzy z chęcią przyjeżdżają 
do tej małej, ale malowniczej miejsco-
wości Niebocko.

W dniach od 21 do 24 czerwca 
2007 roku odbył się w Gminie Dydnia 
III Międzynarodowy Festiwal Folklory-
styczny „Dzieci Gór i Dolin”. W tego-
rocznym Festiwalu wystąpiły zespoły 
z Rosji, Chorwacji, Ukrainy, Słowacji 
i Polski. Łącznie wystąpiło około 200 
tancerzy.

Festiwal rozpoczął się 21 
czerwca 2007 roku występami 
zespołu „ACCENT” w szkołach 
Gminy Dydnia oraz Gminy 
Brzozów. Zespół promując 
kulturę swego kraju za-
chęcał młodzież do 
p r a c y 
w ze-
s p o ł a c h 
f o l k l o -
ry s tycz -
nych, któ-
re istnieją 
w szkołach 
w Górkach 
czy Niebocku. 
Wystąpił także w szkole 
w Końskiem i Dydni.

23 czerwca miała się odbyć 
noc folkowa, w której udział miały 
wziąć zespoły folkowe jednak bu-

rza i ulewny deszcz 
zmusiły organizato-
rów do przerwania 
imprezy.

Formalnego 
otwarcia festiwalu 
dokonał Starosta 
Brzozowski Zyg-
munt Błaż oraz 
Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski.

Niedzielny 
festiwal to pokaz 
pięknych stro-

jów, które zostały wyeksponowane 
podczas Mszy Świętej w Kościele 
Parafi alnym w Niebocku. Ksiądz 
Proboszcz Edward Stępień 
w powitaniu pozdrowił w ję-
zykach ojczystych wszystkie 
zespoły a następnie powiedział, 
że “języki choć różne to łączy 
nas troska o wspólną kulturę 
i tradycję”.

Festiwal rozpoczął się 
o godz. 15.00 wystąpieniem 
dyr. GOK Jacka Adamskiego, 
który w słowie wstępnym po- w i e -
dział: „że organizacja festiwalu to nie 
tylko zorganizowanie dla mieszkańców 
powiatu brzozowskiego festynu i poka-
zania w nim jakichś atrakcji. Festiwal 
to pokazanie kultury i tradycji innych 
państw. Przez organizację festiwalu do-
ceniamy piękno naszego folkloru, który 
nie tylko podziwjamy ale musimy go 
chronić i zarażać nim młode pokolenia. 
Dlatego tu w Niebocku założyliśmy 

zespoł folklorystyczny, który bedzie 
naszym ambasadorem i najlepszą 

promocją gminy, po-
wiatu a my-
ślę także że 

w bliskiej 
przyszłości kraju”.

Z Rosji z Moskwy 
przyjechał Zespół Folklo-

rystyczny „ACCENT” 
, z Chorwacji z mia-

sta Vinkovci 
Zespół Folklo-

rystyczny „Szu-
mari”, z Ukrainy 

Zespół Folklorystycz-
ny „Malwy”, z Tarnova na 

Słowacji Zespół Folklorystyczny 
„Tarka”, z Lublina „Mały Głusk”, 

oraz gospodarze Młodzieżowy Zespół 

Pieśni i Tańca „Kalina”.
Tłumy widzów mogły zachwy-

cać się pięknem tańców z różnych stron 
świata oraz wspaniałymi strojami.

Widzowie mogli zachwycać się 
tańcami ARMEŃSKIMI, CHORWAC-
KIMI, ROSYJSKIMI, RUMUŃSKIMI, 
IRLANDZKIMI, GRECKIMI, HISZ-
PAŃSKIMI, SŁOWACKIMI, UKRA-
IŃSKIMI, oraz POLSKIMI.

Szczególny podziw licznie zgro-
madzonej widowni wzbudziły występy 
zespołu rosyjskiego, który specjalizuje 
się w tańcach narodów świata i jest to 
zespół narodowy. Profesjonalizm, este-

rza i ulewny deszcz 
zmusiły organizato-
rów do przerwania 

Formalnego 
otwarcia festiwalu 
dokonał Starosta 
Brzozowski Zyg-
munt Błaż oraz 
Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski.
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festiwal to pokaz 
pięknych stro-

jów, które zostały wyeksponowane 
podczas Mszy Świętej w Kościele 
Parafi alnym w Niebocku. Ksiądz 
Proboszcz Edward Stępień 

że “języki choć różne to łączy 
nas troska o wspólną kulturę 

Festiwal rozpoczął się 
o godz. 15.00 wystąpieniem 

III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
Dzieci Gór i Dolin
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chęcał młodzież do 

s p o ł a c h 
f o l k l o -
ry s tycz -
nych, któ-
re istnieją 
w szkołach 
w Górkach 
czy Niebocku. 
Wystąpił także w szkole 
w Końskiem i Dydni.

23 czerwca miała się odbyć 
noc folkowa, w której udział miały 
wziąć zespoły folkowe jednak bu-

chronić i zarażać nim młode pokolenia. 
Dlatego tu w Niebocku założyliśmy 

zespoł folklorystyczny, który bedzie 
naszym ambasadorem i najlepszą 

promocją 

przyszłości kraju”.
Z Rosji z Moskwy 

przyjechał Zespół Folklo-
rystyczny „ACCENT” 

, z Chorwacji z mia-
sta Vinkovci 
Zespół Folklo-

rystyczny „Szu-
mari”, z Ukrainy 

Zespół Folklorystycz-
ny „Malwy”, z Tarnova na 

Słowacji Zespół Folklorystyczny 
„Tarka”, z Lublina „Mały Głusk”, 

oraz gospodarze Młodzieżowy Zespół 
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tyka i uśmiech na twarzy wykonawców 
udzielił się widowni, która entuzja-
stycznie i gromkimi brawami nagradza-
ła wykonawców.

Zespół „ACCENT” – przyjechał 
do Niebocka z Moskwy. Choreografem 
zespołu jest Oksana Gorban. W swo-
im repertuarze mają 30 tańców z całe-

go świata. Koncertują po całej Rosji 
a na Festiwalu w Bułgarii w 2006 
roku grupa zajęła I miejsce i nagrodę 
główną. Zespół Tańców Narodowych 
„MALWY” -  z Lopatyna na Ukrainie. 
Głównym choreografem jest Pani Ta-
tiana Lityńska. W Niebocku zespół 
zaprezentował tylko tańce narodowe 
ukraińskie. Koncertuje po całej Ukra-
inie ale także miał występy w Polsce 
i Słowacji.

Zespół Folklorystyczny „TAR-
KA” z Tarnova na Słowacji został 
założony w 1994 roku. Choreogra-
fem zespołu jest Jozef Dernik. Zespół 
prezentuje tańce i obrzędy Górnego 
Sarisu. Koncertowali w Polsce, Chor-

wacji, Ukrainie oraz na Słowacji.
Zespół Folklorystyczny „Szu-

mari” – powstał w 1952 roku w miej-
scowości Vinkovci w Chorwacji. 
W zespole pracuje 300 tancerzy. Cho-
reografem zespołu jest Dario Gyrcić.

Zespół prezentuje głownie 
tańce regionalne Chorwacji, a także 

tańce narodowe. Szczególny aplauz 
wzbudziła fantastyczna kapela, któ-
rej energiczność i skoczne melodie 
wzbudziły aplauz wśród publiczności. 

Tańce zespołu chorwackiego dotyczą 
ludzi lasu - czyli tych którzy pracowa-
li w lesie.

Zespół Tańca Ludowego „Mały 
Głusk” z Lublina powstał w 1983 
roku. W ciągu 24 lat swojej działal-
ności koncertował 864 razy w kraju 
jak i za granicą. Od 1996 roku zespół 
jest członkiem Europejskiej Organi-
zacji Kulturalno-Oświatowej EFCO 
w Sztrasburgu. W Niebocku zaprezen-
tował tańce 
r e g i o n u 
l u b e l -
skiego. 

tował tańce 
r e g i o n u 
l u b e l -
skiego. 
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Z bogatej duszy i umysłu..... 
Dnia 18 III 2007 w Izbie Regionalnej w Krzywem od-

był się wernisaż akwareli Marii Inglot-Siemaszko-malarki, 
poetki, z zawodu fizyka-dr. nauk przyrodniczych, pracowni-
ka Politechniki Rzeszowskiej, członkini amatorskiego klubu 
plastyki WDK w Rzeszowie

W pokazie i otwarciu wystawy wzięła udział malarka 
– autorka prac, oraz Krystyna Niebudek- instruktorka WDK 
w Rzeszowie i zaproszeni goście:
- Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia,
- Alina Maślak – Sekretarz Gminy Dydnia,
- Małgorzata Turopolska – instruktor GOK-u w Dydni,
- Dorota Seman – przewodnicząca KGW w Końskiem,
- Henryk Cipora - artysta rzeźbiarz z Krzywego,
- Tadeusz Szajnowski - prezes OSP w Krzywem,
- Danuta i Artur Materna - córka i wnuk Kazimierza Gruszki 

- artysty malarza z Grabownicy.
- Dr. Grażyna Stojak - historyk sztuki - o twórczości malar-

skiej powiedziała, że w jej akwarelach jest piękny prze-
kaz ,,O wędkowaniu polnymi drogami, z zeszytem wier-
szy, pakietem refleksji z poezji, oraz notatkami z wiedzy 
ścisłej o naszym świecie.

Istotnie, artystka utrwaliła na zawsze piękno polskiej 
przyrody, architekturę regionalną, tradycję, religię - poka-
zała to precyzyjnie, akcentycznie z elegancją.

Ponadto obrazy frapują widza zmiennością przyro-
dy w czterech porach roku, która otacza człowieka.

Na uwagę zasługują drzewa, a szczególnie wielo-

Założycielem a zarazem choreogra-
fem zespołu jest Urszula Obara.

Zespół Pieśni i Tańca „KA-
LINA” z Niebocka został założony 
w 2004 roku przez dyr. GOK w Dydni 
Jacka Adamskiego. W repertuarze ze-
społu są tańce narodowe, regionalne, 
a także tańce łemkowskie i ukraińskie. 
Choreografem zespołu jest Adam Król, 
opiekę nad zespołem sprawuje Beata 
Ziółkoś - Florek.

Nagrody dla uczestników Festi-
walu wręczali Poseł na Sejm Marian 
Daszyk, Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
Dyrektor GOK w Dydni Jacek Adamski, 
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia 
Piotr Szul, Przewodniczący Zgroma-
dzenia Związku Gmin Brzozowskich 
Stanisław Pilszak.

Dyrektor Festiwalu Jacek Adam-
ski w słowie kończącym serdecznie po-
dziękował wszystkim „którym zależy 

na tym, aby Festiwal był imprezą cy-
kliczną, szczególne podziękowania skie-
rował w kierunku pracowników GOK, 
którzy wykonali olbrzymią pracę przed 
festiwalem, Staroście brzozowskiemu 
Zygmuntowi Błażowi za objęcie patro-
natem honorowym imprezy oraz daleko 
idącą pomoc w organizacji Festiwalu, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nieboc-

ka, Krzywego i Grabówki, kierownik in-
ternatu w Brzozowie, Dyrekcjom Szkoły 
Podstawowej w Niebocku i Jabłonce  
Renacie Sieńczak i Zuzannie Dmitrzak, 
dyrektor Gimnazjum w Niebocku Bo-
żenie Chorążak, gronu pedagogiczne-
mu z Niebocka, jak i Radzie Rodziców 
obydwu szkół, która wykonała szereg 
prac porządkowych, oraz pracownikom 
Urzędu Gminy w Dydni.”

Szczególne podziękowania dyr. 
GOK skierował do osób które przyczy-
niły się finansowo do organizacji Festi-
walu a to:
Zarządu Województwa Podkarpackie-
go,
Starosty Powiatu Brzozowskiego,
Urzędowi Gminy w Dydni
Banku Spółdzielczego w Sanoku,
Browarów Leżajsk S.A,
Firmy „GRAN-PIK” Brzozów,
Firmie „DEKOR” Krosno.

GOK w Dydni
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Otwarcie galerii w Szkole Podstawowej w Dydni 
13 maja o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej 

w Dydni odbyło się otwarcie wernisażu Tomasza Kułaka 
– nauczyciela tutejszej szkoły, artysty - malarza. Pomysło-
dawcą imprezy był sam artysta, a nad przebiegiem prac 
przygotowawczych czuwał dyrektor szkoły – Andrzej Kot.

Na otwarcie wernisażu zaproszeni zostali liczni go-
ście, do których należeli: wójt Gminy Dydnia – J. F. Adam-
ski, przewodniczący Rady Gminy – Piotr Szul, radni gminy, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, artyści ludowi naszego re-
gionu oraz społeczność wiejska.

Uroczystość rozpoczął dyrektor SP w Dydni krótkim 
przemówieniem na temat wartości sztuki. Odsłonięcia wy-
stawy dokonał Wójt Gminy Dydnia, Tomasz Kułak, dyrektor 
Andrzej Kot, Henryk Cipora oraz uczeń SP w Wydrnej Se-
bastian Pilszak, którego talent muzyczny został promowa-
ny właśnie na tej uroczystości.

Kółko Teatralne z Gimnazjum w Dydni, pod kierun-

kiem swojego opiekuna –  Zofii Wojnowskiej, przygotowało 
oprawę artystyczną: wiersze księdza Jana Twardowskiego  
i poetki ludowej z Temeszowa – Urszuli Skrabalak, poezję 
śpiewaną w wykonaniu Marka Grechuty, Stana Borysa, 
Bieszczadzkich Aniołów oraz prezentację osoby samego 
artysty w postaci pokazu multimedialnego.

„Galeria szkolna powstała by popularyzować sztu-
kę. Odbiorcą jest głównie młody człowiek, uczeń. Prace 
prezentowane na wernisażu zostały tak dobrane, by jak 
najlepiej zaprezentować warsztat artysty - malarza. Wysta-
wa ma także przybliżyć umiejętności, jakie powinien opa-
nować młody człowiek, jeśli zdecyduje się, by pójść w moje 
ślady” – powiedział pan Tomasz w swoim wystąpieniu na 
wernisażu. Prezentowane przez niego prace to:
- Szkice postaci, jakby kadry z życia modeli, zwraca-

jące szczególną uwagę na oddanie ich charakteru,
- Studyjne rysunki detali ludzkiego ciała: dłoni, ludz-

wiekowe Jabłonie, kwiaty polne, chmury pełne ukrytego 
w detalu kroku.

Malarkę oraz instruktorkę WDK powitały bardzo ser-
decznie, wręczając przez siebie zrobione bukieciki kwia-
tów z bibuły, Ania i Madzia Kondrackie - uczennice kl. lI i III 
– SP w Krzywem.

Miłą pogawędkę z gośćmi uprzyjemnił poczęstunek 
swojskimi potrawami, które przygotowały panie z KGW:  
Helena Szelest, Maria Nykiel i Maria Kocyła, a Wójt Gminy 
Dydnia J.F. Adamski wręczył gościom z Rzeszowa i Go-
spodyni Izby Regionalnej upominki.

Nad porządkiem w zwiedzaniu wystawy, pełniąc 
funkcję dyżurnego, czuwały dzieci i młodzież: Szymek 
Szajnowski, Diana Kraczkowska, Iwona Czebieniak, Klau-
dia Kocyła, Karolina Kocyła, Asia Bondal, Justyna Kot.

Uroczystość utrwaliła w fotografii razem z mężem 
Ala Curzydło.

Wystawę akwareli - w okresie od dnia 18 III- 30 IV 
2007r. zwiedziło 130 osób, w tym uczniowie Gimnazjum 
z Dydni i Końskiego.

Izba Regionalna organizując wystawy, pokazy prac 
artystów naszego regionu, realizuje wychowanie przez 
sztukę: ma to ogromne znaczenie w utrwalaniu miłości do 
ziemi ojczystej, jej bogactwa historycznego oraz przywią-
zania do korzeni.

Bogusława Krzywonos

Nowo narodzona

Jestem, istnieję, żyję, mam to przeświadczenie,
Jestem sobą, mam prawo, cieszę się istnieniem,
Się rozwijam, prostuję, rośnie doświadczenie, że ja 
jestem ze światem, chociaż on jest cierpieniem.

Siadam, czuję że wytrwam, już nie gryzę paznokcia, 
trochę się poprzeciągam po tym nowym porodzie. 
Chcę się spotkać ze światem, który świeci za oknem 
i zobaczyć Bliźniego, jak on „chodzi po wodzie”!

Kraków 1994    fo
t. 

A
. C

ur
zy

dł
o



Nasza Gmina Dydnia II/20071�

Działamy razem
W dniach od 1.01.2007 r. do 31.03.2007 r. trwała 

realizacja projektu pt. „U babci jest słodko, świat pachnie 
szarlotką”.

Dnia 4.01.2007 r. odbyło się spotkanie organizacyj-
ne, w którym udział wzięli uczniowie, absolwenci szkoły, 
rodzice młodych beneficjentów, koordynator projektu oraz 
zarząd stowarzyszenia. Celem tego spotkania było zapo-
znanie wszystkich uczestników z zadaniami wymienionego 
projektu.

W drugim tygodniu stycznia nastąpił wybór i opraco-
wanie przepisów na przetwory i wypieki.

Na przełomie lutego i marca odbyło się 5 warszta-
tów 3 godzinnych wypieków domowych.

Po zmaganiach kulinarnych zostały zorganizowane 
spotkania, na których zaprojektowano stronę tytułową bro-
szury „W słoiku i w piekarniku” oraz przygotowano prezen-
tację multimedialną z realizacji działań w ramach projektu. 
Punktem kulminacyjnym było zorganizowanie Festiwalu 
Piosenki w trakcie, którego dzieci wcielały się w znanych 

i lubianych piosenkarzy i próbowały naśladować ich pio-
senki jak również sposób poruszania i ubierania się. Wszy-
scy uczestnicy Festiwalu zostali nagrodzeni specjalnymi 

kiej twarzy, potrzebne do opanowania i zrozumienia 
anatomii,

- Krajobrazy, oddające światło i nastrój minionej 
chwili.
Prace wykonane zostały głównie węglem i w gwa-

szu, w klasycznych, można by powiedzieć odwiecznych 
technikach, które należą już do coraz rzadziej stosowa-
nych. Tym samym są cenniejsze i warte poznania. 

Płótna olejne przedstawiają bogactwo barwnych 
zestawień obserwowanych w martwej naturze, piękną grę 
światła w krajobrazie inspirowanym impresjonistyczną wi-
zją postrzegania świata.

W dalszej  części imprezy wystąpił Wójt Gminy 
Dydnia – J.F. Adamski,  wspominając ten okres swojego 
życia, w którym organizował spotkania miłośników pio-
senki turystycznej – taka się bowiem znalazła w oprawie 
muzycznej uroczystości. Z zadowoleniem poparł pomysł 
galerii szkolnej. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach ist-
nieje ogromna potrzeba kontemplacji, wyciszenia, zadumy 
nad sensem życia. Cieszy fakt, że nauczyciele mają orygi-
nalne pomysły, które wcielają w życie szkoły oraz to, że te 
pomysły nie są tłumione lecz popierane i realizowane przy 
współpracy dyrekcji szkoły.

Następnie wszystkich zebranych gości zaproszono 
do zwiedzania galerii oraz do szwedzkiego stołu.

Wernisaż prac Tomasza Kułaka dał początek kolej-
nym wystawom artystów ludowych naszego regionu, które 
Szkoła Podstawowa w Dydni ma zamiar zrealizować. We 
wrześniu bieżącego roku planowana jest prezentacja do-
tychczasowego dorobku artystycznego Henryka Cipory 
z Krzywego.

Z. Wojnowska
J. Kłodowska

J. Repska
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Urodzony 01.01.1928 r. 
w Jabłonce – syn Antoniego i Ste-
fanii z domu Dmitrzak. Po II woj-
nie światowej ukończył Liceum 
Pedagogiczne w Brzozowie, a w 
1964 roku Studium Nauczycielskie 
w Krośnie na kierunku Wychowa-
nie Muzyczne. W 1978 roku ukoń-
czył wyższe studia zawodowe w In-

stytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych 
w Kielcach – kierunek Wychowanie Muzyczne. Pracę na-
uczycielską rozpoczął 1 stycznia 1946 roku.  9 stycznia 
1946 r. wstąpił do ZNP. Pracował w Wydrnej, a później 
w Grabówce. 1 września 1950 roku objął stanowisko kie-
rownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Górkach, gdzie pra-
cował do 1972 r. W latach 1972 – 1985 był dyrektorem 

Szkoły Podstawowej w Jabłonce.
Zdzisław Sabat w oświacie przepracował 40 lat. 

Otrzymał następujące oznaczenia państwowe:
- Srebrny Krzyż Zasługi – 23.10.1971 r.
- Złoty Krzyż Zasługi – 13.03.1974 r.
- Złota Odznaka ZNP – 16.06.1975 r.
- Odznaka „Zasłużony dla województwa rzeszow-

skiego” – 1974 r. 
- Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania – drugie-

go stopnia – październik 1975 r.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

– 12.09.2005 r. 
- Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP 

– 18.11.2005 r.
Zmarł 15.01.2006 r. w Jabłonce

Halina Pocałuń

Promocja tomiku poezji

26 czerwca w Szkole Podstawowej w Wydrnej miało 
miejsce spotkanie promujące wydanie pierwszego w gmi-
nie, tomiku poezji szkolnej pt. „Kolęda płynie z wysokości”.

Wydanie tego tomiku było zwieńczeniem dwóch 
edycji ogólnogminnego konkursu poetyckiego, adresowa-
nego zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gim-
nazjalistów.

Pomysłodawcą i redaktorem tomiku wierszy jest 

ks. Robert Świtalski, katecheta tutejszej szkoły. Książkę 
opatrzył rysunkami Tomasz Kułak, artysta plastyk, które-
go prace są już dobrze znane mieszkańcom naszej gmi-
ny, pracuje również jako nauczyciel plastyki w szkole. 
Wprowadzenie w klimat wierszy, ich nastrój i tematykę za-
wdzięczamy Bogdanowi 
Misiowi, długoletniemu 
poloniście, który posiada 
również doświadczenie 
w twórczości poetyckiej 
i artystycznej.

W spotkaniu pro-
mocyjnym uczestniczyli: 
Wójt Gminy Dydnia – Je-
rzy F. Adamski, dyrektor 
GOK-u w Dydni – Jacek 
Adamski, Halina Kościń-
ska z Muzeum Regional-
nego w Brzozowie, dy-
rektorzy wszystkich szkół 
z terenu gminy, wszyscy 

Zdzisław Sabat

Halina PocałuńDydyński słownik biograficzny

statuetkami i dyplomami ufundowanymi przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Witryłów.

Stowarzyszenie było także organizatorem zabawy 
opłatkowej, która odbyła się 13 stycznia tego roku. Cieszy-
ła się ona dużym zainteresowaniem zarówno naszej spo-
łeczności (50%) jak i gości przyjezdnych.

Dzieci z naszej miejscowości bardzo sporadycznie 
wyjeżdżają na zimowiska w czasie ferii zimowych, gdyż ich 
rodziców po prostu na to nie stać. Aby umilić im dwa tygo-
dnie „siedzenia” w domu w świetlicy wiejskiej zostały zor-
ganizowane zajęcia, podczas których wszyscy chętni mogli 
wykazać się swoimi zdolnościami kulinarnymi, manualnymi 
i umysłowymi. Dzieci pracowały według wcześniej przygo-
towanego planu:
- „Walentynki” – wykonywanie aniołków miłości,
- „Tłusty czwartek” – robienie kanapek i wspólna 

degustacja,
- „Coś z niczego” – projektowanie i wykonywanie 

flakonów ze słoików i plasteliny,
- „Pluszaki szmaciaki” – szycie zabawnych misiów,
- „Suszone kompozycje” – układanie bukietów z su-

szonych traw i kwiatów we wcześniej wykonanych 
flakonach,

- „Zgaduj zgadula” – rozwiązywanie krzyżówek, 
rebusów, diagramów.
Na zakończenie wszyscy wytrwali zostali nagrodze-

ni upominkami ufundowanymi przez Dyrektora GOKBPiW 
w Dydni Jacka Adamskiego.

Nie zabrakło również w Witryłowie spotkania z oka-
zji Dnia Kobiet, którego głównymi inicjatorami byli panowie 
Adam Domowicz (radny wsi) i Roman Kopija (sołtys wsi).

Spotkanie to przebiegło w bardzo miłej i radosnej 
atmosferze. Mamy nadzieję, że za rok panowie także do-
cenią swoje panie.

J. Hocyk
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„Wszystko jest poezją”
„Wszystko jest poezją” - pod takim hasłem przebie-

gała III edycja Konkursu Recytatorskiego, organizatorem 
którego był Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promo-
cji i Wypoczynku w Dydni. Konkurs odbył się w dniu 26 
kwietnia 2007 roku w sali widowiskowej Domu Ludowego 
w Dydni. W tegorocznym konkursie dzieci i młodzież szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dydnia re-
cytowała wiersze:
- w kategorii Szkół Podstawowych: poezja Jana Brze-
chwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i Janiny Poraziń-
skiej;

- w kategorii Szkół Gimnazjalnych: poezja Juliusza Sło-
wackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, 
Teofila Lenartowicza oraz Wincentego Pola.

W tegorocznej edycji udział wzięło 37 uczestników. 
Jury w składzie: Zofia Morajko, Helena Sąsiadek i Anna 
Podczaszy postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:
- w kategorii SP kl. 0 - III

I miejsce - Sławomir Serafin - SP Dydnia
II miejsce - Wioletta Kopleńska - SP Krzemienna 
III miejsce - Marek Kibała - SP Temeszow

II Plener malarski ,,Moja Mała Ojczyzna”
Obarzym 2007

W dniu 14.06.2007 r. już po raz drugi w Obarzymie 
odbył się plener malarski pt. ,,Moja mała ojczyzna” w któ-
rym to wzięło udział 47 uczestników z terenu całej Gminy 
Dydnia, ze szkół: Niebocka, Jabłonki, Dydni, Krzywego, 
Temeszowa i Obarzyma.

Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Piękna tego dnia pogoda sprzyjała wszystkim 

uczestnikom pleneru. Młodzież bardzo ochoczo i z wielkim 
nastawieniem twórczym zabrała się do prac. Każdy uczest-
nik wykonał dwa rysunki. Malowano i rysowano piękne za-
bytki sakralne, zabudowania gospodarcze, przydomowe 
ogródki, ozdobne kolorowe kwiatki, czy wreszcie pięknie 
rozciągające się pola i lasy. Wyobraźni twórczej nie było 

końca. Już nie wzbudzaliśmy (jak w roku ubiegłym) duże-
go zainteresowania mieszkańców Obarzyma. Ludzie przy-
chodzili na pobliski parking, gdzie tworzyli młodzi artyści, 
oglądali i podziwiali wykonywane prace. Z ogromną pomo-
cą i w tym roku pośpieszyli nam Piotr Szul, który już po 
raz drugi przygotował wzorowo miejsce pleneru, wystawę 
prac z ubiegłego roku jak i bardzo oryginalną tablicę infor-
macyjną o nowym plenerze malarskim. Natomiast przygo-
towaniem ogniska zajął się sołtys wsi Obarzym Kazimierz 
Wójcik. Za co bardzo dziękujemy. Po zakończeniu plene-
ru i spożyciu pysznie przypiekanej kiełbasy młodzi twórcy 
ochoczo eksponowali swoje pięknie malowane i rysowane 
prace, wymieniali spostrzeżenia i swoje poglądy na temat 
oglądanych dzieł.

Z rąk Aliny Maślak – Sekretarz Gminy Dydnia i  
Piotra Szula Przewodniczącego Rady Gminy wszyscy 
uczestnicy pleneru otrzymali piękne, kolorowe, pamiątko-
we dyplomy. Należy dodać, że w tegorocznym plenerze 
wzięli udział wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Obarzymie. Tego dnia podczas warsztatów malarskich 
odwiedziła nas Iwona Pocałuń Dyr. Gimnazjum w Dydni, 
oraz Jacek Adamski Dyr. GOK w Dydni.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy po-
mogli nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu drugiego 
pleneru malarskiego Obarzym 2007 r.

M. Turopolska

sołtysi i radni oraz wszystkie dzieci, których wiersze za-
mieszczono we wspomnianym tomiku.

Podczas promocji zaproszeni goście mogli wysłu-
chać kilkunastu wierszy z tomiku „Kolęda płynie z wysoko-
ści”, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wydrnej. 
Spotkanie uświetnił też występ młodego akordeonisty, 
ucznia tutejszej szkoły oraz szkoły muzycznej w Sanoku, 
Sebastiana Pilszaka.

Wydany tomik wierszy jest nie tylko ukoronowaniem 
twórczości małych poetów, ale również świetną promocją 
gminy, która obok walorów turystycznych posiada dobrą 
bazę intelektualną i personalną. Pokazuje on również, że 
w małych wiejskich szkołach pracują ludzie nie tylko kom-
petentni, ambitni, otwarci na innych ale również społeczni-
cy i zapaleńcy.

Po spotkaniu zaproszeni goście mogli prowadzić 
rozmowy towarzyskie wokół szwedzkiego stołu zastawio-

nego daniami przygotowanymi przez panie z trójek klaso-
wych tutejszej szkoły.

M. Zarzyka - Cipora
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Macierzyństwo to dar i tajemnica

„Macierzyństwo to dar i tajemnica” – tak zatytułowa-
liśmy tegoroczny montaż słowno - muzyczny dedykowany 
wszystkim Mamom w dniu ich święta. Słowa te, wspania-
le oddające sens powołania i bycia matką, towarzyszyły 
nam przez cały program artystyczny. Obecne w pięknie 
recytowanych wierszach, w piosenkach znanych zapewne 
Mamom z lat ich młodości, w głębokich myślach o macie-
rzyństwie.

Tradycyjnie już od kilku lat KSM przy parafii MB Czę-
stochowskiej w Jabłonce wraz z księdzem przygotowują 
program, by w ten sposób zaakcentować ten szczególny 
dzień w roku, okazać szacunek i miłość naszym Mamom.

Nad oprawą muzyczną czuwał ks. Robert Świtalski. 
Na tę okazję ciekawy wiersz napisała Justyna Cyparska 
który był wyrecytowany na końcu akademii. W montażu 

udział wzięli: prowadzący: Dorota Stachyrak, Bogusła-
wa Gazdowicz, Kamil Puchalski, Maciej Sokołowski oraz: 
Agnieszka Sokołowska, Ilona Mazur, Anna Nieznańska, 
Anita Dmitrzak, Honorata Żak, Joanna Gazdowicz, Marta 
Sabat, Mariola Indyk, Łukasz Pilszak, Kacper Pałys.

Po wieczornej mszy św. 26 maja kościół zgroma-
dził wiele Mam. Był to czas, kiedy mogły oderwać się od 
codziennych zajęć, obowiązków i odpocząć. Łzy wzrusze-
nia i uśmiechy na ich twarzach były najlepszym podzięko-
waniem dla tych, którzy mieli swój wkład w przygotowanie 
programu.

Podobny program słowno – muzyczny przygotowała 
młodzież z KSM – u  z Wydrnej pod okiem ks. wikariusza, 
przedstawiając go w kościele Nawiedzenia N.M.P. w dniu 
25 maja po Mszy św. W programie udział wzięli:
prowadzący: Natalia Urban, Artur Cipora, Mariola Sawa, 
Artur Pilszak oraz Magdalena Frydryk, Sabina Sawa, 
Agnieszka Cipora, Łukasz Zarzyka, Justyna Kraczkowska, 
Marcin Szelest, Aneta Cipora, a Sebastian Pilszak - uta-
lentowany muzycznie uczeń Szkoły Podstawowej, wyko-
nał mini recital utworów akordeonowych przez co wprawił 
w zachwyt wszystkie Mamy.

„Macierzyństwo to dar i tajemnica. Wiedzą o tym 
same matki(…). Matczyna miłość jest szczególna(…). Jest 
łaską, której nie można zatracić i darem, który trzeba do-
cenić”.

Na końcu ks. proboszcz złożył swoim parafiankom 
serdeczne życzenia – by wzorem dla nich była najlepsza 
z Matek – Maryja.

Joanna Gazdowicz

Sukcesy sportowe Gimnazjum w Niebocku
10 maja odbyły się w Brzozowie powiatowe zawo-

dy Liga LA. W kategorii chłopców Gimnazjum Niebocko 
zajęło I miejsce zdobywając aż 1115 pkt., II miejsce zajął 
Brzozów 1020 pkt., a III Humniska 990 pkt. Najlepsze wy-
niki uczniów Gimnazjum w Niebocku: Karol Adamski 11,86 
s – 100 m, Marcin Gratkowski 43,25 s – 300 m, sztafeta 
4x100 – 51,90 s, Damian Śmigiel 3.04,20 – 1000 m, Ma-
teusz Śmigiel 11.60 m – p. kulą, Szymon Gromek 30.70 
– rzut dyskiem.

W kategorii dziewcząt Gimnazjum Niebocko zajęło 
III miejsce 901 pkt., I miejsce Gimnazjum Blizne 939 pkt. 
,II Gimnazjum Humniska 920 pkt. Najlepsze wyniki dziew-
cząt z Niebocka: Karolina Zajdel 14,95 s – 100 m, Regina 
Milczanowska 8.60 – p. kulą, Justyna Sokołowska 22.50 
– rzut dyskiem.

29 maja w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki 

Liga LA. Startowało 26 powiatów. Gimnazjum Niebocko 
zajęło bardzo dobre IX miejsce zdobywając aż 1189 pkt. 
Zwyciężyła drużyna ze Stalowej Woli uzyskując 1290 pkt. 
Najlepsze wyniki uzyskali: Karol Adamski 12,10 – 100 m, 
Patryk Tympalski 12.14 – p. kulą, Mateusz Śmigiel 12.07 
– p. kulą, Damian Śmigiel 3.01,90 s – 1000 m, sztafeta 
4x100 – 49,12 s.

Karol Adamski w kategorii młodzików zdobył tytuł 
wicemistrza województwa w biegu na 100 m uzyskując na 
zawodach w Rzeszowie doskonały wynik 11,66 s.

W roku szkolnym 2006/2007 Gimnazjum w Nieboc-
ku zajęło po raz szósty II miejsce w ogólnej klasyfikacji 
powiatowej Gimnazjów we współzawodnictwie sportowym. 
Zwyciężyło Gimnazjum w Brzozowie, III miejsce zajęło 
Gimnazjum w Bliznem.

Andrzej Zajdel

Wyróżnienie - Joanna Chorażak - SP Niewistka
- w kategorii SP kl. IV - VI

I miejsce Monika Kmiotek - SP Dydnia
II Dominika Świątek - SP Dydnia
III miejsce Gabriela Chorążak - SP Jabłonka
Wyróżnienie - Monika Pierożak - SP Niebocko

w kategorii Gimnazjów kl. I - III
I miejsce - Mariola Indyk - Gimnazjum Dydnia
II miejsce - Kamila Hołówka - Gimnazjum Niebocko
III miejsce - Paulina Indyk - Gimnazjum Dydnia

Wyróżnienie - Justyna Pytlowany - Gimnazjum 
Dydnia.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy oraz słodycze.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie, nauczycielom za duże zaangażowanie 
i przygotowanie uczniów oraz paniom zasiadającym w ła-
wie jurorów.

M. Myćka
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Szkolenie zorganizowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni

W dniach 25 i 26  kwietnia 2007 roku w Szkole Pod-
stawowej w Dydni i Niebocku, Gimnazjum w Dydni i Nie-
bocku oraz w Zespole Szkół w Końskiem przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dyd-
ni zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców i nauczy-
cieli pt. „Przemoc w rodzinie i co dalej....?”.

W szkoleniu uczestniczyło ogółem 260 osób w tym: 
74 nauczycieli,183 rodziców i 3 pracowników administracji 
szkolnej.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez lektorów 
Ośrodka Twórczej Interwencji Kraków ul. Śmiała 20/2.

W dniach od 20 do 29 lipca 2007 roku ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Dydni na kolonii letniej w Zakopanem – Biały Dunajec 
przebywać będzie 22 dzieci z terenu Gminy Dydnia.

K. Węgłowska

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
W bieżącym roku Gmina Dydnia zakończyła realiza-

cję dwóch projektów szkoleniowych  współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Pań-
stwa. Beneficjentami projektów byli  rolnicy lub domownicy. 
Projekty obejmowały szkolenia na operatora koparko-ła-
dowarki, spawacza, prawo jazdy kategorii C, gastronomii. 
W ramach projektów swoje kwalifikacje podwyższyło 48 
mieszkańców Gminy Dydnia. W tym 12 osób ukończyło 
kurs koparko – ładowarki, 14 osób kurs prawa jazdy kate-
gorii C, 10 szkolenie z zakresu gastronomii oraz 12 osób 
kurs spawacza metodą TIG. Ze względu na fakt, że Gmina 
Dydnia objęta jest strukturalnym bezrobociem podejmo-
wanie działań związanych z uzyskaniem przez mieszkań-
ców naszej gminy dodatkowych kwalifikacji ma pozytywny 

oddźwięk. Dzięki takim szkoleniom uda nam się w małym 
stopniu przeciwdziałać bezrobociu. Ponadto w obecnym 
czasie Gmina Dydnia realizuje projekt dotyczący subsydio-
wanego zatrudnienia – również współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Dofi-
nansowanie wynosi 65% do jednego utworzonego miejsca 
pracy. Przedsiębiorcy dofinansowują utworzone w swoim 
zakładzie miejsce pracy w wysokości 35%. Subsydiowne 
zatrudnienie w ramach projektu podjęło 16 osób z terenu 
naszej gminy.

Mam nadzieję, że nie będą to ostatnie tego typu pro-
jekty na terenie Gminy Dydnia, a chętnych będzie coraz 
więcej.

T. Wójcik

VI Edycja Piosenki Turystycznej – Temeszów 2007
W Nadsańskiej scenie malowniczo położonego 

parku w Temeszowie odbyła się VI edycja Piosenki Tury-
stycznej, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury 
w Dydni, Związek Gmin Brzozowskich, oraz Rada Sołecka 
wsi Temeszów. Młodzież zainteresowana Piosenką Tury-
styczną bardzo licznie w tym roku, odwiedziła Temeszów. 
Na deskach sceny zaprezentowało się aż 56 wykonawców  
z terenu Powiatu Brzozowskiego. Najliczniejszą reprezen-
tację w tym roku stanowiła młodzież szkolna z Naszej Gmi-
ny, szkoły w Grabówce, Krzemiennej, Temeszowie i Dyd-
ni.

Gościliśmy też wykonawców z Gminy Haczów, 
Domaradz, Jasienica Rosielna. Nie dojechała młodzież 
z Gminy Brzozów, Nozdrzec, a szkoda, bo zainteresowa-
nie Piosenką Turystyczną jest bardzo duże i takie spo-
tkania jak to w Temeszowie mogłoby być bardzo owocne. 
Chociażby dlatego, że nawiązują się nowe przyjaźnie czy 
znajomości. Jak zwykle pogoda w tym roku nie była zbyt 
łaskawa dla uczestników przeglądu, pokropiło, powiało, ale 
jednak zaświeciło słoneczko i już bez żadnych problemów, 
młodzi artyści wykonywali swoje utwory. A śpiewali pięknie, 
oryginalnie i z wielkim zaangażowaniem. W tym roku re-
gulamin przewidywał wykonanie dwóch piosenek – jednej 
turystycznej i drugiej dowolnej. Co prawda nie wszyscy do-
stosowali się do wymogów regulaminowych, ale to prze-
cież miała być dobra zabawa i spotkanie przyjaciół. Chyba 
tak było. Zdarzyły się co prawda tzw. ,,wpady” ze sprzętem 
nagłaśniającym, czy akompaniamentem, ale to tylko doda-
wało większych emocji wykonawcom, ich opiekunom, ale 
przede wszystkim organizatorom.

A usłyszeliśmy wykonanie piosenek w języku pol-
skim, angielskim i włoskim.

Organizatorzy zadbali o ciepły posiłek, który z wiel-
kim apetytem został skonsumowany przez uczestników. 
Na koniec przeglądu wszyscy uczestnicy z rąk dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury Jacka Adamskiego otrzymali 
piękne nagrody książkowe i dyplomy. Bardzo dziękujemy 
za pomoc w zorganizowaniu przeglądu Radzie Sołeckiej 
wsi Temeszów na czele z jej sołtysem Andrzejem Kłyż, 
oraz tym wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczyni-
li się do zorganizowania VI Edycji Przeglądu Piosenki Tu-
rystycznej, w tym roku fundatorem nagród dla wszystkich 
uczestników był Związek Gmin Brzozowskich, oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Dydni.

M. Turopolska
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Wojewoda Ewa Draus
odwiedziła

Gmine Dydnia
Ewa Draus Wojewoda Podkarpacki pod-

czas sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 23 kwietnia 
2007 r. wręczyła Wójtowi Jerzemu F. Adamskie-
mu list gratulacyjny z okazji dotychczasowych 
osiągnięć Wójta i Gminy Dydnia. 

Życzenia i gratulacje przekazali także Zyg-
munt Błaż Starosta Powiatu Brzozowskiego oraz 
Janusz Draguła Wicestarosta Powiatu.

R. N.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Na boisku sportowym w parku wiejskim w Dydni 

3 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo - pożarni-
cze. W zawodach, na które złożyły się: sztafeta oraz ćwi-
czenie bojowe: w grupie A - męskie drużyny pożarnicze 
zwyciężyła drużyna z Dydni przed ekipą z Wydrnej (dru-
żyna I), Krzemiennej, Wydrnej (drużyna II), Obarzyma, 
Niebocka, Witryłowa, Grabówki i Krzywego. W grupie 
C - kobiece drużyny pożarnicze I miejsce przypadło dru-
żynie z Wydrnej. W klasyfikacji drużyn młodzieżowych 
(12-16 lat) dziewcząt zwyciężyła drużyna z Dydni przed 
Wydrną. W grupie chłopców I miejsce zdobyła również 
Dydnia przed Wydrną. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sędziowska. Zawody swą 
obecnością zaszczycili: bryg. Mirosław Szmyd - Komen-
dant Powiatowy PSP w Brzozowie, mł. bryg. Jan Mar-

cinkowski - Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach 
Dolnych, mł. bryg. Krzysztof Dżugar - Komendant Po-
wiatowy PSP w Sanoku, dh Edward Rozenbajgier, Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzo-
zowie, Piotr Szul - przewodniczący Rady Gminy Dydnia. 
Cała impreza prowadzona była przez mł. kpt. Bogusła-
wa Dołoszyckiego oraz Stanisława Pytlowanego, sekre-
tarza zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni. 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dydni 
słowa uznania kieruje do sędziego głównego zawodów 
st. kpt. Stanisława Wieloboba za wzorową pracę komi-
sji, do ochotników z Dydni i Jabłonki oraz pracowników 
GOK w Dydni za pomoc w organizacji zawodów.

S. P.

Geneza utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Witryłowie sięga czasów II Rzeczpospolitej, a dokład-
nie 1932 roku. Twórcą stowarzyszenia, a także pierwszym 
naczelnikiem był znany działacz środowiskowy Władysław 
Truchan. Jego następcą wybrano Władysława Koguta, 
osobę o wielkiej fantazji kawalerzysty, uwidaczniającej się 
podczas świąt narodowych, a zwłaszcza 3 maja i 11 listo-
pada. Przewodził wówczas „oddziałowi” konnemu złożone-
mu z „ochotników”, trzymając w ręku sztandar jednostki.

Podczas drugiej wojny światowej brać strażacka 
z Witryłowa zapisała piękną, a zarazem tragiczną kartę 

księgi męczeństwa narodu i państwa polskiego, poświę-
cając ojczyźnie najcenniejszy dar – swoje życie. W trakcie 
kampanii wrześniowej (1939) zginął Michał Baran. Obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu stał się miejscem śmier-
ci pięciu druhów: Władysław Bury, Jan Cipora, Kazimierz 
Florko, Jan Nawrocki, Karol Wolsan. Na żołnierskim szla-
ku, w bitwie pod Monte Cassino (1944 rok), poległ Włady-
sław Klimowicz.

Pasmo udręk i nieszczęść trwało również po zakoń-
czeniu działań wojennych, a związane było z napadami 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, która nękała miejscową 

OSP Witryłów
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ludność w latach 1945 – 1946. Strażacy po raz kolejny sta-
nęli na wysokości zadania, organizując wiejską samoobro-
nę. Ataki odpierali na ogół skutecznie, niemniej jednak nie 
obeszło się bez ofiar i strat materialnych. Wielce prawdo-
podobne, iż wówczas spłonął sztandar jednostki.

Dramatyczne przeżycia nie załamały zwolenników 
idei pożarnictwa, a co więcej zacieśniły więzi między nimi, 
budując podwaliny do wytężonej pracy. Spory wkład w dzie-
ło ratowania życia i mienia ludzkiego wnieśli następujący 
po sobie naczelnicy: Antoni Klimowicz (1945 – 1963), Zdzi-
sław Węgrzyński (1963 – 1971), Józef Bury (1971 – 1972), 
Karol Gilar (1972 – 1973), Mieczysław Szczepanik (1973 
– 1974), Jan Sobolak (1974 – 1985), Eugeniusz Urban 
(1985 – 1991), Wiesław Bury (1991 – 1996), Jan Nawrocki 
(1996 – 2001), Adam Domowicz (2001 – 2003), Tomasz 
Pastuszka (2003), a także prezesi: Kazimierz Węgrzyński 
(1963 – 1971), Antoni Klimowicz (1971 – 1975), Michał 
Przystasz (1975 – 1985), Jan Sobolak (1985 – 1991), Eu-
geniusz Urban (1991 – 2001), Jan Nawrocki (2001). 

W 1969 roku stowarzyszenie otrzymało motopom-
pę i syrenę alarmową. W związku z tym, iż jednostka nie 
posiadała swojego pomieszczenia, sprzęt przechowywano 
w drewnianej budce na terenie witryłowskiej kopalni ropy 
naftowej. Wieloletni brak bazy lokalowej stał się głównym 
impulsem do budowy domu strażaka. Poważną prze-
szkodą w realizacji postawionego celu okazała się strefa 
ochronna dla przyszłej zapory wodnej na Sanie. Mimo 
tego, w 1984 roku, druhowie rozpoczęli prace budowlane. 
Dzięki uporowi i zaangażowaniu ludności wsi remizę ukoń-
czono w 1992 roku. Spora pomoc przy realizacji inwestycji 
nadeszła ze strony wójta gminy Dydnia, Romana Korfante-
go. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Jan 
Mierzwa. Dwa lata później organizacja otrzymała pierwszy 
wóz bojowy Star 26 GBAM 2/8+8 oraz dwie motopompy 
„Polonia” PO3R. Mając odpowiedni sprzęt, „ochotnicy” po-
częli podwyższać swoje kwalifikacje, doskonaląc wiedzę 
i umiejętności pożarnicze. Na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać, albowiem drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Witryłowa poczęły zajmować 
pierwsze miejsca na zawodach 
gminnych, otrzymując cenne 
nagrody: rozdzielacz kulowy, 
piłę motorową, węże. Strażacy 
organizowali także akcje cha-
rytatywne, zbierając pieniądze 
i żywność dla ofiar powodzi.

Dniem podniosłym i peł-
nym szczęśliwości okazał się 
dla strażaków 29 lipca 2001 
roku. Odbyło się wówczas wrę-
czenie jednostce sztandaru, 
a także jego odznaczenie srebr-

nym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Aktu przeka-
zania dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusz Konieczny. 
Wójt Gminy Dydnia, Jerzy F. Adamski, podarował prezeso-
wi „ochotników” z Witryłowa kluczyki do samochodu „Jelcz 
315” GCBA 6/32. Warto w tym miejscu nadmienić, iż po-
zyskanie wozu z jednostki wojskowej w Porażynie odbyło 
się dzięki ogromnemu zaangażowaniu naczelnika tutejszej 
straży – Adama Domowicza. Obydwa „nabytki” poświęcił 
ksiądz dziekan Adam Drewniak – w asyście proboszcza 
miejscowej parafii, księdza Jana Mierzwy.

Obchody jubileuszu 70 – lecia istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Witryłowie zostały przeprowadzone 3 
maja 2002 roku. Stałym zwyczajem uroczystość rozpoczę-
ła polowa msza święta celebrowana przez wspomnianych 
wyżej duchownych, po której poświęcono kaplicę świętego 
Floriana (projektu Tomasza Kułaka) oraz odsłonięto pa-
miątkową tablicę.

Pierwsze lata nowego milenium okazały się pasmem 
sukcesów, mających podłoże historyczne i techniczne, nie-
mniej jednak największym osiągnięciem było włączenie 
tutejszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego. Inicjatorem przedsięwzięcia okazał się Adam 
Domowicz. Spotkanie z tej okazji odbyło się 12 stycznia 
2003 roku w Witryłowie. 

Nie sposób zapomnieć, iż Domowicz doprowadził 
do otwarcia świetlicy mieszczącej się w remizie strażac-
kiej, do której „załatwił” w formie darowizny siedem kom-
puterów (Bank PKO S.A. w Jedliczu przekazał sześć, zaś 
Bank Spółdzielczy w Sanoku jeden). Dzięki pomocy wój-
ta Adamskiego, prezes zarządu Telewizji Polskiej Robert 
Kwiatkowski przekazał kolejnych sześć zestawów kompu-
terowych. Podczas jego „naczelnikowania” stowarzyszenie 
otrzymało mundury bojowe i galowe, a także samochód 
„Ułaz”. W garażu zainstalowano ogrzewanie oraz dokona-
no jego ocieplenia.

Robert Ostrowski
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