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„Zboża z pól już sprzątnięte,
Tradycja więc każe,
By to godnie uczcili
Wszyscy gospodarze.”

Mieszkańcy Gminy Dydnia uczcili Święto Plonów w 
dn. 18 sierpnia w Krzywem, bowiem w tej miejscowości od-
były się tegoroczne Dożynki Gminne zorganizowane przez 
Wójta Gminy Dydnia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Dydnia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ja-
błonka.

Rozpoczął je uroczysty przemarsz Korowodu Do-
żynkowego, który prowadzony przez orkiestrę dętą udał się 
spod budynku szkoły do Kaplicy pw. Matki Bożej Łaskawej. 
Tu Ks. Prałat Adam Drewniak odprawił dziękczynną Mszę 
Św. za zebrane plony i poświęcił wieńce dożynkowe.

Kolejna część uroczystości miała miejsce na placu 
przy Domu Ludowym.

Oficjalnego otwarcia dożynek – poprzedzonego ode-
graniem hymnu narodowego – dokonał Wójt Gminy Jerzy 
F. Adamski. Serdecznie powitał wszystkich uczestników, 
przede wszystkim mieszkańców Krzywego, przedstawicieli 
sołectw: radnych, sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
zaproszonych gości, m. in.: Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Piotra Szula, byłego Posła Adama Śnieżka, Radnego 
Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja, Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Henryka Kozika, Wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Jacka Adamskiego.

Szczególne słowa wdzięczności Wójt skierował do 
Ks. Prałata A. Drewniaka, dziękując za celebrowaną Mszę 
Św. i wygłoszoną homilię oraz do Rady Sołeckiej, Koła Go-
spodyń Wiejskich, jednostki OSP wsi Krzywe – jako współ-
organizatorów dożynek.

Starostami tegorocznego Święta Plonów byli miesz-
kańcy Krzywego: Mirosława Kraczkowska i Zdzisław Bo-
coń.

M. Kraczkowska wraz z rodzicami pracuje na 3,5 
hektarowym gospodarstwie. Uprawiają zboże, ziemniaki, 
warzywa oraz hodują krowę i drób. P. Mirosława pracuje 
ponadto w delikatesach „Centrum” w Sanoku, wraz z mę-
żem wychowują czworo dzieci.

Natomiast Z. Bocoń jest związany z rolnictwem od 
najmłodszych lat, gdyż pracował w gospodarstwie ojca, 
które po nim przejął. Obecnie gospodaruje na 10 ha. Upra-
wia zboże, ziemniaki, buraki, wykorzystując je w hodowli 
bydła i trzody chlewnej. Jego gospodarstwo jest zmechani-
zowane, posiada m. in: kombajn zbożowy i ziemniaczany, 
prasę do słomy, ładowacz i rozrzutnik do obornika. W celu 
modernizacji swojego gospodarstwa P. Zdzisław wielokrot-
nie korzystał z funduszy unijnych.

Starostowie wręczyli Gospodarzowi Gminy chleb  
„kołacz dożynkowy, świeży, nowy.”

Chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna czę-
stowano także uczestników dożynek: „ręce rękom – lu-
dziom ludzie dają bochen z ziemi wzięty, bochen chleba 
– cały święty”.

Wójt, przyjmując owoc tegorocznych zbiorów, dzię-
kował mieszkańcom gminy za pracę na roli, za poszanowa-
nie ziemi i dorobku ojców. Zwrócił uwagę na zaangażowa-

nie wielu osób i instytucji wspierających rolników, przede 
wszystkim obecnych na dożynkach przedstawicieli Pod-
karpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Brzozowska” – jednego ze sponsorów 
dożynek.

Podziękowanie za pracę i służbę ziemi złożył także 
Dariusz Sobieraj, wyrażając wdzięczność nie tylko rolni-
kom, ale też miejscowym władzom i organizacjom.

W dożynkach wzięły udział Koła Gospodyń Wiej-
skich ze wszystkich miejscowości gminy. Delegacje zapre-
zentowały swoje wieńce, które w polskiej tradycji są po-
dziękowaniem za pomyślne żniwa i prośbą o obfite plony 
na następny rok.

Zbożowe dzieła, w głównej mierze nawiązujące do 
chrześcijańskiej symboliki, zadziwiały kształtem, wielko-
ścią, bogactwem ozdób, kunsztem wykonania.

Po dokonanej prezentacji każde z kół otrzymało od 
Wójta pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Licznie zgromadzonym uczestnikom Święta Plonów 
towarzyszyła nie tylko słoneczna pogoda, ale też koncert 
Orkiestry Dętej pod batutą Zygmunta Podulki, występ Ka-
peli Ludowej „Przepióreczka” oraz ukraińskiego zespołu 
biesiadnego „Na Drabinie”.

W pięknych, rzeszowskich strojach wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Krzywem, w wykonaniu których 
można było usłyszeć przyśpiewki i zobaczyć tańce ludo-
we.

Natomiast krzywiecki poeta – Mieczysław Nykiel za-
prezentował swoje wiersze tematycznie związane z życiem 
na wsi.

Chętni mogli skorzystać z poczęstunku przygoto-
wanego przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz dań 
oferowanych przez firmę cateringową.

Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci: trampolina, zjeż-
dżalnia, tor samochodowy.

Przy pogodnym niebie miłośnicy zabawy i tańców 
mogli bawić się do późnych godzin wieczornych.

Przygotowanie dożynek nie byłoby możliwe bez 
wsparcia finansowego, jakiego udzielił Operator Systemu 
Magazynowania Sp. z o. o. z siedzibą w Dębogórzu, za co 
organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

Zofia Morajko
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Tradycyjnie, jak co roku pary małżeńskie z Gminy 
Dydnia świętowały Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskie-
go.

Uroczystości w dniu 14 lipca br. rozpoczęły się Mszą 
Św., którą w intencji Jubilatów odprawił w kościele parafial-
nym w Dydni ks. prałat Adam Drewniak. 

Następnie odbyło się okolicznościowe spotkanie w 
sali Wiejskiego Domu Kultury w Dydni, w trakcie którego 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dydni Małgorza-
ta Pomykała wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 
Piotrem Szulem, ks. prałatem Ada-
mem Drewniakiem oraz Z-cą Kier. 
USC Jadwigą Piegdoń dokonali 
aktu dekoracji Dostojnych Jubila-
tów Medalami Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, przyznanymi przez 
Prezydenta RP. Pary małżeńskie 
otrzymały również kwiaty oraz oko-
licznościowe upominki. Nie zabrakło 
także życzeń długich jeszcze lat w 
zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz 
wspólnego toastu. 

W tym roku Jubileusz „Zło-
tych Godów” obchodzili Państwo: 
Bronisława i Edward Bądal, Janina 
i Jan Bocoń, Maria i Edward Brew-

czak, Janina i Stanisław Fejdasz, Józefa i Roman Indyk, 
Zofia i Franciszek Klimowicz, Józefa i Józef Kot, Cecylia 
i Stanisław Niedzielscy, Stanisława i Czesław Ryń, Stani-
sława i Kazimierz Tymińscy, Józefa i Jan Wandas, Zofia i 
Michał Wojtowicz, Teresa i Władysław Zarzyka.

Na uroczystość przybyło 6 par małżeńskich. Pozo-
stałym, którzy nie mogli wspólnie świętować w dniu Jubile-
uszu, Odznaczenia Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zo-
stały wręczone przez Wójta Gminy Jerzego F. Adamskiego 
w późniejszym terminie.  

Obchody jubileuszowych uroczystości odbyły się 
28 lipca 2013 r. Rozpoczęły się zbiórką strażackich pocz-
tów sztandarowych z Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, 
Wydrnej, Krzywego, Obarzyma, Krzemiennej  i Temeszowa 
na parkingu wiejskim w Niewistce.

Pododdziały zwartą kolumną przy  akompaniamen-
cie orkiestry dętej przeszły do miejscowego kościoła, w 
którym Mszę Św. w intencji strażaków z Niewistki odprawili 
ks. prałat Stanisław Janusz dziekan dekanatu dynowskie-
go, ks. Henryk Szpila - proboszcz parafii Wara, ks. kanonik 
Jan Turczyn - proboszcz parafii Nozdrzec. Homilię wygłosił 
ks. prałat Adam Drewniak - kapelan strażaków gminy Dyd-
nia, proboszcz parafii Dydnia. Podczas Mszy Św. został  
poświęcony  sztandar jednostki, a po jej zakończeniu ks. 
Henryk Szpila poświęcił samochód pożarniczy Renault Tra-
fic.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym po części re-
ligijnej odbyło się nadanie sztandaru Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niewistce. Po odczytaniu aktu nadania przez 
dh. Edwarda Rozenbajgiera Piotr Szul w imieniu fundato-
rów przekazał sztandar dh. Tadeuszowi Sieniawskiemu, 
członkowi prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. podkarpackiego, który wręczył go prezesowi 
OSP Niewistka dh. Michałowi Pałysowi. Następnie sztandar 
przekazano pocztowi sztandarowemu w składzie: dh Woj-
ciech Pałys, dh Dawid Sabat oraz dh Piotr Masłyk. Ważnym 
momentem uroczystości było odznaczenie sztandaru OSP 
Niewistka Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Od-

znaczono również zasłużonych strażaków. Złotymi meda-
lami uhonorowano druhów: Stanisława Toczka, Jana Stad-
nika, Stanisława Stadnika, Andrzeja Stadnika. Srebrnym: 
Jana Hawrylaka. Brązowymi: Antoniego Nocha, Andrzeja 
Masłyka, Edwarda Skopa, Władysława Stadnika, Jerzego 
Rybczaka, Henryka Sawczaka, Zenona Zdybka, Andrzeja 
Tuckiego i Andrzeja Giendę. Wręczono także odznaki Stra-
żak Wzorowy druhom: Robertowi Kicowi, Tomaszowi Ku-
siowi, Tomaszowi Łucowi, Dariuszowi Marczakowi, Damia-
nowi Pałysowi, Michałowi Pałysowi, Wojciechowi Pałysowi, 
Janowi Rybczakowi, Szymonowi Sawczakowi, Damianowi 
Skopowi, Grzegorzowi Stadnikowi, Piotrowi Stadnikowi, Le-
sławowi Szubie, Krzysztofowi Szulowi, Adamowi Tuckiemu 
i Stanisławowi Tuckiemu. Okolicznościowy grawerton z 
podziękowaniem Wójta Gminy Dydnia otrzymał Stanisław 
Toczek, zaś  Album o Gminie Dydnia Edward Szul.

Serdeczne życzenia strażakom i mieszkańcom wsi 
złożyli: Tadeusz Pióro wicemarszałek województwa podkar-
packiego, st. bryg. Bogdan Kuliga podkarpacki komendant 
PSP, dh Tadeusz Sieniawski członek prezydium zarządu 
oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego. 
Jacek Adamski wiceprzewodniczący rady powiatu w imie-
niu Zygmunta Błaża starosty brzozowskiego, przekazał 
strażakom z Niewistki agregat prądotwórczy. Listy gratula-
cyjne na ręce prezesa OSP skierowali: Bogdan Rzońca po-
seł na sejm RP, dh Janusz Konieczny wiceprezes zarządu 
głównego ZOSP RP oraz obecni na uroczystości: st. bryg. 
Jan Szmyd komendant powiatowy PSP i dh Edward Rozen-
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bajgier, członek zarządu oddziału wojewódzkiego, prezes 
zarządu oddziału powiatowego. Na zakończenie głos za-
brał Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, który w swoim 
przemówieniu podziękował strażakom za społeczną służbę, 
pełnienie niebezpiecznej misji, natomiast  wszystkim miesz-
kańcom za trud włożony w przygotowanie uroczystości. 
Szczególne słowa uznania skierował do dh. Michała Pałysa 
za jego pracę, która przynosi chlubę wiosce i gminie.

Z okazji jubileuszu został wydany folder autorstwa 
Piotra Szula poświęcony OSP w Niewistce. Pozytywne 
emocje wzbudził montaż słowno - muzyczny zaprezento-
wany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niewistce  
przygotowany przez dyrektora szkoły Martę Rybczak oraz  
nauczycielkę Agnieszkę Król - Krzysik.

Stanisław Pytlowany

Nie odejść bez śladu, zo-
stawić po sobie coś, jakieś dzie-
ło, jakiś znak, dobrą pamięć – to, 
zdaje się, jedna z najstarszych tę-
sknot ludzi.

Pierwszy ubrał ją w słowa – 
i zapisał: niczym memento, niczym 
prośbę – Horacy, ufnie wzdychając 
(w „Pieśni III”) „Non omnis moriar”, 
czyli „Nie wszystek umrę”. Rzym-
ski poeta dobrze przeczuwał, co 
tak naprawdę może człowiekowi 

zapewnić nieśmiertelność, napisał wszak w tej samej odzie: 
„Stawiam sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu…”.

Horacy wyraził to najpiękniej – i najwcześniej – ale 
przecież nie był jedynym, który pragnął, aby jego rozsta-
nie z doczesnością nie stało się tożsame z pogrążeniem 
w niepamięci, odejściem tak ostatecznym, jakby nic nigdy 
nie było.

Nie wszyscy mają takie szczęście, żeby odchodząc 
– jednak być.

A Hermina Zubel to szczęście ma. Szczęście nie 
przypadkowe. Zasłużone.

Sama je sobie wyszykowała.

I.
Najpierw trzeba o jej imieniu: intrygującym.
Zwłaszcza, kiedy stereotyp mimowolnie coś dyktu-

je: a utarło się wszak przeświadczenie, iż wyborem imienia 
można dziecku zaprogramować życie - czy będzie szare, 
pospolite, czy może barwne i nietuzinkowe; właśnie takie, 
po którym zostaje na długo jakieś dobro. Albo zło; przecież 
i tak też bywa.

Więc jak było z panią Herminą?
Jednak inaczej. Bo to nie fatum, zapisane w imie-

niu, zadecydowało, że żyła pięknie. Na pewno nie. To coś 
- może i ulotnego, ale na pewno jasnego oraz wyjątkowego 
- tkwiło w niej. Wyłącznie.

Skąd taki wniosek? Pan Jan Koryto, podróżnik praw-
dziwy – był w Ameryce Północnej, a nie jest wcale wyklu-
czone, że zahaczył i o Południową! – oraz wielki miłośnik 

książek, kiedy już osiadł ostatecznie w części Grabownicy 
Starzeńskiej o nazwie Zalas, i kiedy sypnęły mu się dzie-
ci w małżeństwie z panią Apolonią, dla każdego potrafił 
wynaleźć coś, co w tamtych przedwojennych czasach nie 
było często notowane w księgach metrykalnych. Miał więc 
Leonarda, Alfreda, Alfonsa, Eugeniusza – oraz Stefanię, 
Leokadię, Olimpię. Mógł mieć jeszcze Eufrozynę, ale tu 
zawiedli chrzestni: nie spamiętali snadź trudnego imienia 
i gdy przyszło co do czego, podali do zapisania skromnie 
- Maria.

A najmłodszej z córek nadał imię Hermina. Nazwano 
ją zdrobniale Minia.

II. 
Rodzeństwo Herminy miało przede wszystkim wielką 

smykałkę do muzyki. Wrodzoną i, co ważniejsze, rozwijaną. 
Dziewczyny ponadto - zmysł do haftu, rysunku, śpiewu.

- Dziadek sam grał i uważał, że wszystkich synów 
też musi wyuczyć muzykowania – wspomina młodszy syn 
Herminy, Zbigniew. – Każdego według tej samej metody: 
najpierw na skrzypcach, a kiedy je opanowali, mogli przejść 
na inne instrumenty. Wujek Frydek na przykład wybrał so-
bie klarnet, a wujek Gienek – kornet. Ale potem coś im się 
odwidziało: pamiętam, że Frydek przerzucił się na trąbkę, a 
Gienek na klarnet. Leon za to został przy skrzypcach.

A Hermina?
Muzyka też nie była jej obca. – Ja pamiętam, że na 

keyboardzie bez problemów jedną ręką potrafiła grać – 
mówi Zbigniew Zubel. – Była bardzo muzykalna, jak wszy-
scy z rodziny. Uwielbiała śpiewać.

Wielu niebocczan – tych średniego i średniostarsze-
go pokolenia - zapamiętało jeszcze inną osobliwość: że 
przepięknie gwizdała, gdy była radosna. Że nieraz przed 
żniwami, gdy jeszcze jakaś robota w polu była, ale też nie 
nadszedł czas koszenia, rozchodziły się na wszystkie stro-
ny wymyślne trele, wygwizdywane przez kogoś – kto, gdy 
wyszedł zza ściany zbóż, okazywał się Herminą Zubel.

I kto zawsze miał na twarzy uśmiech.
A dla spotkanego – dobre słowo pozdrowienia.
Niewinną kpinkę.
Życzliwość.
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Podziękowanie Wójta dla strażaków
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III.
- Zawsze mi mówiła, że woli życie brać na wesoło, 

nie na smutno – zapewnia Krystyna Zubel, żona starsze-
go syna Herminy, Wojciecha, która spędziła z teściową 
pod jednym dachem 27 lat. I – bynajmniej nie dlatego, aby 
chciała stać wbrew tradycji, każącej w teściowej i synowej 
widzieć wrogie siły – nie zachowała w pamięci żadnych ko-
lących zdarzeń.

- Tak to mam wciąż przed oczami: moja córka, Ka-
rolina, przyjeżdża ze szkoły do domu, kładą się z babcią 
razem, koło siebie, na tapczanie, i głupoty jakieś sobie 
opowiadają. Tylko śmiech słychać w domu. Wnuczki za nią 
przepadały…

Wnuczki… Pora na rodzinę. Pora najwyższa, bo ro-
dzina była przecież dla Herminy jakże ważna.

Za mąż wyszła w 1953 roku – za kolegę brata. Euge-
niusz Koryto, który pracował w nafcie, dużo jeździł po Pol-
sce (raz zatrudniały go Poszukiwania Nafty i Gazu w Kra-
kowie, raz w Wołominie) – najczęściej z kolegą, Józefem 
Zublem. Z Niebocka rodem. No i ten kolega zapatrzył się w 
Herminę; ale i on musiał jej wpaść w oko, inaczej przecież 
do ślubu na pewno by nie doszło.

Łączyło ich jeszcze jedno: i Zublowie, i Korytowie 
zaliczali się do rodzin wielce muzykalnych. Obie familie 
tworzyły kapele – raz konkurujące o względy organizatorów 
zabaw czy też wesel, raz zgodnie współpracujące – i znały 
się przez to doskonale.

No i same były znane: jako jedne z najlepszych w 
okolicy.

IV.
Był więc ślub w 1953, były po roku chrzciny córki 

(jakby w duchu upodobań obieżyświata Jana Koryty, do-
stała dumne imię: Regina). I była codzienność: pole, go-
spodarka, dzieci (bo po Reginie przyszły jeszcze na świat 
chłopaki: Wojtek i Zbyszek).

Chociaż… W tych trzech słowach nie można zawrzeć 
wszystkich lat dziewczyny – potem kobiety, matki – potem 
babci, która z magicznym talentem potrafiła ubarwiać życie 
sobie i innym. 

Ludzie świetnie pamiętają, że zawsze zachowywała 
poczucie humoru. Że kolędowała niesamowicie; miała pew-
ny głos, śpiewała w tonacji, która wszystkim pasowała, więc 

tam, gdzie pieśń intonowała ona, trudno było znaleźć kogoś, 
kto nie przyłączyłby się do chóru. W ogóle lubiła śpiewać, 
zwłaszcza przy pracy.

- Każdy dzień witała, śpiewając godzinki, a żegnała 
Apelem Jasnogórskim. W polu, w kościele, pasąc krowy, le-
żąc na tapczanie - ciągle śpiewała. Takie piękne kołysanki, 
ballady czy pastorałki to tylko ona znała… - opowiada córka 
Wojciecha, Karolina.

I pamiętają, że rymować mogła wszędzie, o każdej 
porze, na każdy temat. 

V.
Do pisania podchodziła niby lekko, tak właśnie ze 

śmiechem, choć traktowała je poważnie. Gdy czasem ktoś 
chciał ją skrytykować – że sobie rymy naiwne obiera albo 
coś takiego – odgryzała się zaraz, spontanicznie: „Siądź i 
napisz sam, jak tak łatwo”.

Ludzie jej zdolności (samorodne) dostrzegli wcze-
śnie, zwłaszcza kiedy po okupacji przyjęła posadę świetli-
czanki kopalnianej – bo to były takie czasy, że przemysł nie 
tylko dawał godziwy zarobek, ale uważał za swój obowią-
zek troszczyć się o kulturę pracowników.

W tej świetlicy talenty Herminy zostały rozpoznane i 
docenione. Gdy więc po ślubie poszła na mężowską parce-
lę, do Niebocka, nie trafiała tam jak nikomu nieznana: prze-
ciwnie wręcz.

W Niebocku też się szybko dała polubić. Rodzina 
męża niemała – głowa rodu, dziadek Zubel, był postacią 
we wsi popularną, sołtysował w wojennych latach, cieszył 
się też sławą z tego względu, że za pierwszej wojny był na 
Syberii – i mocno zżyta.

- Wszystkie święta, imieniny, u Zublów obchodziło 
się razem – pamięta Zbigniew. – Gościny wielkiej może nie 
było, ale instrumenty obowiązkowe; raban, tańce, wesołość. 
Mama wtedy królowała.

Jej łatwość rymowania docenili „Graboszczanie”. Ileż 
się opisała dla tego zespołu folklorystycznego! Odtwarza-
ła stare pieśni, pisała nowe zwrotki pod wiekowe melodie, 
uaktualniała to, co wymagało takiego zabiegu.

Ważne było dla niej zawsze: żeby się ludziom podo-
bało, żeby wywołało uśmiech – i koniecznie żeby nikomu 
nie wyrządziło przykrości.

- Jej nie można było nie lubić – zaznacza sołtys Ry-
szard Kopczyk. – Poradziła, wysłuchała, rozśmieszyła – a 
jak trzeba, umiała szczerze współczuć i serdecznie pocie-
szyć. Pokazać, że choć czasem bywa ciężko, to przecież 
trzeba jakoś żyć. No i rymowała na poczekaniu, to się po-
dobało…

VI.
Wieś bardzo dobrze pamięta też, że miała wyjątkowy 

dar skupiania uwagi. Nie musiała wcale krzyczeć, wystar-
czyło, żeby po prostu zaczęła mówić, a inni milkli i słuchali.

Wszędzie tak było: czy to w Sarzynie, dokąd jeździła 
z „Graboszczanami” na imprezy folklorystyczne (w tym na 
konkurs „Wrzeciono”, na którym nieraz otrzymywała nagro-
dy literackie), czy w brzozowskim muzeum na rozmaitych 
imprezach, czy w szkołach albo przedszkolach.

Ile ich odwiedziła?
Nie zliczy.
Wszędzie zostawiała taką jasną aurę, którą tylko do-

bry człowiek może stworzyć.
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Spotkanie z uczniami
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Wnuczki (Karolina mówi otwarcie, że to dzięki babci 
Mini jej dzieciństwo było słodkie i kolorowe) wciąż pamięta-
ją: jak babcia w mgnieniu oka czy to ze zwykłej kartki papie-
ru, czy z chusteczki do nosa robiła śmiesznego kotka.

Albo uplotła zabawkę z trawy.
Narysowała coś.
Wyhaftowała.
Bo w kategorii „coś z niczego” – umiała wszystko.
Ale w tych wyższych kategoriach: też.

VII.
Synowie zachowali w pamię-

ci stały zwyczaj matki: jak na noc 
nastawiała rozczyn - dzieżka koło 
pieca trwała zawsze w pogotowiu – 
rano miesiła i zanim otworzyli oczy 
przed wyjściem do szkoły, już cze-
kał na nich świeżuteńki chleb.

To samo utkwiło synowej 
Krystynie – z którą, przypomnijmy, 
Hermina zgodnie przemieszkała po-
nad ćwierć stulecia – że jeszcze do 
trzech lat przed śmiercią wstawała o 
trzeciej nad ranem. Sześć okrągłych 
chlebów, takich z łopaty, musiało 
być; tydzień w tydzień. Rozkwitała 
wręcz, kiedy mogła kogoś poczę-
stować.

I jeszcze jedno kojarzy się 
ludziom z tym jej chlebem: że, czy 
była w domu sama, czy w towarzy-
stwie, przed odkrojeniem kromki 
zawsze kreśliła nożem na bochnie 
znak krzyża.

Dobrą rękę miała nie tylko 
do chleba. Karolina Zubel dopo-
wiada, że gdy spędziła kiedyś dwa 
miesiące w sanatorium, co tydzień 
dostawała od babci reklamówkę pączków tak pysznych, że 
nieraz nie zjadła z kolejnej przesyłki ani jednego – bo tylu 
amatorów już na nie czekało… 

Do reklamówki dołączana była koperta: zawierała 
zawsze wierszowany list.

VIII.
Żyła zawsze wśród ludzi, z ludźmi i dla ludzi. Bardzo 

towarzyska: doprowadzić kogoś, żeby płakał ze śmiechu 
– to dla niej żadna sztuka. Normalność.

Ale miała też jakieś swoje własne zamyślenia i zapa-
trzenia, do których nikogo nie dopuszczała i którymi z nikim 
się nie dzieliła.

Bywało, że w środku rozmowy zamyśliła się nagle, 
głęboko. Nie zauważała wtedy, co dzieje się wokół. Jakby 
duszą tkwiła w innym wymiarze, dla otaczających ją - nie-
dosiężnym.

Umiała też dojrzeć w czymś, co wielu po sto razy 
oglądało, piękno. Pokazywała je drugim. Bezpośrednio albo 
w swoich wierszach.

- Ona w zwykłej stokrotce widziała coś, czego ja nie 
dostrzegałam. Potrafiła się nią zachwycać godzinami. Nig-
dy nie przeszła obojętnie obok dzikiej róży czy polnych ma-
ków – mówi o niej Karolina Zubel.

IX.
Taką Herminę widzieli też inni. Ks. Edward Stępień, 

jej proboszcz przez 20 lat (objął bowiem parafię w 1988) 
nie musi się zastanawiać nad scharakteryzowaniem byłej 
parafianki.

Mówi bez namysłu.
- Wrażliwa. I to nie tylko na piękno otoczenia, przy-

rody, ale i na ludzkie sprawy. Na te najważniejsze – biedy 
i radości.

Bo zawsze widziała troski 
innych. Przejmowała się nimi – jak 
swoimi. I umiała do każdej duszy 
dobrać klucz: do jednej trafiała 
humorem, do innej współczuciem. 
Nigdy nie była obojętna.

I tak samo podchodziła do 
spraw parafii. Cieszyła się, że po-
wstała, była obecna przy wszyst-
kim, co się w niej działo. Stała się 
taką poetycką kronikarką nieboc-
czańskiej wspólnoty: gdy miał na 
przykład przyjechać biskup, wystar-
czyła jedna mała prośba – a powi-
talny wiersz był wkrótce gotowy.

- Człowiek pełen ciepła – za-
myka proboszcz w jednym zdaniu.

Na swoje podobieństwo 
wychowała dzieci. Obaj synowie 
zostali w rodzinnej wsi (z tym, że 
starszy, nafciarz wzorem ojca, jest 
ciągle w rozjazdach), córka nato-
miast wyjechała daleko, do Bułga-
rii: działa tam aktywnie w polskiej 
parafii, organizuje niedzielne spo-
tkania mszalne, łączy rodaków w 
Kościele.

Ale jej, tej córki, czyli Regi-
ny, syn, Bogusław, absolwent szkoły muzycznej (pięknie 
na przykład zagrał na flecie na ślubie swej kuzynki Justy-
ny, córki Wojciecha), do pierwszej komunii przystępował w 
Niebocku.

A Justyny siostra, Karolina, sama przyznaje, że gdy-
by nie babcia i jej zainteresowania, raczej na pewno nie 
wybrałaby kulturoznawstwa jako kierunku studiów.

X.
Ksiądz Stępień dobrze znał panią Herminę. Czasem 

- na jej prośbę - był pierwszym czytelnikiem utworów: zda-
rzało się, że korygował układ zwrotek. Przyjmowała to za-
wsze z wdzięcznością; nie miała w sobie nic z pychy, która 
każe niekiedy człowiekowi uważać się za nieomylnego.

Cenił w niej też prawdziwą religijność. Nie deklara-
tywną, nie wynikającą z wychowania czy przyzwyczajenia, 
ale autentyczną, głęboko przeżywaną. Wyrażającą się naj-
piękniej w stosunku do drugiego człowieka.

- Ona była taka: jak się cieszyć – to cieszyć do koń-
ca, całą duszą, ale kiedy przychodził czas jakiegoś strapie-
nia – to szczerze brała udział w tym smutku – wspomina 
proboszcz.

c.d.n.
Waldemar Bałda
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Hermina (na dole po prawej) z siostrami
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TEMESZÓW - miejsco-
wość położona w dolinie Sanu. 
Jest niewielką wsią o charakte-
rze rolniczym. Z tej wioski wywo-
dzi się wiele znakomitych oso-
bistości, między innymi ksiądz 
Wojciech Kociszewski.

Ksiądz Kanonik Wojciech 
Kociszewski przyszedł na świat 
23 kwietnia 1900 r. Był drugim 
dzieckiem Władysława i Józefy 
z domu Milczanowska - wielo-
dzietnej rodziny chłopskiej. Mimo 
że rodzice nie byli zamożni, to 
jednak ciężko zapracowanym 
groszem ze sprzedaży płodów 
rolnych zapewnili mu możliwość 

kształcenia się - najpierw w szkole podstawowej w rodzin-
nej miejscowości, później w gimnazjum w Brzozowie i Sa-
noku oraz na studiach teologicznych w Przemyślu w la-
tach 1923- 1927. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 
1927 r. w Przemyślu. Uroczystość prymicyjna odbyła się w 
lipcu 1927 r. w domu rodzinnym w Temeszowie.

Pierwszą placówką duszpasterską młodego kapłana 
była parafia Górno koło Rzeszowa (od 1.VIII.1927 r. - 10.IV. 
1930 r.). 

Następne parafie to: Korczyna (10.IV.1930 - 
17.VIII.1932 r.), Chłopice (VIII.1932 - 17.VII.1933 r.), Bo-
rownica (od 1.VIII.1933 - 28.XII.1933 r.), Kalników (od 
6.01.1934  - IV. 1944 r.), 

Z Kalnikowa musiał wyjechać, chroniąc się przed 
UPA, ponieważ został powiadomiony o zagrożeniu życia 
przez jednego z miejscowych Ukraińców. 

Wyjechał z parafii furmanką i schronił się u swojej 
najstarszej siostry Ludwiki w Krzemiennej.

Do kościoła parafialnego w Dydni chodził pieszo, by 
odprawiać mszę świętą. W niedługim czasie otrzymał po-
lecenie objęcia pracy duszpasterskiej w Izdebkach. Po tej 
tułaczce przydzielono księdzu administrowanie w parafii 
Jasionka koło Dukli, gdzie przebywał od 12.III.1946 r. do 
2.IX.1946 r. Ponownie powrócił do Kalnikowa we wrześniu 
1946 r. i administrował do 24.VIII.1949 r. Jednak ze wzglę-
du na zły stan zdrowia był urlopowany. Później pracował 
jako ekspozyt i spełniał posługę kapłańską w miejscowości 
Boratyń (od 28.VII.1952 r. - 1966 r.).

Jako emeryt zamieszkał w zakupionym przez siebie 
drewnianym domku w Gorzycach koło Przeworska, gdzie 
zmarł 28.XI.1968 r.

Jego ciało spoczęło na miejscowym cmentarzu. W 
roku 1937 za swą nienaganną pracę na rzecz dobra Ko-
ścioła i Państwa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Tadeusz Turoń

Ród Drągów Sasów, do którego należą również 
Dwerniccy przybył na Ruś Halicką z Marmaro-
szu na Węgrzech, prawdopodobnie w XIV w. 
Była to pomoc militarna Węgrów dla króla Wła-
dysława Łokietka. Znane są średniowieczne 
pieczęcie herbowe Sas, szlachty lwowsko - ży-
daczowskiej z 1464 roku. Pierwsza zapisana 
wiadomość o przodkach rodziny Dwernickich 
herbu Sas to zapis, że Jacko i Melko ze Stron-
nego nabyli w 1469 roku od Zenka Wołocha z 
Turki Ternowe Pole u źródeł Sanu (dziś Tarna-
wa Wyżna) i dając początek nazwisku Ternow-
ski. W roku 1505 właścicielem Ternowy został 
Konstanty czyli Kość Ternowski. A w roku 1533 
synowie Kościa Iwan i Michał dokonali zamia-
ny z Piotrem Kmitą Ternowy na Kniastwa w 
Dwerniku i Polanie.

Od tej chwili zarysowują się dwa odłamy 
rodowe: syn Iwana Łukasz i jego potomstwo 

osiadają w Dwerniku i przyjmują nazwisko Dwernicki herbu 
Sas.

Syn Michała Piotr sadowi się w Po-
lanie i przyjmuje nazwisko Polański lub 
również Dwernicki herbu Sas.

Z biegiem lat ród Dwernickich rozra-
sta się i bogaci. Posiadają majątki w Ziemi 
Przemyskiej i Sanockiej, na Podolu i na 
Wołyniu. Na przełomie XVII i XVIII wieku 
Jan Wiktoryn Dwernicki był właścicielem 
słynnego dzisiaj Arłamowa, a Szczepan vel 
Stefan, dziadek gen. Józefa Dwernickiego 
funduje w Kalwarii Pacławskiej koło Prze-
myśla kościół barokowy, klasztor i drogę 
krzyżową.

Moja rodzina pochodzi z tej gałęzi, 
która pozostała na Ziemi Sanockiej i posia-
dała majątki we wsiach Temeszów, Oba-
rzym i inne. W posiadanie rodziny Dwer-
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Ks. Wojciech Kociszewski - Boratyń 28.08.1952

Ksawery Dwernicki

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Tadeusz Turoń

Ks. Wojciech Kociszewski
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nickich Temeszów przechodzi w połowie XVIII w. na skutek 
małżeństwa Teresy Tarnowieckiej, właścicielki Temeszowa 
z Karolem Kajetanem Dwernickim i od tej pory aż do 1944 
roku był własnością naszej rodziny. Płomień oświaty, jak 
mówi poeta, zapala dla wsi 1837 roku mój pradziadek Win-
centy Dwernicki. Przeznacza na ten cel dwa duże pomiesz-
czenia w swoim dworze. Jedno na klasę lekcyjną, drugie 
na mieszkanie dla nauczyciela i jak należy domniemywać, 
również opłaca go.

W roku 1846, w okresie tzw. rabacji, wybucha po-
wstanie krakowskie przeciw Austriakom. Wincenty Dwer-
nicki wraz z dworską służbą bierze w nim udział, niestety w 
nieznanych mi okolicznościach zostaje aresztowany i osa-
dzony w więzieniu w Sanoku (pisze o tym w swoich pamięt-
nikach ksiądz Walenty Zgrzebny proboszcz w Medyni):

„W niedzielę do naszego więzienia przywieźli panów: 
Truskolaskich, obu hrabi Bukowskich z Izdebek, ojca z sy-
nem Brześciańskich z Olszanicy, Nowosieleckiego, Józefa 
Bieleckiego mandatariusza z Jaćmierza, Wincentego Dwer-
nickiego właściciela Obarzyma i Temeszowa z dworską 
służbą, później Teofila Ostaszewskiego z Wzdowa, Pawli-
kowskiego. Panów Truskolaskich, Bukowskich, Nowosie-
leckiego wnet wypuszczono, a nam dano wartę wojskową 
przed oknami i drzwiami po dwóch żołnierzy. Więźniowie 
liczyli na rychłą amnestię.

Tymczasem do więzień sanockich przyjechał krymi-
nalny komisarz Janowicz. Na prośby więźniów o pewne ulgi 
odpowiedział: 

- Was najcięższe więzienie nie poprawi, bo wy co 15 
lat zaczynacie rewolucję. Ledwie skończyła się katastrofa 
roku 1815 zaczęliście po 15 latach w roku 1830 rewolucję. 
Znowu za 15 lat nowa rewolucja w roku 1846 i znowu po 15 
latach zaczniecie rewolucję...”

Po odejściu pana Janowicza Wszyscy przyznali, że 
„15” jest fatalna dla Polski.

Mój pradziadek Wincenty został skazany na 4 lata 
więzienia. Karę odbywał w Brnie. Jednak już po dwóch la-
tach został zwolniony. Bowiem cesarz Austrii Franciszek 
Józef ogłosił amnestię.

W roku 1882 dziadek mój Włodzimierz Dwernicki, 
syn Wincentego, przekazuje pola pod budowę nowej szkoły 
z boiskiem i mieszkaniami dla dwóch nauczycieli. Częścio-
wej pomocy materialnej udziela cesarz Franciszek Józef. 
Pozostałe koszty ponosi ludność miejscowa łącznie z dwo-
rem. W parku zostaje wyremontowana kaplica, w której do 
dzisiaj odprawiane są msze.

Synowie Włodzimierza, mój ojciec Karol i Franciszek 
Ksawery kupują w roku 1917 od pana Trzcińskiego majątek 
ziemski w Witryłowie. W Witryłowie szczególnym urokiem 
odznaczał się położony na wzgórzu XVIII - wieczny park 
ze wspaniałym drzewostanem. W parku tym zbudowano 
pod koniec XIX w pałacyk w stylu manierystycznym. Był on 
najpiękniej położonym w okolicy dworem o najciekawszej 
architekturze. Niestety, został w roku 1946 - spalony przez 
oddziały UPA. Ludność miejscowa nie bacząc na charakter 
zabytkowy obiektu i cudzą własność, rozebrała mury i po-
zostałe fragmenty po pożarze. W latach międzywojennych 
i podczas okupacji w Witryłowie gospodarowali wspólnie 
Karol Dwernicki z żoną Anną z Hołyńskich oraz Ksawery 
Dwernicki. Majątek Witryłów był zelektryfikowany już przed 
wojną dzięki istniejącej kopalni ropy naftowej. W rodzinnym 
Temeszowie w okresie międzywojennym gospodarowało 

rodzeństwo: Kazimierz, Władysław i Zofia Dwerniccy. Po 
wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców w 1939 
roku sytuacja naszej rodziny była skomplikowana. Na Sa-
nie do 1941 roku istniała granica niemiecko - sowiecka. We 
dworze i w domu kierownika kopalni kwaterowało wojsko 
niemieckie. A we dworze w Temeszowie jednostka gestapo. 
Poza tym w kominie budynku garażu i stolarni schowano 
całą broń myśliwską i krótką wraz z amunicją, uważając, że 
w krótkim czasie może się przydać do walki z okupantem. 
Trzeba sobie dzisiaj zdać sprawę z tego, że gdyby Niem-
cy dowiedzieli się o przechowywanej broni, to cała nasza 
rodzina zostałaby rozstrzelana. Dlatego też ojciec zamie-
nił pomieszczenia garażu i stolarni w magazyny nawozów 
sztucznych i innych gospodarczych rupieci. Uniemożliwiło 
to użytkowanie tych pomieszczeń przez Niemców. Jak są-
dzę, kilkoro ludzi we wsi wiedziało o ukrytej broni, ale nikt 
tego nie zdradził. Po wkroczeniu Armii Czerwonej żołnierze 
radzieccy rozbili komin, ale broni nie znaleźli, gdyż została 
ona wcześniej, wywieziona do Rymanowa i przekazana AK. 
O zaangażowaniu mojej rodziny w działalność AK świadczą 
wspomnienia Franciszka Terchy, który przewoził furmanką 
broń z Witryłowa do Rymanowa, zamieszczone w Brzozow-
skich Zeszytach Historycznych nr 12 z 2000 roku. A teraz 
kilka słów o działalności mojej rodziny w AK.

Franciszek Ksawery Dwernicki kapitan Wolska Pol-
skiego, brał udział we wszystkich wojnach XX wieku na te-
renie Polski.

W roku 1914 został wcielony do Armii Austriackiej i 
walczył w Alpach przeciwko Włochom. Tam dostał się do 
niewoli. Następnie został przekazany Francji, gdzie wstąpił 
do Armii Hallera. W szeregach tej armii walczył z Ukraińca-
mi pod Lwowem. W roku 1920 z Armią Piłsudskiego zajmo-
wał Kijów. Brał udział w zwycięskiej bitwie nad Niemnem 
z bolszewikami. Brał w udział w życiu społecznym w pra-
cach Towarzystwa Sokół, a również uczestniczył w słynnym 
spotkaniu z prezydentem Mościckim we dworze w Wydrnej. 
Po wojnie Wydrna nie podlegała reformie rolnej, należy do 
Sękowskich, gdzie do dzisiaj moja siostra Helena z Dwer-
nickich Sękowska często przebywa.
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VIII Międzyregionalne Grabowiańskie Święto Fajki 
przeszło już do historii. Była to kolejna impreza, która przy-
ciągnęła na Grabówkę sporo uczestników. Całe rodziny ba-
wiły się przy akompaniamencie zespołów ludowych, rocko-
wych i góralskich.

Grabowiańskie Święto Fajki już na stałe zapisało 
się w kalendarzu imprez Gminy Dydnia. Tym razem wszy-
scy bawili się 7 lipca na stadionie sportowym w Grabówce. 
Piękna pogoda, atrakcje dla dzieci i dorosłych przyciągnęły 
sporą rzeszę ludzi. Oficjalnego otwarcia o godzinie 15:00 
dokonał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jacek Adam-
ski, a zarazem viceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Odno-
wy i Rozwoju Wsi Grabówka. Po serdecznym przywitaniu 
wszystkich gości oraz widzów, podziękowaniu za pomoc or-
ganizacyjną pracownikom GOK w Dydni oficjalnie otworzył 
VIII Międzyregionalne Grabowiańskie Święto Fajki. Imprezę 
rozpoczął występ zespołu biesiadnego z Wiśniowej, który 
prezentując muzykę biesiadną porwał do zabawy starsze 
grono widzów. Prawdziwą gratką dla fanów rocka był wy-
stęp zespołu z Rzeszowa „GUITAR FORCE”, który wywołał 
zachwyt u sporej grupy widzów. Rockowe brzmienie, wy-
śmienite wokalistki i wiele innych czynników złożyło się na 
świetny występ na grabowiańskiej scenie. Święto Fajki nie 
mogło się obejść bez tradycyjnego konkursu palenia fajki, 
w którym po prawie godzinnym zmaganiu zwyciężył Marian 
Stasicki z Tarnawy z czasem 55 minut, II miejsce Mariusz 
Bednarz „szwejk” z Przemyśla z czasem 49 min. 15 sek. 
III Robert Sośnicki z Zagórza z czasem 29 min. 10 sek. 
Zwycięzcy „wykurzyli” swoich rywali, którzy przyjechali na 
Święto Fajki ze Szczecina, Grybowa a także okolicznych 
miejscowości. W międzyczasie swoją wiedzą na temat mu-
zyki  mogli poszczycić się najmłodsi, dla których przygo-
towano wiele zabaw i konkursów z nagrodami. Prawdziwą 

gwiazdą Święta Fajki był zespół prosto spod Tatr – Zako-
piańscy „ZBÓJE”, którzy w iście góralskim stylu przywita-
li widownię, bawiąc ją wyśmienicie. Atrakcją wieczoru był 
pokaz sztucznych ogni, który około 22:00 rozświetlił niebo 
nad Grabówką. Ostatnim akcentem imprezy był festyn do 
białego rana przy muzyce zespołu „Alians”. 

VIII Miedzyregionalne Grabowiańskie Święto Fajki za 
nami. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać kolejny rok 
na IX Święto, w którym, miejmy nadzieję, wystąpią kolejne 
gwiazdy, dopisze pogoda, a co najważniejsze zostanie zor-
ganizowana impreza na skalę nie tylko gminy czy powiatu, 
ale całego województwa, gdzie szersze grono odbiorców 
usłyszy o małej miejscowości Grabówka.

Jacek Adamski

W roku 1939 stryj walczył z Niemcami w Amii Karpa-
ty. Po powrocie do domu w 1941 roku został zastępcą ko-
mendanta rezerw AK rejonu Borowik. Potem był w Drugiej 
Armii Wojska Polskiego, gdzie został ranny, a po rekonwale-
scencji organizował w latach 1945 - 46 obronę wsi polskich 
przed UPA. Po ożenku z Olgą Ostaszewską na stałe osiadł 
Ksawery Dwernicki w Ladzinie koło Rymanowa. Zmarł w 
roku 1966 i jest pochowany na cmentarzu w Klimkówce.

Stryj Władysław. Ostatni właściciel Temeszowa. Po 
wyrzuceniu go z majątku przez Niemców w 1942 roku został 
nadleśniczym w Birczy i tam pełnił funkcję komendanta pla-
cówki ZWZ AK. W roku 1944 został złapany przez Niemców 
w trakcie jazdy z Sanoka do Krakowa i w Jaśle rozstrzelano 
go. Ciotka Zofia z powodu przejść okupacyjnych zmarła w 
szpitalu w Krośnie w 1942.

Najstarszy z braci Dwernickich Józef został areszto-
wany przez NKWD w 1939 roku i zamordowany w 1940 r. w 
Charkowie - zbrodnia katyńska.

Mój ojciec Karol Dwernicki po dwóch zawałach serca 
i przejściach z władzą ludową zmarł w Brzozowie w 1949 
roku i jest pochowany na cmentarzu w Dydni w grobowcu 
rodziny Dydyńskich. W naszym grobowcu XIX-wiecznym, 
na tym samym cmentarzu nie było już miejsca.

Straty personalne rodziny Dwernickich w czasie oku-

pacji i do roku 1956 wynosiły około 50% . Jest to przecięt-
na strat ziemiaństwa polskiego w tym okresie. Trzeba też 
powiedzieć, że niektóre rodziny zostały wymordowane w 
90 lub nawet 100% i już nie istnieją. Zasługuje to również 
na miano holocaustu. Dla informacji podam, że Niemcy są 
winni wymordowaniu 40% ziemian, a Sowieci i komuni-
ści polscy 60%. Dane te opublikowane zostały w książce 
Krzysztofa Jasiewicza pt. „Lista strat ziemiaństwa polskiego 
1939 - 1956”. Patriotyzm tej grupy ludzi był powodem tych 
ogromnych strat.

Wracając jeszcze do Witryłowa, to w czasie okupacji 
sabotowano wydobycie ropy naftowej poprzez uszkadzanie 
urządzeń wiertniczych, wspomina o tym Łukasz Grzywacz 
- Świtalski w książce pod tytułem „Z walk na Podkarpaciu”. 
Powiedzieć też należy, że ziemianie podczas okupacji w 
dużej mierze finansowali i wspierali działalność AK. Robili 
to też moi rodzice. Po roku 1945 wszyscy ziemianie zostali 
wyrzuceni ze swoich majątków, pozbawieni dachu nad gło-
wą i środków do życia. Zakazano im odwiedzania swoich 
stron rodzinnych, nawet cmentarzy pod rygorem aresztu.

Zbigniew Wincenty Dwernicki
współpraca autorska:

Maria i Karol Dwerniccy

fot. R. Czopor

Zakopiańskie „ZBÓJE” na grabowiańskiej scenie
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Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „KALINA” uczest-
niczył w dniach od 11 – 15 września w Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym „Tomorrow” w mieście Silistra 
w Bułgarii.

Dyrektor Festiwalu Pan Jordan Filipow otrzymał bar-
dzo dobre recenzje zespołu „Kalina” od kierownika zespołu 
„SEVERNYACHE” Valeriego Gorbanova z miasta Lom w 
Bułgarii. W związku z tym zaprosił „Kalinę” na festiwal.

Po załatwieniu wszelkich spraw organizacyjnych 
związanych z wyjazdem, 10 września 2013 roku o godz. 
22.00 wyruszamy, jak dotychczas w najdłuższy wyjazd kon-
certowy (ok. 1200 km). Uczestnicy wspominają:

„Po całodniowej podróży i nocnej promowej przepra-
wie przez Dunaj (opuszczamy miasto Calarasi w Rumunii) 
jesteśmy po 22 godzinach jazdy w Silistrze. Na granicy cze-
ka na nas dyrektor festiwalu Pan Filipow. Przed hotelem 
Serdika wita nas grupa roztańczonej młodzieży z Turcji.”

Czwartek to wspólne warsztaty. Każdy zespół uczył 

tańca ze swojego kraju ok. 200 uczestników festiwalu. 
Wieczorem przemarsz wszystkich zespołów na plac przed 
Urzędem Miasta, podniesienie flagi festiwalu na maszt i ofi-
cjalne rozpoczęcie Festiwalu.

Piątek to wybory miss i mistera Festiwalu. Najpięk-
niejsze dziewczyny - uczestniczki festiwalu, najprzystojniej-
si tancerze prezentowali się w tańcach zarówno poważnych 
jak walc wiedeński, czy typowo dyskotekowych (PSY - Gan-
gnam Style).

Choć wszystkie uczestniczki prezentowały się bar-
dzo okazale (nawet w strojach bikini), Miss Festiwalu zosta-
ła Gabrysia Woźniak z zespołu „Kalina”, wiadomo z Polski, 
a najprzystojniejszym tancerzem został sympatyczny Jozef 
ze Zespołu „Rozmarija” Preszow – Słowacja.

Piątek wieczorem ponowne występy, koncerty na 
scenie przed urzędem miasta.

W sobotę zajęcia plastyczne. Uczestnicy malowali 
przesłanie pokojowe festiwalu, które balonami zostało wy-
słane w świat. 

Na sobotni finałowy koncert poprzedzony paradą 
wszystkich uczestników przyszła rekordowa liczba widzów 
(ok. 2 tys. osób). Na festiwalu zespół „Kalina” prezentował 
tańce beskidzkie, rzeszowskie, przeworskie, lubelskie, no i 
oczywiście krakowiaka.

Zespół prezentował się bardzo okazale w pięknych 
strojach i mając w swoich szeregach miss festiwalu, sukces 
był już pewny. Należy dodać, że zespół pozbył się tremy i 
prezentuje się zawodowo, profesjonalnie. 

Choreografem zespołu jest Tomasz Rożek, kierowni-
kiem Beata Ziółkoś-Florek oraz Beata Dżoń. Oprócz Beaty 
Dżoń, opiekunkami zespołu były: Beata Holik oraz Ewa Gol-
la. W wyjeździe zespołu uczestniczył także Jacek Adamski 
dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, który pomógł w 
zorganizowaniu środków finansowych na wyjazd, dopinał 
sprawy organizacyjne.

W dniu 8 września w miejscowości Końskie odbyło 
się III „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Jest to święto wszyst-
kich mieszkańców wsi Końskie, którzy po zakończeniu prac 
polowych spotykają się, aby wspólnie w miłej atmosferze 
porozmawiać, pośmiać się i potańczyć. Nawiązując do tra-
dycji, panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały po-
trawy z ziemniaków w różnych postaciach. Serwowane były 
ziemniaki pieczone, nadziewane boczkiem, pieczarkami, 
mięsem mielonym i przyprawami. Były również gotowane 
kluski śląskie w sosie pieczarkowym. Nie zapomniano także 
o tak ulubionych przez dzieci frytkach. Prócz tradycyjnych 
potraw ziemniaczanych na stołach pojawiły się wyśmienite 
wypieki.

W tym dniu odbył się po raz pierwszy konkurs na 
„stworka” z ziemniaków. W tej konkurencji wygrała Wiktoria 
Stabryła z miejscowości Końskie. Pomysłodawcą tego kon-
kursu była Danuta Baran.

W spotkaniu mieszkańców udział wzięli: Wójt Gminy 

Dydnia Jerzy F. Adamski, z-ca dyr. ARMiR Marek Owsia-
ny, dyr. GOK w Dydni Jacek Adamski, dyr. Zespołu Szkół 
Publicznych Zofia Haduch, społeczny animator kultury Bo-
gusława Krzywonos, radny wsi Końskie Zbigniew Kołodziej 
oraz sołtys wsi Witryłów Władysława Wiśniowska.

Gospodarzem III „Święta Pieczonego Ziemniaka” był 
sołtys wsi Andrzej Orłowski.

Jako organizator pragnę serdecznie podziękować  
wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej uroczysto-
ści: Gminie Dydnia (środki z funduszu sołeckiego), paniom 
z Koła Gospodyń za trud włożony w przygotowanie potraw i 
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, którzy nie szczę-
dzili swojego wolnego czasu na pomoc w organizacji. 

Spotkanie urozmaicały występy zespołu ludowego 
„Przepióreczka” i zespołu muzycznego „Alians”.

Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych.

Andrzej Orłowski
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Małgorzata Turopolska

Parada zespołów
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Rok 2013 dla rowerzystów jest rokiem niezwykłym 
- przypada bowiem 200. rocznica wynalezienia roweru. 
W 1813 roku wielki niemiecki wynalazca - Karl Friedrich Chri-
stian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn - skonstruował 
prototyp jednośladu napędzanego siłą mięśni, ze skrętną 
kierownicą. Pojazd będący rowerem biegowym został opa-
tentowany w 1818 roku i od tego czasu rozpoczęła się dyna-
miczna ewolucja roweru.

Nawiązując do tego wydarzenia, na terenie Gminy 
Dydnia w dniu 30 czerwca br. odbył się rajd rowerowy zor-
ganizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie 
oraz Wójta Gminy Dydnia. Organizowana już po raz czwarty 
impreza ma na celu propagowanie turystyki rowerowej jako 
atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz 
promocję walorów krajobrazowych i rekreacyjnych Gminy 
Dydnia.

Wystartowało w nim 35 miłośników dwóch kółek z po-
wiatu brzozowskiego. W rajdzie wystartowały zespoły: Su-
per Trio z Domaradza, MCM Serafin Krzemienna, Mateusz 

z Brzozowa, Widacz z Brzozowa, Sobolak Team Humniska, 
Pędzi Wiatr z Dydni, Fasolki z Nozdrzca, Dwie plus jeden z 
Brzozowa, Ludzie Cezara ze Starej Wsi, Buczek W z Brzo-
zowa.

Uczestnikom imprezy towarzyszyła piękna, słoneczna 
pogoda. 22-kilometrowa trasa rajdu wiodła przez Temeszów, 
Witryłów, Końskie, Mrzygłód, Hłomczę, Dobrą, Ulucz, następ-
nie przejazd kładką na drugą stronę Sanu i powrót do Krze-
miennej. Rowerzyści startowali w kilkuosobowych zespołach, 
które pilotowane były przez motocyklistów, zaproszonych do 
udziału w rajdzie przez Kazimierza Barańskiego. 

Na mecie na rowerzystów czekały nagrody rzeczowe, 
które wręczyli: Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz Przewodniczący 
PZ LZS w Brzozowie Bronisław Przyczynek. Nie zabrakło 
także słów uznania i pamiątkowych pucharów dla najmłod-
szego uczestnika rajdu Sebastiana Serafina i najstarszego 
82-letniego Romana Dacko.

Beata Czerkies

Serdecznie dziękujemy Tadeuszowi Pióro – członko-
wi zarządu województwa podkarpackiego za finansową po-
moc w wyjeździe, Zygmuntowi Błażowi – Staroście Powiatu 
Brzozowskiego za dofinansowanie wyjazdu, dyr. GOK w 
Dydni oraz dyr. Zespołu Szkół w Niebocku Bożenie Cho-
rążak za pomoc w organizacji wyjazdu. Jak powiedział dyr. 
GOK w Dydni Jacek Adamski podczas spotkania z merem 
Silistry. „Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na 
Festiwal do Bułgarii, za możliwość prezentowania w gościn-
nym mieście Silistra naszej bogatej i wspaniałej kultury re-
gionalnej i narodowej. Dziękuję w imieniu zespołu „Kalina” 

za wspólne spotkania, warsztaty, nowe przyjaźnie, serdecz-
ność i gościnność. Zapraszamy zespół z Bułgarii na nasz 
Festiwal „Dzieci Gór i Dolin” do Niebocka.”

Festiwal to nie tylko pokazanie wspaniałych tańców 
narodowych, regionalnych, Festiwal to przede wszystkim 
spotkania młodych ludzi z różnych części Europy, a nawet 
Azji, wspólne rozmowy, zabawy, warsztaty taneczne. To 
wspaniała przygoda, która wieńczy wiele tygodni a nawet 
miesięcy prób. 

Małgorzata Turopolska

W dniach 1-14 lipca 2013 r. na terenie Gminy Dydnia 
już po raz dziewiąty odbyły się Miedzynarodowe Warszta-
ty Artystyczne „W kręgu pogranicza – Łańcut – Jabłonka 
2013”.

Zaproszeni na plener artyści (około 30 twórców) z 
Polski, Białorusi, Łotwy, Litwy i Ukrainy przez 14 dni prze-
bywając w dworze oraz budynku Szkoły Podstawowej w 
Jabłonce, uwieczniali na płótnie znane miejsca oraz widoki 
gminy Dydnia i nie tylko. 

Nad całością spraw organizacyjnych czuwała Ma-
rzena Kowalska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Promocji 
i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” działającego przy „Galerii 
Marzenie” w Łańcucie.

Częścią „Pleneru Malarskiego Łańcut – Jabłonka 
2013” był projekt „Warsztaty z Mistrzem”. Do wzięcia udzia-
łu w nim zaproszono uzdolnionych artystycznie uczniów 
z terenu Gminy Dydnia. Zajęcia w Szkole Podstawowej 
w Jabłonce prowadzili wybitni artyści z Polski i zagranicy. 
Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe: dzieci z 
klas I-IV; klas V-VI i grupa trzecia gimnazjum oraz młodzież 
starsza. W ramach projektu każda grupa (15 osób) uczest-
niczyła przez trzy dni w zajęciach, na których uczyła się 
różnych technik malarskich (rysunek, batik, akwarela) miała 
styczność z międzynarodowym środowiskiem malarskim 

oraz możliwość kształcenia zmysłu obserwacji, wyczulenia 
na klimat, nastrój i piękno krajobrazu. Uczestnicy projektu 
mieli zapewnione wszystkie potrzebne materiały oraz moż-
liwość zaprezentowania się na uroczystej wystawie na za-
kończenie warsztatów i pleneru, które odbyło się 13 lipca br. 
we Dworze w Jabłonce.

Beata Czerkies

fot. archiwum

Młodzi artyści
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Szkoła z klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna 
prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i „Gazetę Wyborczą”. W kampanii wzięło udział po-
nad 8 tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad 
milion uczniów. Wśród wymienionych jest Zespół Szkół w 
Dydni oraz Szkoła Podstawowa w Krzemiennej. 

Szkoła z klasą 2.0 jest skierowana do nauczycie-
li i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej 
Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy po-
trzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umie-
jętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować 
nowe technologie do uczenia się, a nie tylko do rozrywki, 
odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną 
wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

W Zespole Szkół w Dydni do programu przystąpili 
nauczyciele i uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej: 
Elżbieta Kopija-Piskorowska, Beata Malawska, Magdalena 
Serwatka, Matylda Myćka, Witold Pocałuń, Katarzyna Py-
tlowany, Piotr Szul, Aleksandra Rysz. W Krzemiennej byli 
to: Ewa Kafara, Magdalena Serwatka, Agnieszka Tokar-
czyk. Koordynatorem programu w Dydni i Krzemiennej była 
Zofia Wojnowska.

Nauczyciele przez cały rok szkolny wykonywali za-
dania zgodnie z harmonogramem programu. Uczestniczyli 
w spotkaniu otwierającym, debacie szkolnej, współtworzy-
li z uczniami Kodeks 2.0, tworzyli materiały edukacyjne z 
wykorzystaniem TIK oraz realizowali projekty edukacyjne. 
Dwóch nauczycieli zostało wyróżnionych przez organizato-
rów programu jako szerzących dobre praktyki. Byli to: Elż-
bieta Kopija-Piskorowska z Dydni i Ewa Kafara z Krzemien-
nej. Uwieńczeniem działań nauczycieli, uczniów w szkołach 
był Szkolny Festiwal Nauki. W tym roku Zespół Szkół w 

Dydni zaprosił na Festiwal gimnazjalistów z Zespołu Szkół 
w Grabownicy Starzeńskiej. Mogli oni uczestniczyć w tiko-
wych warsztatach, które prowadzili nauczyciele i uczniowie 
uczestniczący  w programie oraz obejrzeć i wysłuchać pod-
sumowania szkolnych projektów 2.0.

Nasza praca została doceniona przez moderatorów 
oraz organizatorów programu, gdyż wszystkie zgłoszone 
szkoły otrzymały Certyfikat 2.0. Do uzyskania Certyfikatu 
wymagane było:
- wykonanie w terminie wszystkich zadań przez dyrekto-

ra,
- wykonanie w terminie wszystkich zadań przez koordy-

natora,
- wykonanie w terminie wszystkich zadań przez minimum 

3 nauczycieli,
- posiadanie przez szkołę minimum jednego regularnie 

prowadzonego bloga uczniowskiego, który otrzymał 
przynajmniej jedną z dwóch odznak semestralnych: 
Uczymy się z TIK lub Działamy z TIK. 

W Zespole Szkół w Dydni były prowadzone przez 
uczniów 4 blogi, a w SP w Krzemiennej 2 blogi. Wszystkie 
natomiast uzyskały po 2 odznaki semestralne.

Szczegółowy opis zadań nauczycieli i uczniów moż-
na przeczytać na szkolnych stronach internetowych, w za-
kładce Szkoła z klasą 2.0.

http://www.szkoladydnia.republika.pl/
http://gimdydnia.republika.pl/
http://spkrzemienna06.jimdo.com/
Pod koniec sierpnia otrzymaliśmy informację, że za-

równo Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum w Dydni otrzy-
mały tytuł Szkoła z klasą 2.0.

Zofia Wojnowska

Gimnazjum to trudny okres w rozwoju młodzie-
ży. To czas buntu, przekory, niechęci do podejmowania 
wszelkich działań, także do nauki. Obserwuje się jednak 
młodych ludzi, którzy solidnie wywiązują się ze swoich 
obowiązków, chętnie się uczą i angażują w życie szkoły 
oraz środowiska. Tak też jest w przypadku uczniów Gim-
nazjum w Dydni. Część z nich bierze udział w konkur-
sach, zawodach, nie tylko na szczeblu gminnym, ale też 
rejonowym i wojewódzkim. 

Przygotowanie do konkursów wymaga pracy 
przede wszystkim samego ucznia, nie mniej jednak waż-
ne jest zaangażowanie nauczycieli i rodziców, co gwa-
rantuje mniejszy lub większy sukces. 

W roku szkolnym 2012/13 największy sukces stał 
się udziałem Wioletty Kopleńskiej  - obecnie już absol-
wentki gimnazjum. Wioletta to uczennica zdolna, ambit-
na i pilna, interesuje się przede wszystkim fizyką, biolo-
gią i chemią. W III klasie gimnazjum uzyskała wysoką 

średnią ocen i wzorową ocenę zachowania, dzięki cze-
mu zdobyła tytuł najzdolniejszej gimnazjalistki powiatu 
brzozowskiego. Systematycznie i z wielkim zapałem 
przygotowywała się do konkursów, w których zajmowa-
ła czołowe miejsca. Dwukrotnie uzyskała tytuł finalistki 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Ponadto zdobyła 
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Gimnazjalnym z 
Języka Angielskiego w LO w Dynowie oraz wyróżnienie 
w Interdyscyplinarnym Konkursie z Języka Angielskiego 
i Matematyki OMNIBUS 2012. Uzyskała też tytuł „taona” 
w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 
2012” i brała udział w II etapie Konkursu Wiedzy Tech-
nicznej.

Wioletta angażowała się też w życie szkoły. Była 
współzałożycielką a potem prezesem Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Organizowała akcje charytatywne m. in. 
Góra Grosza, Akcja Znicz, spotkania z podopiecznymi 
Domu Pomocy Społecznej w Dynowie. W okresie wakacji 

Zofia Sokołowska – Chorążak
Danuta Zaremba

Zofia Wojnowska
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Z początkiem września drugi rok działalności roz-
poczęła Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni. Uroczysta 
inauguracja miała miejsce we wtorek 4 września o godzi-
nie 16:00. Podobnie jak w zeszłym roku, placówka korzy-
sta z gościnnych progów Zespołu Szkół w Dydni i tam też 
odbyła się uroczystość. Sala gimnastyczna wypełniona 
była po brzegi. Licznie przybyli uczniowie, ich rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród nich przedstawi-
ciel organu prowadzącego w osobie wójta gminy Jerzego 
F. Adamskiego oraz organu nadzorującego pracę szkoły, 
reprezentowanego przez głównego wizytatora Centrum 
Edukacji Artystycznej – Krzysztofa Szczepaniaka. Po 
uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. prałata  Ada-
ma Drewniaka uczestnicy udali się do budynku szkoły. 
Okolicznościowe wystąpienia gości oraz dyrektor szkoły 
– Elżbiety Przystasz uświetnili muzyką uczniowie szkoły. 
Koncert spotkał się z zasłużonym aplauzem. 

Naukę w szkole rozpoczęło w I klasie 40 uczniów 
i jeżeli dodać do tego 115 kontynuujących naukę w kla-
sach wyższych, otrzymamy liczbę 153, co plasuje Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Dydni w gronie szkół artystycznych 
średniej wielkości.

W rozpoczynający się rok szkolny szkoła wchodzi 
z ambitnymi planami. Ruszyły prace remontowe w bu-
dynku, który docelowo ma być siedzibą placówki. Etap 
pierwszy  zakończony ma być do końca bieżącego roku 
kalendarzowego.

Dla szkoły pozyskano duże fundusze, co przekłada 
się na konkretne zakupy. Szkoła dysponuje dziś instru-
mentami dętymi, skrzypcami, akordeonami, 2 pianinami i 
półkoncertowym fortepianem.     

Fakty te w swoich przemówieniach podkreślali za-
równo Wójt, jak i Wizytator.

Obaj mówcy złożyli na ręce Dyrektor szkoły życze-
nia pomyślności i sukcesów dla całej społeczności szkoły 
w nadchodzącym roku szkolnym.

Tomasz Tarnawczyk

pracowała jako wolontariuszka w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Dydni. Otrzymała stypendium dla szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych 
i przyrodniczych w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013.

W ubiegłym roku szkolnym gimnazjaliści odnosili 
liczne sukcesy w konkursach wiedzowych i artystycz-
nych. Oto niektóre z nich:

Justyna Wójcik i Tobiasz Fejdasz z kl. II a zostali 
finalistami wojewódzkiego etapu konkursu języka fran-
cuskiego, a Sławomir Serafin - uczeń kl. I a – to finalista 
wojewódzkiego szczebla Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. 

Karolina Milczanowska z kl. III a brała udział w 
rejonowym etapie konkursu biologicznego, a Katarzy-
na Szelest (III c) i Tobiasz Fejdasz (II a)  reprezentowali 
gimnazjum  w XI Regionalnym Konkursie Przyrodniczo 
– Ekologicznym „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem” i 
zajęli odpowiednio II i III miejsce. 

Uczennice: Monika Dobosz (III c), Wioletta Ko-
pleńska (III b) i Gabriela Szajnowska (II b)  uczestniczyły 
w II etapie Konkursu Wiedzy Technicznej w Jarosławiu, 
zaś Jan Janowicz  (IIa) i Michał Sokołowski (II b) zajęli III 
miejsce w Powiatowym Konkursie „Bezpieczeństwo i Hi-
giena Pracy w Gospodarstwie Rolnym” organizowanym 
prze KRUS. 

W II ponadpowiatowym konkursie „Znani twórcy 
literatury polskiej – Adam Mickiewicz” organizowanym 
przez ZS NR 3 w Sanoku III miejsce zespołowo zajęły: 
Kinga Brewczak (III a), Dominika Czerkies (III c) i Justy-

na Wójcik (II a), zaś w kategorii plastycznej II miejsce 
zdobyła Anita Howorko (III c).

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie był organi-
zatorem ponadpowiatowego konkursu fotograficznego 
„Wzdłuż Sanu”, w którym II miejsce zajęła Aleksandra 
Ostafińska (III b). 

Oprócz sukcesów naukowych nasi uczniowie 
mogą poszczycić się również osiągnięciami sportowymi. 
W rankingu gimnazjów powiatu brzozowskiego na 26 
szkół biorących udział w zmaganiach sportowych Gim-
nazjum w Dydni zajęło VI miejsce. 

W zawodach wojewódzkich w lekkiej atletyce gim-
nazjum reprezentowało 5 uczniów: Aleksandra Kułak 
(IIIc), Ewelina Gaworecka (I b), Piotr Ryń (III a), Szy-
mon Nowak (III a), Sylwester Sąsiadek (Ia). Największy 
sukces odnotował Szymon Nowak, który znalazł się w 
pierwszej dziesiątce zawodników w konkurencji rzut 
dyskiem. Za to osiągnięcie przyznano mu tytuł „Wybitny 
Sportowiec Powiatu”.

Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w rejonowym 
etapie turnieju siatkówki ORLIK VOLEYMANIA  i brała 
udział w finale wojewódzkim. Zaś drużyna piłki nożnej 
chłopców uczestniczyła w finale wojewódzkim IV Turnie-
ju ORLIKA im. Premiera Donalda Tuska. 

Swoje sukcesy uczniowie zawdzięczają ogromnej 
pracy własnej, ale też nauczycielom i rodzicom, którzy 
potrafią wzbudzić w nich właściwą motywację i chęć do 
nauki. 

Zofia Sokołowska – Chorążak
Danuta Zaremba

Inauguracyjne przemówienie
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Program „Radosna Szkoła” zawitał do szkół prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyja-
zna Dzieciom”. 

Dzieci to nasz największy skarb. Z całą pewnością 
są naszym „oczkiem w głowie” i zależy nam na ich dobru, 
a także edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło 
decyzję o wspieraniu młodych uczniów w rozwoju intelektu-
alnym, a także psychofizycznym, tworząc projekt, jakim jest 
„Radosna Szkoła”.

Celem rządowego programu „Radosna Szkoła” jest:
- stworzenie 6-letnim i 7-letnim uczniom rozpoczynają-

cym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych wa-
runków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, 
porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej 
uwzględniającej aktywną naukę i zabawę,

- wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
- stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających 

realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego,

- stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków orga-
nizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej.

Ten rządowy program jest skierowany do placówek 
szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych. 
Umożliwia on szkołom zakup pomocy dydaktycznych i edu-
kacyjnych, a także urządzeń przeznaczanych na szkolne 
place zabaw. Projekt Radosna Szkoła zdziałał bardzo dużo 
dobrego. Dowodem na to są uśmiechnięte buźki naszych 
dzieci uczących się w sześciu szkołach  prowadzonych 
przez Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzie-
ciom”. Jest on dużą szansą dla dzieci mieszkających na 

wsiach i uczących się w wiejskich szkołach. Wspiera nasze 
placówki i dzięki temu nasze dzieci mają możliwość korzy-
stania z równie nowoczesnych pomocy edukacyjnych, co 
dzieci uczące się w miastach. 

Miejsce zabaw w szkole w Witryłowie dzięki „Rado-
snej Szkole” zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne 
kształtujące u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności ma-
nualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni prze-
strzennej. Przyczyniły się do tego:
- układanki kształtujące spostrzegawczość, precyzję ru-

chu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych,
- materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmy-

„Jest w Komańczy dom jasny malowany nadzieją
i koronką z drzewa ozdobiony
szumem jodeł wiekowych i zapachem żywicznym
w każdej porze szczelnie otulony...”
(ks. Zbigniew Czuchra MS)

Od kilku lat na wzgórzu Bircza przed tym właśnie 
„domem”, czyli klasztorem Sióstr Nazaretanek w każdą 
rocznicę uwięzienia Księdza Kardynała Wyszyńskiego od-
bywają się uroczystości o charakterze religijno – patriotycz-

nym. Biorą w nich udział przede wszystkim delegacje szkół 
mających za Patrona Wielkiego Prymasa Tysiąclecia. 

Pomysł zjazdu szkół zrodził się w 2006 r. czyli w 50. 
rocznicę uwolnienia i odjazdu Prymasa Polski z Komańczy. 
W tym roku 25 września – w 60. rocznicę aresztowania Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystej Mszy Świętej 
pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Wątroby – Or-
dynariusza Diecezji Rzeszowskiej, wzięło udział około 700 
uczestników, przede wszystkim uczniów i nauczycieli ze 
Szkół Prymasowskich południowej Polski. Podczas homilii 
ksiądz biskup zachęcał wszystkich do czerpania z ducho-
wości Sługi Bożego, wymagania od siebie i dobrego wyko-
rzystania czasu oraz pielęgnowania w sobie postawy „zło 
– dobrem zwyciężaj”. 

Po Mszy Świętej siostra przełożona Bożena Gosz-
tyła podziękowała wszystkim zgromadzonym i zaprosiła na 
agape – poczęstunek złożony z drożdżówek i ciepłej her-
baty.

Gimnazjum w Dydni reprezentowała dość liczna gru-
pa. Trzecioklasiści po raz kolejny odwiedzili miejsce inter-
nowania Prymasa Wyszyńskiego, a uczniowie klas pierw-
szych z ochotą podążyli śladami swojego nowego Patrona. 

Zofia Sokołowska - Chorążak

fot. M. Rybczak

Nauka w parze z zabawą

„Spotkanie” z Patronem

fot. archiwum

Joanna Hocyk
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słowej służące kształtowaniu wyobraźni i wspomaganiu 
rozwoju spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo 
– ruchowej,

- klocki, z których dzieci mogą budować różnorodne for-
my przestrzenne,

- gry planszowe służące rozwijaniu umiejętności pracy w 
grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa,

- zabawki dydaktyczne umożliwiające zabawy tematycz-
ne i stanowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych.

Tak wyposażone miejsce zabaw pozwola na właści-
wą dla wieku rozwojowego dziecka zabawę. Kształtowa-

nie koncentracji uwagi, zdolności manualnych czy precyzji 
ruchu daje podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest 
wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci 
w młodszym wieku szkolnym. 

W ramach programu „Radosna Szkoła” Szkoła Pod-
stawowa w Niewistce została wyposażona w:
- sprzęt sportowo - rekreacyjny (równoważnie, tory prze-

szkód, akcesoria sportowe),
- gry towarzyskie (puzzle, gry planszowe, gra „Piłkarzy-

ki”),
- zabawki tematyczne (akcesoria kuchenne, mebelki, 

dom pełen zdarzeń, kanion, domek dla lalek, pojazdy 
dla chłopców, bujaki).

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Obarzymie dzię-
ki „Radosnej Szkole” mają możliwość korzystania z no-
woczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego 
do ćwiczeń rekreacyjnych oraz zabawek. Uczniowie klas 
O - III mają do dyspozycji - duże, przestronne sale zajęć, 

estetycznie urządzone, wyposażone w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz miejsce do zabaw. Pozyskane w ramach 
programu pomoce pozwalają uczniom rozwijać swoje zdol-
ności i zainteresowania oraz zadbać o rozwój sprawności 
fizycznej. W związku z tym nauczyciele i pracownicy szkoły 
dokładają wszelkich starań, aby każdy dzień w szkole był 
dla dziecka wyjątkowy, pobudzał do aktywności, kreatyw-
ności, zachęcał do nauki.

Wyposażenie kącika zabaw , pomoce dydaktyczne 
i kącik czytelniczy w Szkole Podstawowej w Krzemiennej 
mają służyć rozwojowi intelektualnemu każdego ucznia. 
Radosna szkoła to szkoła, do której z radością uczęszcza-
ją dzieci. Pomoce dydaktyczne typu mikroskop czy lupa 
mają rozwijać zainteresowania przyrodnicze, instrumenty 
muzyczne wzbogacać edukację muzyczną, a np. puzzle 
tematyczne rozwijać spostrzegawczość i motywację w dą-
żeniu do celu. Gry dydaktyczne zostały zakupione w celu 
rozwijania kreatywności ucznia, a kącik czytelniczy został 
zagospodarowany po to, by zachęcić uczniów do czytania 
książek.

Zabawki otrzymywane z projektu „Radosna Szkoła” 
dostarczyły dzieciom w Szkole Podstawowej w Temeszowie 
wiele zabawy i radości. Sprzęt sportowy pozwala im rozwi-
jać koordynację ruchową, a zarazem sprawia, że uczą się 
zdrowej rywalizacji. Kącik zabaw dla dziewczynek i chłop-
ców jest uatrakcyjniony dzięki wielu nowym zabawkom. 
Również gry planszowe i edukacyjne pozwalają rozwijać 
wyobraźnię, a także wzajemną integrację.

W szkole w Krzywem spośród wszystkich zaku-
pionych pomocy największym zainteresowaniem wśród 
uczniów cieszą się tzw. kształtki rehabilitacyjne. Zesta-
wiając ze sobą elementy o różnych kształtach, kolorach i 
wielkościach, dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną, 
usprawniają koordynację ruchów. Zestawy tych klocków 
idealnie sprawdzają się w czasie zabaw manualnych jak i 
podczas spontanicznych zabaw konstrukcyjnych stanowiąc 
niewyczerpane źródło inspiracji.

Tak więc program „Radosna Szkoła” obejmuje swym 
zasięgiem również nasze placówki i z całą pewnością trze-
ba przyznać, że zdziałał już mnóstwo dobrego i na pewno 
jeszcze zdziała. Dzięki temu projektowi, wnętrza naszych 
szkół są kolorowe, zajęcia edukacyjne bardziej interesujące 
a dzieci nie nudzą się w czasie przerw międzylekcyjnych.

Joanna Hocyk

fot. D. Sidor

Nowy sprzęt w Obarzymie
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Kolorowa sala zachęca do nauki

Szkoła naprawdę radosna
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Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Remont i 
modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – etap I”, 
które współfinansowane jest  przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego ze środków finansowych pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. W chwili obecnej zostały 
wykonane roboty rozbiórkowe,  wykonany został remont 
stropów nad parterem i piętrem, przebudowano  kominy 
wentylacyjne, wykonano ścianki działowe. Obecnie trwają 

prace nad częściowym remontem konstrukcji drewnianej 
dachu.

Zakończone zostały prace nad realizacją zadania pn. 
„Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku 
na Dom Pracy Twórczej w Dydni”. Projekt ten jest współ-
finansowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. 
W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:
- roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

Świadomie nawiązuję do tytułu książki Francisz-
ka Kotuli, najznakomitszego etnografa z terenu naszego 
województwa, bowiem Jerzy F. Adamski jest laureatem 
nagrody głównej Jego imienia. 

Przez kilka lat prowadziłem w Telewizji Polskiej w 
Rzeszowie program „Książki nasze powszednie” i kilka-
krotnie moim gościem był Jerzy Adamski, ale ta książka, 
którą chcę dzisiaj przywołać do powszednich nie należy, 
ona ma w sobie coś ze święta. 

Czy w ojcowiźnie z całym bagażem doświadcza-
nia krajobrazu lat dziecięcych, młodzieńczych i dorosłych 
można przeglądać się niczym w zwierciadle? Bez wąt-
pienia tak, czego dowodem jest najnowsza publikacja 
Jerzego F. Adamskiego pt. „W krainie Pogórzy”. Bo jakże 
inaczej wyglądałaby ta książka, gdyby jej autor nie był 
częścią świata, o którym snuje w niej opowieść. Opo-
wieść interesującą, wyczerpującą, sięgającą do źródeł 
naukowych, nasączoną faktami, datami, nazwiskami, ale 
tak naprawdę osobistą, bo opartą na wnikaniu w istotę 
swojego miejsca na ziemi, które jest jego od chwili na-
rodzin. 

To jakby opisywać swój dom i ziemię, na której stoi, 
i drzewa przy drodze do niego prowadzącej, i ten potok, 
co to płynie od lat niezmiennie. W tej  wędrówce po Pod-
karpaciu, fascynuje nie tylko wiedza i warsztat pisarski, 
ale przede wszystkim umiłowanie dla tej części świata, 
którą doświadcza się od lat mądrze i w pełni. 

Jerzy F. Adamski wydał wiele publikacji, ale ta jest 
szczególna, bo stanowi kwintesencję dotychczasowej 

działalności pisarskiej. Dojrzała i wyważona, pedantycz-
nie skonstruowana i wszechstronna, staje się źródłem 
wiedzy, ale również wyznacznikiem standardów, które 
powinny obowiązywać w literaturze regionalnej. To tak-
że wymarzona publikacja promująca najcenniejsze atuty 
krainy Pogórzy i rzucająca nowe spojrzenie na ich war-
tość. 

Jestem przekonany, że Jerzy F. Adamski ma po-
wód do dumy i satysfakcji, to nie tylko sprawny samorzą-
dowiec i menadżer, ale także świetny pisarz, który swój 
pisarski kunszt umiejętnie wykorzystuje do popularyzacji 
swojej małej Ojczyzny. 

Andrzej Potocki

Maciej Dżoń
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Figura św. Jana w Krzemiennej Dom Pracy Twórczej w Dydni
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni w 
związku z realizacją projektu systemowego „Czas na ak-
tywność w gminie Dydnia” informuje, że w dniach od 5 do 
14 sierpnia 2013 roku zakończył się kurs zawodowy „Aran-
żacja terenów zielonych”. W zajęciach teoretycznych i prak-
tycznych uczestniczyło 8 kobiet, które pozytywnie ukoń-
czyły kurs. Zajęcia praktyczne odbywały się na Skwerze 
Dydyńskich w Krzemiennej.

Szkolenie swoim zakresem obejmowało tematykę 
dotyczącą materiałoznawstwa w terenie, urządzania i pie-
lęgnowania terenów zielonych, doboru roślin, cięcia, for-
mowania i ochrony drzew i krzewów iglastych i liściastych, 
uczestnicy szkolenia zapoznali się również z przepisami 
BHP. 

Projekt „Czas na aktywność w gminie Dydnia” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Jatczyszyn

fot. archiwum

Zastosowanie teorii w praktyce na Skwerze Dydyńskich 
w Krzemiennej

Zgodnie z ustaleniami z Zakładem Unieszkodliwiania 
Odpadów MPGK w Krośnie uległy zmianie zasady segrega-
cji odpadów segregowanych „u źródła”. 

Zmiana dotyczy segregacji niektórych tworzyw 
sztucznych. 

Do worka żółtego wrzucamy: 
- butelki typu PET po napojach i wodach mineralnych, 

olejach spożywczych, mleku, szamponach, odżywkach 
do włosów, po środkach czystości (np. płyny do mycia 
szyb, płyny do mycia naczyń, płyny do płukania i prania, 
płyny do mycia rąk, itp.),

- opakowania po chemii gospodarczej (np. płyny do pod-
łóg, płyny do prania-płukania tkanin, wybielacze, płynny 
do mycia naczyń, środki do czyszczenia łazienek i toa-
let, żele i płyny do kąpieli, balsamy do ciała, pojemniki 
po proszku i żelach do zmywarek, itp.), płynach do spry-
skiwaczy, płynach do chłodnic,

- worki foliowe, folie po proszkach, po papierze toaleto-
wym, karmie dla zwierząt, ziemi ogrodowej, foli strech, 
folie po zgrzewkach wód i napojów,

- skrzynki po napojach, wiaderka, doniczki, meble ogro-
dowe, miski, pudełka plastikowe, koszyki,

Nie wrzucamy: 
- wiaderek po farbach, klejach,
- materiałów budowlanych z tworzyw sztuczych (np. ryn-

ny, rury kanalizacyjne, rury odwodnieniowe),
- opakowań po silikonach, akrylach budowlanych itp.,
- elementów RTV i AGD, 
- elementów samochodów, motorów, rowerów i innnych 

pojazdów,
- opakowań zabrudzonych olejami, smarami samochodo-

wymi,
- wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych trwale po-

łączonych z innymi materiałami,
- tubek po kosmetykach, pastach,
- jednorazowych reklamówek,
- brudnych, zaolejonych foli,
- folii malarskich, po wędlinach, mięsach, kwiatach, odzie-

ży, herbatach, kawach, kosmetykach,
- folii budowlanych z ocieplenia poddaszy, fundamentów,
- zabawek,
- kubków po jogurtach, śmietanach, masłach, margary-

nach, serkach, pasztetach,
- opakowań po płatkach śniadaniowych, chrupkach, przy-

Tomasz Żaczek

- wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek
- wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i 

mocowanie murłaty
- naprawa ścian zewnętrznych + elewacja
- wykonanie izolacji ścian wewnętrznych
- remont stropu nad parterem
- wymiana okien i drzwi
- przebudowa ścianek działowych
- docieplenie poddasza i stropu nad poddaszem
- naprawa i udrożnienie kominów
- wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.
- malowanie i licowanie ścian
- chodniki i dojścia z kostki brukowej

Zakończona została renowacja figury św. Jana na 
Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej. Renowację przepro-
wadził Bartłomiej Florek. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje 
na terenie Gminy Dydnia inwestycję drogową pod nazwą 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj – 
Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica 
Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mo-
stu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejsco-
wości Wydrna”, w ramach której na miejscu zniszczonego 
mostu w Dydni powstanie nowy.

Maciej Dżoń
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„Świat nie odpłaca Ci, za to co wiesz.
Świat odpłaca Ci za to co robisz.”

W dniu 19 września 2013 r. podczas XXXI Sesji Rady 
Gminy Dydnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród za 
wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r. Na sesję zaprosze-
ni zostali wyróżnieni sportowcy: Adam Ruda z Dydni i Hen-
ryk Olejarczyk z Grabówki, którym Wójt Gminy wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrody pieniężne 
oraz pamiątkowe dyplomy, gratulując osiągniętych wyników 
sportowych. W imieniu Adama Rudy, który w tym czasie 
przebywał na zgrupowaniu kadry, nagrodę odebrała jego 
mama Anna Ruda. W dalszej części artykułu rozmowa z 
Anną Ruda oraz Henrykiem Olejarczykiem.

Adam Ruda jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Szczyrku oraz pierwszym skoczkiem z Podkarpa-
cia, który został zakwalifikowany do kadry Polskiego Związ-
ku Narciarskiego. Wychowanek klubu ZTS Zakucie Zagórz 
w minionym sezonie zajął dwukrotnie trzecie miejsce pod-
czas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wywalczył też 
drugie miejsce w konkursie o Puchar Wisły, a także ósmą 
i jedenastą pozycję podczas zawodów FIS Cup w rumuń-
skim Rasnovie. 17 sierpnia zwyciężył w drugim konkursie 
FIS Cup w Zakopanem, w pierwszym skoku wylądował na 
128,5 m a w drugim poszybował aż na 139,5 m (273,4 pkt).  
Tym samym poprawił o jeden metr letni rekord Wielkiej Kro-
kwi należący do słynnego Szwajcara, czterokrotnego mi-
strza olimpijskiego Simona Ammanna (rekord zimowy też 
należy do Simona Ammanna i wynosi 140,5 m).

W 2012 roku w Narodowym Programie Rozwoju 
Skoków Narciarskich LOTOS  CUP zdobył 6. miejsce na 
skoczniach: K -65 Wisła – Łabajów,  K-85 Zakopane, K-95 
Szczyrk – Skaliste, w klasyfikacji generalnej uplasował się 
na 22. pozycji.

W XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 

sportach zimowych zdobył:
- 4 miejsce na skoczni K-95 w dniu 01.02.2012 r w Szczyr-

ku, 
- 6 miejsce na skoczni K -120 w dniu 04.02.2012 r w Wi-

śle.

Rozmowa z Anną Ruda
Beata Czerkies. Adam – mimo młodego wieku - ma już 

znaczące osiągnięcia. Co czuje matka takiego syna?
Anna Ruda. Jestem bardzo dumna z jego osiągnięć. Kiedy 

został powołany do młodzieżowej kadry narodowej, oba-
wiałam się czy sobie poradzi, czy wystarczy mu samo-
zaparcia i silnej woli. Cieszę się, że uwierzył w siebie.

B.Cz. Jakie były początki „przygody” ze skokami?
A.R. Adam od małego dziecka jeździł na nartach na górce 

obok domu. Ze skokami po raz pierwszy zetknął się w 
Zagórzu. Przypadek sprawił, że znalazł się tam podczas 
zawodów w skokach narciarskich. Spodobało mu się to 
i rozpoczął treningi.

B.Cz. A potem?
A.R. Został powołany do kadry Polskiego Związku Narciar-

skiego. Uczy sie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w 
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Nagroda dla Adama złożona na ręce Mamy

prawach, makaronach, chusteczkach higienicznych i dla 
niemowląt,

- pieluch,
- plastikowych pudełek i folii po ciastkach, słodyczach, 

ketchupach,

Szczegółowy wykaz segregacji jest dostępny w Urzę-
dzie Gminy w Dydni pok. nr 103 lub  na stronie interetowej 
urzędu http://gminadydnia.pl/

Tomasz Żaczek
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Zwycięskie podium

Beata Czerkies
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Dorównać Mistrzowi



20 Nasza Gmina Dydnia III/201�

Szczyrku. Obecnie jest uczniem 3 kl. LO przy tej pla-
cówce.

B.Cz. Jakie plany na przyszłość ma syn?
A.R. Najpierw matura i kontynuacja nauki np. na Akademii 

Wychowania Fizycznego. Nadal pragnie rozwijać ka-
rierę sportową. Mam nadzieję, że uda mu się pogodzić 
naukę z licznymi obowiązkami, treningami, wyjazdami 
za granicę.

B.Cz. Co dają mu wyjazdy zagraniczne?
A.R. Syn jest bardzo zadowolony z wyjazdów. Poznaje 

nowych ludzi, doskonali swoje umiejętności sportowe, 
zwiedza też świat. Był już w Norwegii, Finlandii, pod ko-
niec września leci do Włoch.

B.Cz. Obserwuje Pani rozwój kariery syna. Jakie to wzbu-
dza uczucia?

A.R. Jak każda matka, martwię się o syna. Boję się, żeby 
nie miał upadków, bo nawet podczas treningów może 
dojść do kontuzji. Ale to wszystko mija, kiedy Adam sta-
je na podium. Przeżywam wtedy wielką radość i dumę. 
Wprawdzie z dystansem podchodzę do jego sukcesów, 
bowiem zadowala mnie każdy wynik. Na wielkie sukce-
sy ma jeszcze czas.

B.Cz. Czy wie Pani, kto jest idolem syna?
A.R. Oczywiście Adam Małysz.
B.Cz. Czy spotkał się z nim osobiście?
A.R. Tak, na treningu w Szczyrku i Wiśle. Ma jego autograf i 

książkę, posiada też autograf od Kamila Stocha.
B.Cz. Pani syn w swoim środowisku znany jest jako Ada-

mus. Skąd ta ksywa?
A.R. Od imienia Adam, tak był nazywany już od dziecka.

Henryk Olejarczyk urodzony 08.02.1993 r. 
Osiągnięte wyniki w 2012 roku to: 

- I miejsce w: 
- mistrzostwach Polski w biegach przełajowych - 

Łódź,
- mistrzostwach Podkarpacia w sztafetowych biegach 

przełajowych – Kolbuszowa ,
 - wojewódzkiej licealiadzie młodzieży – Rzeszów.

- II miejsce w:
- Biegu Solidarności – Rzeszów,
- Biegu Sokoła – Sanok.

- III miejsce w:
- Wiosennych biegach ulicznych – Rzeszów,
- Krajowym finale ligi lekkoatletycznej – Zielona Góra.

Rozmowa z Henrykiem Olejarczykiem
Beata Czerkies. Możesz poszczycić się swoimi sukcesami. 

Jak do nich doszedłeś?
Henryk Olejarczyk. Biegać lubiłem od zawsze. Jako dziec-

ko koło domu. W podstawówce startowałem w zawo-
dach sportowych i zawsze mieściłem się w pierwszej 
dziesiątce. Potem Gimnazjum w Niebocku i zachęta 
Pana Andrzeja Zajdla.

B.Cz. Pierwszy sukces?
H.O. W gimnazjum - 3. miejsce w zawodach wojewódzkich. 

To dla mnie prawdziwy sukces, tym bardziej, że niepo-
przedzony szczególnym przygotowaniem, profesjonal-
nymi treningami.

B.Cz. Czy miało to wpływ na Twoje dalsze życie?
H.O. Tak. Uwierzyłem w swoje możliwości i podjąłem decy-

zję o bieganiu.

B.Cz. Co było dalej?
H.O. Poszedłem do LO w Rzeszowie i tam trenowałem bie-

gi. Zostałem powołanny do kadry na mistrzostwa świa-
ta.

B.Cz. Jak wspominasz ten okres?
H.O. Nie było łatwo. Najpierw dostosowanie się do nowych 

warunków, otoczenia, ludzi. Ponadto wątpliwości rodzi-
ców czy podołają finansowo. „Zabawa” w sport kosztuje. 
Przez jakiś czas otrzymywałem stypendium od marszał-
ka województwa.

B.Cz. Jednak się udało?
H.O. Tak. Wspiera mnie rodzeństwo i rodzice a przede 

wszystkim mama, która myśli realnie i obecnie motywu-
je do kontynuowania nauki.

B.Cz. Skończyłeś szkołę i co dalej?
H.O. Teraz zastanaiam się nad jakimś studium policealnym 

lub studiami.
B.Cz. A bieganie?
H.O. Ze względu na kontuzję stawu skokowego miałem 

chwilową przerwę, ale teraz biegam. Codzienie 15 – 20 
km. Biegam po całej gminie. Aby mieć dobrą formę, na-
leży trenować 6 razy w tygodniu i trzeba też zwiększyć 
szybkość. Nad tym muszę popracować.

B.Cz. Twój idol?
H.O. Najbliższy to kolega z kadry, którego podziwiam za 

wytrzymałość i wolę walki, Szymon Kulka. Na pewno 
Henryk Szost i Marcin Lewandowski. Poznałem ich oso-
biście, utrzymuję z nimi kontakt, śledzę osiągnięcia.

B.Cz. Jak wiadomo, miałeś też „przygodę” z nartami.
H.O. Tak, zacząłem skakać. Przygotowywałem się do kom-

binacji norweskiej, w której najpierw się skacze, a póź-
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W otoczeniu kolegów z kadry

Henryk wśród najlepszych
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Najmłodsi adepci piłki nożnej w Gminie Dydnia se-
zon mogą zaliczyć do udanych. Na 8 spotkań ligowych 
zanotowali 6 zwycięstw i tylko 2 porażki. Rozegrali mecz 
kontrolny z rówieśnikami EKOBALL-u Sanok, remisując 
5:5.

Budująca jest frekwencja oraz zaangażowanie na 
treningach. Problem stanowi dokładność w wykonywaniu 
poleceń trenera, co jest konieczne do osiągnięcia sukce-
su. Wyrównuje się poziom gry drużyny, w której nie za-
uważa się słabych ogniw – brawo dla chłopaków.

Zawodnik drużyny orlików Dominik Kulon był na 
konsultacjach Kadry Podkarpacia i ma jeszcze duże szan-
se na grę w tej kadrze, która w większości zbudowana jest 
z zawodników z rocznika 2002 (Dominik to rocznik 2003). 
W drużynie jest wielu zawodników, którzy mają szansę 
zaistnieć w piłce nożnej, ale wszystko zależy od ich zaan-
gażowania i pracy na treningach.

Skład drużyny orlików: Karol Myćka, Rafał Śmigiel, 
Maciej Sokołowski, Piotr Cyptor, Wiktor Pocałuń, Wiktor 
Sokołowski, Michał Sabat, Kacper Czernich, Paweł Wój-
cik, Dawid Pocałuń, Miłosz Dydak, Dawid Burnat, Fran-
ciszek Źrebiec, Bartłomiej Sąsiadek, Mateusz Kornaś, 
Adrian Koczarga, Dominik Kulon, Jakub Rysz, Łukasz 
Gaworecki.

Trampkarze ULKS „GRABOWIANKA” Grabówka 
dobrze zaprezentowali się w rozgrywkach rundy jesien-
nej. Bardzo mocna fizycznie drużyna gromiła rówieśni-
ków, nie dając im żadnych szans. Główny cel to wygranie 
wszystkich meczy, ale też niestracenie ani jednej bramki, 
czyli gra na przysłowiowe „ZERO” z tyłu. Ta sztuka jed-
nak nie udała się naszym zawodnikom, gdyż w ostatnim 
meczu rundy, wygrali wprawdzie na wyjeździe z drużyną 
LKS „CISY” Jabłonica Polska 2:9, ale stracili dwie bramki. 

Cieszyć się należy ze zwycięstwa z rówieśnikami z EKO-
BALL-u Sanok 3:1, którzy na co dzień grają w I podkar-
packiej lidze juniorów młodszych. 

Jeśli chodzi o trampkarzy, to muszę powiedzieć, że 
jest potencjał w tej drużynie, ale obawiam się, że może 
on być niewykorzystany. Powodem tego niepokoju jest 
brak systematycznych treningów u niektórych zawodni-
ków. Brak systematyczności powoduje, że wkradają się 
niewymuszone błędy, niedokładność, nie ma „czucia gry” 
itp. Nie chcę generalizować, ale w porównaniu z zawodni-
kami sprzed 10-12 lat, kiedy ówczesny ULKS dominował 
w rozgrywkach, gromiąc rówieśników z innych drużyn, to 
powiem, że obecnym trampkarzom brakuje bardzo waż-
nej a nawet decydującej o dalszym sukcesie sportowym 
cechy tj. ambicji. Szkoda, bo tacy zawodnicy, jak: Sylwe-

niej biega. W skokach byłem słabszy, ale nadrabiałem w 
biegach i zawsze mieściłem się w pierwszej dziesiątce.

B.Cz. Wybrałeś jednak bieganie. Dlaczego?
H.O. W tej dyscyplinie bowiem mam lepsze osiągnięcia.
 A dlaczego biegam?
 Jak mam jakiś problem – idę biegać.

 Jak źle się czuję – idę biegać.
 Jest to dla mnie taka forma medytacji, odskocznia od 

codziennych problemów. Jak zaczynałem, bieganie nie 
było popularne, teraz to się pomału zaczyna zmieniać. 

Beata Czerkies
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Orlicy w przerwie treningu

Pani Anna Ruda i Henryk OlejarczykGratulacje od władz gminnych

Jacek Adamski
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1 września br. na stadionie sportowym w Zmiennicy 
odbyły się XIV Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze o 
Puchar Starosty Brzozowskiego. Drużyny walczyły w stru-
gach deszczu, w bardzo trudnych warunkach. Najlepiej po-
radziła sobie OSP Jabłonica Polska, zwyciężając w trzech 
z czterech rozegranych konkurencji: grupie C - kobiety, gru-
pie A - mężczyźni oraz w kategorii młodzieżowej chłopców 
(10-16 lat). W grupie młodzieżowej dziewcząt zwyciężyła 
drużyna gospodarzy OSP Zmiennica. 

W zawodach udział wzięło 21 ekip z powiatu brzo-
zowskiego. Naszą gminę reprezentowali seniorzy z OSP 
Grabówka oraz młodzieżowa drużyna chłopców z OSP 
Wydrna i dziewcząt z OSP Dydnia. Trudne warunki atmos-
feryczne pozwoliły na przeprowadzenie ćwiczeń bojowych, 
zaś uniemożliwiły rozegranie sztafety. Taką decyzję podjęła 
komisja sędziowska w trosce o bezpieczeństwo zawodni-
ków.

Kolejność w poszczególnych kategoriach przedsta-
wia się następująco:
- grupa MDP dziewcząt (10-16 lat): OSP Zmiennica, OSP 

Jasienica Rosielna, OSP Jabłonica Polska, OSP Golco-
wa, OSP Nozdrzec, OSP Dydnia; 

- grupa MDP chłopców (10-16 lat): OSP Jabłonica Pol-

ska, OSP Blizne, OSP Stara Wieś, OSP Golcowa, OSP 
Wydrna;

- seniorki: OSP Jabłonica Polska, OSP Blizne, OSP Noz-
drzec, OSP Przysietnica;

- seniorzy: OSP Jabłonica Polska, OSP Zmiennica, OSP 
Domaradz, OSP Blizne,  OSP Wesoła, OSP Grabówka.

Stanisław Pytlowany

ster Sąsiadek, Karol Marynowski czy Marcin Turoń to za-
wodnicy z dużym potencjałem. Jeśli chcą coś osiągnąć, 
to muszą systematycznie kilka razy w tygodniu trenować 
i konfrontować swoje umiejętności z lepszymi drużynami. 
Tacy zawodnicy, jak: Jakub Kopczyk, Adrian Tabisz czy 
Piotr Nowak spokojnie dadzą sobie radę w wyższych li-
gach, a wcale się nie zdziwię, jak po ukończeniu 16. roku 
życia trener Sieradzki da im szansę zaistnieć w piłce se-
niorskiej. 

Skład drużyny trampkarzy: Kacper Bogaczewicz, Ja-
kub Kopczyk, Daniel Kopczyk, Bartłomiej Burnat, Sebastian 
Sawa, Hubert Wójcik, Adrian Tabisz, Marcin Turoń, Bartło-
miej Szczerba, Dawid Skiba, Sylwester Sąsiadek, Karol 
Marynowski, Piotr Nowak, Michał Lasek, Michał Sokołow-
ski, Patryk Szmyd, Radosław Pierożak, Piotr Suwała.

Trenerem drużyny orlików i trampkarzy jest Maciej 
Oleniacz i to dzięki jego pracy oraz zaangażowaniu za-
wodnicy osiągają tak imponujące wyniki.

„Cieszę się, że jako młody zawodnik klubu z Gra-
bówki dostałem szansę trenowania grup najmłodszych 
- co wbrew pozorom nie jest łatwą sprawą. Dzieciaki w 
okresie dojrzewania mają większy szacunek do starszych 
i bardziej doświadczonych trenerów, jednak udało mi się 
opanować charakter i ostudzić temperament niektórych 
zawodników, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami 
w rundzie jesiennej. Przed nami okres zimowy - dużo tre-

ningów na hali i na orliku. Systematyczne treningi wszyst-
kich zawodników dadzą nam jeszcze lepsze rezultaty 
na wiosnę, czego jestem pewien. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, aby młodzi adepci piłki cieszyli się grą i 
rywalizacją międzyklubową. Duże podziękowania należą 
się rodzicom, którzy dowozili swoje pociechy na treningi 
i zaufali mi jako trenerowi. Dziękuję również działaczom 
klubu za pomoc w treningach” - trener Maciej Oleniacz.

Jacek Adamski

fot. archiwum
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Strażackie zmagania

Drużyna trampkarzy z trenerem






