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Świętość to miłość, wolność, prawda. Świętość to 
pełnia szczęścia.

Papież Jan Paweł II zafascynował ludzi na całym 
świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto mógł 
się z Nim spotkać, odczuwał promieniowanie świętości i 
bliskość samego Boga.

W przeddzień kanonizacji Papieża Polaka - 
26.04.2014r., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz 
parafia pw. MB Częstochowskiej w Jabłonce, zaprosiły 
wszystkich, którzy chcieli upamiętnić to ważne wydarzenie 
do uczestnictwa w wieczornym czuwaniu. 

Rozpoczęliśmy je o godz. 18.00 Mszą Św. sprawo-
waną przez ks. Proboszcza – B. Zajdla i ks. Wikariusza 
A. Pakosza. Mimo wieczornej pory, w kościele zgroma-
dziło się bardzo wiele osób. Licznie przybyli uczniowie 
szkoły, rodzice, nauczyciele, a także sporo mieszkańców 
Jabłonki i nie tylko. Swoją obecnością zaszczycili nas tak-
że: Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia, S. Pałys - Za-
stępca Wójta, Z. Pytlowany – Skarbnik Gminy, B. Czer-
kies, P. Szul - Przewodniczący Rady Gminy oraz Radny 
– R. Kulon. Obecni byli także dyrektorzy szkół: Z. Haduch  
- Dyrektor Zespołu Szkół w Końskiem, J. Hocyk – Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Witryłowie, D. Pytlowana - Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Krzywem. W uroczystościach 
brali udział także przedstawiciele organizacji lokalnych: 
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Rady Rodziców. Wśród przybyłych gości znaleźli się 
również przedstawiciele Muzeum Historycznego w Sano-
ku - A. Romaniak i A. Olechniewicz.

Po Mszy Św. w uroczystej procesji przeszliśmy pod 
pomnik Jana Pawła II przy szkole. Tam przedstawiciele 
władz Gminy Dydnia oraz Rady Pedagogiczndej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Jabłonce złożyli wiązanki kwiatów. 
Stamtąd wszyscy uczestnicy wieczornego czuwania, udali 
się do Centrum Kultury w Jabłonce. Przywitała nas tam 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłon-
ce – Zuzanna Dmitrzak. 

Centrum Kultury powstało w 2009 r. ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy 
Dydnia. Inicjatorami jego powstania byli: Jerzy F. Adamski 
– Wójt Gminy Dydnia, Stanisław Pałys – Zastępca Wójta 
Gminy, Alina Maślak – Sekretarz Gminy, Zuzanna Dmitrzak 
– Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Jabłonce, Piotr Szul 
- Przewodniczący Rady Gminy Dydnia, radni z Jabłonki: 
Stanisław Brzyski i Lucjan Pajęcki oraz Rada Sołecka wsi 
Jabłonka. Do powstania Centrum przyczynił się również 
Maksymilian Celeda - dyrektor Departamentu Szkolnictwa 
Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły podsumowa-
ła cykl imprez pro memoria Jana Pawła II „To, co należy 
pamiętać…”, zorganizowanych od października 2013r. do 
kwietnia 2014r. przez szkołę i parafię w Jabłonce. Następ-
nie zaprosiła zgromadzonych gości do wysłuchania części 
artystycznej przygotowanej pod kierunkiem: Zofii Pajęckiej 
i Joanny Kulon. Po występie uczniów Dyrektor szkoły zło-
żyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy - Jerzemu 
F. Adamskiemu oraz dyrektorowi Muzeum Historycznego 
w Sanoku - Wiesławowi Banachowi, a także: Andrzejowi 
Romaniakowi i Arturowi Olechniewiczowi za wsparcie i po-
moc w przygotowaniu wystawy. Wspomniała, że projekt ca-
łej wystawy został wykonany przez pracowników Muzeum 
Historycznego w Sanoku. Ekspozycja składa się z 3 czę-
ści. Pierwsza dotyczy Wadowic, druga - życia Karola Woj-
tyły i pontyfikatu Jana Pawła II, a ostatnia – związków Pa-
pieża z Podkarpaciem. Następnie wszyscy obecni zostali 
zaproszeni do obejrzenia wystawy. Zwiedzający byli pod 
ogromnym wrażeniem. To jednak nie był koniec. O godz. 
21.00, zgromadziliśmy się pod pomnikiem Jana Pawła II 
na Apelu Jasnogórskim. Przy blasku pochodni, dźwiękach 
gitary, recytacji grupy oazowej trwaliśmy w modlitewnym 
skupieniu. Czuwaliśmy, myśląc o naszym kochanym Ojcu 
Świętym, którego obecność każdy z nas poczuł tylko w 
wiadomy sobie sposób. To był wyjątkowy wieczór. Wieczór 
ciepłych słów, pięknych obrazów i dobrych wspomnień. Te 
przeżycia pozostaną na długo w naszych sercach.

Ewa Cioban

Ewa Cioban

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

W hołdzie Świętemu

Śladami życia Św. Jana Pawła II
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We wtorek, 4 marca 2014 roku, w Szkole Podsta-
wowej im. Króla Władysława Jagiełły w Niebocku obcho-
dzono Dzień Patrona. Data nie jest przypadkowa – tego 
dnia, przed 628 laty, koronowano wielkiego zwycięzcę spod 
Grunwaldu. 

Dzień ten jest w naszej szkole okazją do spotkania z 
obyczajami średniowiecznymi i realiami życia sprzed kilku 
stuleci, kiedy na tronie zasiadał pogromca Krzyżaków. Nie 
brak pokazów rycerskich pojedynków i zwyczajów. Dzień 
Patrona łączy więc w sobie elementy zabawy w duchu śred-
niowiecza, któremu nieobce były rozrywki, z poważniejszą 
refleksją nad tym, w jaki sposób Władysław Jagiełło może 
być dla nas pewnym drogowskazem w wędrówce przez ko-
lejne etapy nauki.

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji 
uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Następnie goście 
przybyli do budynku szkoły, gdzie – bez wehikułu czasu 
– mogli przenieść się w przeszłość. 

Dyrektor szkoły Bożena Chorążak powitała zebra-
nych i wygłosiła słowo wstępne.  Następnie uczniowie kla-
sy 5. zaprezentowali się w przygotowanym z okazji świę-
ta przedstawieniu pt. „Rozmowa z królem Władysławem”. 
Przypomnienie wydarzeń z życia władcy miało  uświadomić 
uczniom, że warto i należy powracać myślami do wydarzeń 

i postaci z przeszłości. Nie należy zapominać, że historia 
jest pamięcią narodu. Naród, który traci pamięć, przestaje 
być sobą. Te prawdy motywują nieustający trud przypomi-
nania wielkich wydarzeń z dziejów narodu, pielęgnowania 
patriotycznych tradycji. 

Po zakończeniu części artystycznej Dyrektor szkoły 
ogłosiła wyniki konkursu wiedzy na temat wielkiego władcy 
i zwycięzców klasowych potyczek rycerskich oraz wręczyła 
nagrody. 

Pod koniec uroczystości głos zabrał Wójt Jerzy 
F. Adamski, który podkreślił, że wspominanie historii oraz 
powrót do naszych korzeni jest bardzo istotny w kształto-
waniu charakteru młodych ludzi, zaś różnorodne formy 
zdobywania i utrwalania tej wiedzy pozwalają na rozwijanie 
własnych talentów.

Dzień ten stał się również okazją do podziękowań. 
Dyrektor szkoły wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców 
złożyły podziękowania Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu za 
plac zabaw dla uczniów naszej  szkoły.

Wśród zaproszonych gości znalazł się również Jan 
Oleniacz, który był sponsorem parkietu do sali lekcyjnej na-
uczania zintegrowanego. W imieniu uczniów i pracowników 
szkoły Dyrektor podziękowała Panu Oleniaczowi za zaan-
gażowanie w życie szkoły.

Anna Sobaś-Bodzioch

W marcowe popołudnie sala Wiejskiego Domu Kul-
tury w Dydni zamieniła się w estradę, na której wystąpili 
muzycy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Z okazji 
Gminnego Święta Kobiet zorganizowanego przez Wójta 
Gminy Jerzego Ferdynanda  Adamskiego przy współudziale 
Stowarzyszenia Obarzym 2009 i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Obarzymie wystąpił Kwartet Smyczkowy ,,Po 13 – tej” w 
składzie: Elżbieta Czajak-Pisowacka – skrzypce, Marzena 
Kościk – skrzypce, Grzegorz Pliś - altówka i Marta Pluta - 

wiolonczela. Gościem szczególnym był Guglielmo Callegari 
– włoski tenor. Sala wypełniła się dźwiękami muzyki opero-
wej i operetkowej oraz urzekającymi pieśniami w wykona-
niu tenora. Prawdziwym przebojem stała się pieśń ,,O sole 
mio” wykonywana przy ,,współudziale” publiczności i na jej 
życzenie bisowana.

Owacjami na stojąco i długimi brawami podzięko-
wano wykonawcom za chwile artystycznych wzruszeń. 
Guglielmo Callegari pięknym mocnym głosem podbił ser-

Zofia Morajko

fot. K. Cipora
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„Rozmowa z królem”

W średniowiecznym klimacie
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W dniu 09.04.2014r. w Zespole Szkół w Dydni odbył 
się IX Gminny Finał konkursu na najpiękniejszą Palmę i Pi-
sankę Wielkanocną. Na  konkurs zgłoszono 23 palmy oraz 
119 pisanek. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy 
Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dydni.

Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Turopolskiej 
przyznało następujące nagrody:
W kategorii Palma Wielkanocna:
Przedszkola i klasy 0
1. Milena Skrabalak -  Dydnia
2. Samorządowe Przedszkole w Dydni
3 Wiktoria Kołodziej - Dydnia
Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. Wiktoria Sowa - Witryłów
2. Jarosław Truchan - Witryłów
3. Joanna Janowicz - Dydnia
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. Kinga Kafara - Grabówka
2. Martyna Bluj - Dydnia
3. Adam Fijałka - Dydnia

Gimnazjum
1. Krzysztof Hocyk - Końskie
2. Aleksandra Piszczek - Dydnia
3. Magdalena Kondracka - Dydnia
W kategorii Pisanka Wielkanocna:
Przedszkola i klasy 0
1. Lena Wolanin - Niebocko
2. Oliwia Hocyk - Witryłów
3. Natalia Sokołowska - Dydnia
Szkoły Podstawowe klasy I-III
1. Weronika Struś - Niebocko
2. Weronika Milczanowska – Temeszów
3. Julia Pajęcka – Grabówka
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1. Aleksandra Myćka - Jabłonka
2.  Maria Rachwalska - Wydrna
3. Aniela Kufel - Wydrna
Gimnazjum
1. Jakub Baran - Końskie
2. Norbert Dmitrzak – Niebocko
3. Anna Ryń – Dydnia

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy 
uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

Małgorzata Turopolska

ca słuchaczek, które ustawiały się w kolejce po autografy 

oraz zapraszały artystę do pamiątkowych fotografii. Koncert 
stanowił niezwykłą atrakcję dla uczestników uroczystości, 
czyli: przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji 
działających na terenie gminy, placówek oświatowych, za-
kładów pracy, instytucji, jednostek organizacyjnych gminy, 
pracownic Urzędu Gminy, radnych na czele z Przewodni-
czącym Piotrem Szulem, sołtysów wsi. Jerzy Ferdynand 
Adamski przekazał Paniom - nie tylko zebranym na sali, ale 
wszystkim mieszkankom Gminy serdeczne życzenia, do-
pełnieniem których były: wręczane przez Panów goździki, 
wzniesiony toast oraz gromkie ,,Sto lat”. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na podróż ,,do-
okoła smaków”. Od wiejskiego domowego chleba i masła, 
proziaków, razowych pierogów, poprzez sałatki po wyborne 
ciasta. Był to też czas wspólnych rozmów oraz spotkań w 
gronie znajomych, upływających w miłej, serdecznej atmo-
sferze.

Zofia Morajko
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„Za zdrowie Pań...”

Konkursowe prace

Zwycięzcy konkursu
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Od najmłodszych lat, w domu 
mojej rodziny – rodziny Adamskich wie-
le mówiono o patriotyzmie, o naszych 
przodkach walczących o wolną Polskę 
i ofiarach składanych na rzecz niepod-
ległej Ojczyzny. Zgromadzone liczne 
pamiątki przypominają korzenie naszej 
rodziny i tych, którzy swoją młodość i 
zapał ofiarowali wymarzonej Polsce. 
Z takim przesłaniem często dokładnie 
oglądałam pamiątki, aż pewnego dnia 
zauważyłam portret młodego legionisty 
z szablą u boku. Okazało się, że jest to 
mój pradziadzio – Stanisław Adamski. 
Zaczęłam więc interesować się tym 
obrazem oraz powodami, które skłoni-
ły 16 – letniego wówczas  chłopca, do 
wstąpienia w szeregi legionów Józefa 
Piłsudskiego, aby walczyć o niepodle-
głą Ojczyznę. Stanisław urodził się w 
Niebocku w 1900 r. w rodzinie Anieli i 
Marcina Adamskich. Już od wczesnych 
lat interesował się przeszłością i histo-
rią Polski. Wychowywany tradycyjnie 
i patriotycznie, snuł marzenia o moż-
liwym odzyskaniu niepodległości przez Polaków. Wierzył, 
że ta chwila nadejdzie i że będzie miał w tym swój udział. 
Już we wczesnym dzieciństwie lubił bawić się w szermierkę 
ze swymi kuzynami Józefem i Adamem. Były to misternie 
strugane w drewnie szable, które trochę przypominały te 
z czasów napoleońskich. Stanisław wiele słyszał o tych 
wojnach od swojego dziadka – Kacpra, który w kilku z nich 
brał udział. Opowieści te miały duży wpływ na rozwój Sta-
nisława i jego marzeń o wolnej  Ojczyźnie. W  jego domu 
było też szereg pamiątek, które mówiły o zaangażowaniu 
naszych przodków w walkę o niepodległość. Wiszący na 
ścianie  obraz  przedstawiający  jastrzębia  
nad podkową i na niebieskim tle przypomina 
o korzeniach rodziny, o przekazywanej tra-
dycji i o herbie, którym najprawdopodobniej 
posługiwali się nasi przodkowie. Rodzice 
Stanisława mieli duże gospodarstwo rolne, 
które wymagało pracy i dlatego mój pradzia-
dek wiele czasu spędził na wykonywaniu 
swoich obowiązków.

Wybuchła pierwsza wojna światowa 
w 1914 r. i jak wieść niosła – był to czas doj-
rzewania marzeń o nowej i niepodległej Pol-
sce. Wierzono, że kiedy zaborcy Rzeczpo-
spolitej zaczną spierać się o granice - będzie 
to dobry czas na wykorzystanie tej sytuacji, 
aby chwycić za broń i wywalczyć wolną Pol-
skę. Mówiono również, że powstaje wojsko 
polskie, które ma być początkiem niepod-
ległego państwa. Mój pradziad Stanisław 
mając 16 lat, zaciągnął się do legionów. Do lipca 1917 r. 
walczył w Karpatach. Wówczas polskie legiony wcielano do 
armii zaborców, a Józefa Piłsudskiego internowano. Część 
legionistów zgodziła się walczyć w obcych mundurach, a 

mój pradziadek wrócił do domu.
Nie chciał walczyć za sprawę 

zaborców. Wierzył, że przyjdzie jesz-
cze czas na walkę o niepodległość. 
Nadszedł rok 1918, który przyniósł 
wiele zmian. W październiku Polska 
Komisja Likwidacyjna organizowała 
zaciąg do wojska polskiego, aby iść 
na pomoc Polakom we Lwowie i Prze-
myślu. Wówczas to do nowej formacji 
zgłosił się ojciec mojego pradziadka 
– Marcin. Syn Stanisław miał pozostać 
w domu i pomagać w gospodarstwie. 
Wiosną 1919 r. zaczęły się zbliżać pra-
ce polowe i mój pradziad Stanisław 
postanowił „zluzować” swojego ojca 
Marcina. Spotkali się nad Zbruczem. 
Rozmowa ojca z synem nie była ła-
twa. Sama świadomość, że to Polska 
jest najważniejsza, spowodowała, że 
obaj pozostali na froncie. Dzisiaj, gdy 
przypominam sobie opowieść swoje-
go dziadka Mieczysława – czuję, jak 
trudne to były chwile. Z jednej strony 
prace polowe, dające zabezpieczenie i 

byt całej rodzinie, z drugiej zaś obowiązek wobec Ojczyzny. 
Zwyciężyła Polska i jej przyszłość, jej wolność. Od kwietnia 
1919 r. razem: ojciec Marcin wraz z synem Stanisławem 
walczyli na froncie wschodnim. W tym samym czasie wal-
czyli także synowie brata Marcina, tj. Józef i Adam. Walki o 
granicę wschodnią przeciągnęły się do 1920 r.

Końcem kwietnia 1920 r. rozpoczęła się ofensywa 
kijowska. Niestety, 22 kwietnia 1920 r. pod Kowlem zginął 
Józef. Był to wielki cios dla całej rodziny, zwłaszcza że w 
dwa tygodnie później Kijów został zdobyty. Mój pradziad 
Stanisław i jego ojciec Marcin brali udział w defiladzie zwy-

cięstwa w Kijowie na początku maja 1920 
r. Jednak w miesiąc później zaczął się od-
wrót na zachód, a wojsko polskie zaczęło 
się wycofywać aż do Wisły. Dopiero w po-
łowie sierpnia 1920 r. pod Warszawą armia 
bolszewicka została rozbita i zaczął się po-
nowny marsz na wschód, w kierunku pół-
nocnym nad rzekę Niemen. Wojna zakoń-
czyła się zwycięstwem i zimą 1920/1921 
mój pradziad i jego ojciec wrócili do domu. 
Wrócił także z wojny Adam - brat Józefa.

Zaczęło się budowanie nowego 
państwa. Mój pradziad Stanisław zatrudnił 
się do pracy w szybie naftowym w Gra-
bownicy, gdzie wydobywano ropę naftową. 
Praca na roli oraz prace przy odwiertach 
naftowych trwały do 1939 r. Wówczas po-
nownie sąsiedzi zaatakowali Polskę, której 
na pomoc poszli jej synowie. Mój pradziad 

został wcielony do pułku Ułanów Krechowieckich. Walczył 
na wschodnim froncie przez pierwsze trzy tygodnie wrześ-
nia 1939 r. Za odwagę i bohaterstwo na polu chwały otrzy-
mał krzyż Virtuti Militarii od Naczelnego Wodza. Niestety, 

Katarzyna Adamska

Stanisław Adamski - legionista, piłsudczyk

Mieczysław Adamski
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Dydyński słownik biograficzny

Józef Sośnicki urodził się 5 listopada 1907 r. we Lwo-
wie. Był synem Józefa i Anny z domu Grosz. Pochodził z ro-
dziny inteligencji pracującej. Ojciec był urzędnikiem Zarzą-
du Miejskiego we Lwowie, a matka zajmowała się domem i 
wychowaniem synów: Józefa i Tadeusza. Brat Tadeusz był 
złotnikiem we Lwowie, a po zakończeniu II wojny światowej 
zamieszkał w Zabrzu i tu pracował. 

Józef po ukończeniu 7. roku życia uczęszczał do 
Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica we Lwowie, a 
następnie był uczniem Państwowego Seminarium Nauczy-
cielskiego Męskiego im. Stanisława Sobińskiego we Lwo-
wie. Tu 06.06.1928 r. złożył egzamin dojrzałości, uzyskując 
tym samym uprawnienia do pełnienia obowiązków tymcza-
sowego nauczyciela w szkołach powszechnych z językiem 
wykładowym polskim.

W tym samym roku 15 listopada otrzymał posadę 
nauczycielską w dwuklasowej szkole powszechnej w De-
midowie pow. Bóbrka, gdzie pracował do 1935 roku. Od 
01.09.1935 r. został przeniesiony służbowo na równorzęd-
ne stanowisko do miejscowości Ruda pow. lwowskiego.

10 lutego 1936 r. Inspektor Szkolny we Lwowie ob. 
W. Furmankiewicz na podstawie „ust. 2 art. 8 ustawy z 
dnia 01.07.1926 r. o stanowiskach służbowych nauczycieli 
w brzmieniu obwieszczenia Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego z dnia 09.11.1932 r. (Dz. U. RP 
Nr 104 poz. 873) mianował go nauczycielem stałym pub-
licznych szkół powszechnych zgodnie z obowiązującym 
Dekretem Ustalenia”.

5 sierpnia 1937 roku Józef Sośnicki zawarł związek 
małżeński z Janiną Felicją Lutecką, również nauczycielką 
pochodzącą z Woli Góreckiej p. Brzozów. 22 maja 1939 r. 
urodził się syn Jerzy. 

Józef w latach 1939-41 na polecenie Wojennej 
Władzy Radzieckiej pełnił obowiązki kierownika „niepełno-
średniej” szkoły w Rudzie. W okresie okupacji niemieckiej 
w 1941 r. został przeniesiony do miejscowości Hranki Kuty 
pow. Chodorów woj. Stryj, gdzie pracował do końca kwiet-
nia 1944 r.

Przerwa w służbie nauczycielskiej trwała od 
31.05.1944 do 9.08.1945 r. W okresie wojny pracował tylko 

w jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych.
Wyjechał w maju 1944 r. - najpierw do swych rodzi-

ców do Lwowa, a następnie z żoną i dzieckiem przeniósł 
się do Woli Góreckiej pow. Brzozów – do rodziców żony. 
Zachowało się pismo, jakie wtedy napisał do Inspektoratu 
Szkolnego w Brzozowie: „Podpisany nauczyciel, uchodźca 
ze wschodu, obecnie zamieszkały w Woli Góreckiej uprasza 
o udzielenie mu posady nauczycielskiej w najbliższej okoli-
cy Brzozowie. Prośbę swą motywuję tym, że tutaj posiadam 
rodzinę, na której pomoc liczę, gdyż wskutek przeprowadz-
ki ze wschodu zostałem materialnie zupełnie zniszczony”. 

10 lipca 1945 r. powierzono mu aż do odwołania  
tymczasowe kierownictwo 7-klasowej Publicznej Szkoły 
Powszechnej III st. w Jabłonce, a 21.11.1959 r. został mia-
nowany kierownikiem tej szkoły.

Warunki pracy w szkole powojennej wszędzie były 
trudne. Nie znamy przyczyny prośby o przeniesienie złożo-
nej w październiku 1946 r. do Kuratorium Okręgu Śląskiego 
w Katowicach. Została ona załatwiona odmowie, ze wska-
zaniem możliwości ponowienia jej w następnym roku szkol-
nym. Następnie prośba o przeniesienie złożona była do 
Inspektoratu Oświaty w Brzozowie 24.04.1950 r. Uzasad-
nieniem była długotrwała choroba żony, co wymagało stałej 
opieki lekarskiej a odległość od miasta, w którym jest lekarz 
wynosi 13 km. W ostatnich 2 latach lekarz stwierdził zagro-
żenie gruźlicą płuc z powodu złych warunków materialnych. 
Prosił o pracę w miejscowości z możliwością skutecznego 
leczenia żony. Nie znamy odpowiedzi władz szkolnych, ale 
Państwo Sośniccy nadal pozostali w Jabłonce.

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie załatwi-
ło też odmownie prośbę o przeniesienie do województwa 
krakowskiego (1958/59), ze względu ,,na brak wolnych eta-
tów”. Nie był to odosobniony przypadek trudnego życia na-
uczycieli w powojennej ojczyźnie, zwłaszcza na prowincji. 
Pracował więc wraz z żoną w szkole w Jabłonce, starając 
się być wiernym rocie ślubowania nauczycielskiego, które 
złożył jeszcze 29.09.1949 r. w obecności Podinspektora 
Szkolnego PRN WO w Brzozowie ob. Jana Macieli i asy-
stentki ob. Marii Mazur. Podkreślają to zachowane opinie 
władz szkolnych wizytujących niejednokrotnie tę placówkę. 

dostanie się do niewoli sowieckiej nie pozwoliło pradziadko-
wi otrzymać odznaczenie. Rozpoczęła się niewola w „sek-
torze” sowieckim. Dzisiaj nikt nie wie w rodzinie – jakie to 
było miejsce. Wiadomo tylko, że transporty kolejowe wiozły 
„internowanych” na Białoruś w okolice Kozielska. Podczas 
takiego transportu, mojemu pradziadkowi udało się zbiec 
wraz z kilkoma innymi żołnierzami. Dzisiaj z perspektywy, 
chwalimy ten moment, bo wiemy jak Sowieci likwidowali 
obóz jeniecki w Kozielsku.

Z opisów mojego dziadka Mieczysława – syna Sta-
nisława, widać wyraźnie, w jakim stanie wracało się z obo-
zów jenieckich na wschodzie. Szczęście i łzy towarzyszyły 
powitaniom Stanisława, a właśnie zbliżało się Boże Naro-
dzenie – szczególne święto dla nas Polaków, jak i dla na-
szej rodziny. Rekonwalescencja trwała długo. Odmrożenia 
kończyn uczyniły swoje. Mój pradziadzio już nigdy nie mógł 

mieć zdrowych nóg. Mimo tego nie zaniechał przejażdżek 
konnych. Wiedzę tę mam od mojego taty, który jako kilku-
letni chłopiec był uczony trzymania „właściwej postawy w 
siodle”. To już chyba rodzinna tradycja. Zawsze patriotyzm 
i bycie w gotowości dla zawołania Ojczyzny kojarzyć się 
będzie z hippiką i ujeżdżaniem koni. Mój pradziad zmarł 5 
marca 1970 r. Pozostał po nim ślad jego dokonań w postaci 
pamiątek rodzinnych.

W moim domu rodzinnym to teraz tato dba o prze-
kazywanie tej tradycji. Jest taki pokój, w którym są obrazy 
naszych przodków oraz  inne pamiątki rodzinne. Widzę to 
codziennie i wiem, że przyjdzie taki dzień, kiedy to ja prze-
każę je dalej – zapewne swoim dzieciom.

Katarzyna Adamska
Od redakcji: Katarzyna Adamska jest uczennicą kl. I 

Gimnazjum Katolickiego w Krośnie

Halina Pocałuń
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„Ob. Józef Sośnicki jako pedagog wywiązuje się dobrze ze 
swej pracy. W nauczaniu matematyki w klasach wyższych 
specjalny nacisk kładzie na rozwój myślenia  u wszystkich 
uczniów. Naukę fizyki i chemii opiera na ćwiczeniach i do-
świadczeniach, starając się uaktywnić całą klasę i zainte-
resować najnowszymi zdobyczami nauki. Jako kierownik 
szkoły dobrze organizuje pracę pedagogiczną. Sam pra-
cowity, wymaga też od innych sumienności i pracowitości. 
Hospitując udziela wskazówek nauczycielom ich potrzebu-
jącym. Dokumentację szkoły prowadzi pedantycznie i na 
bieżąco”.

Od początku pracy – od 1928 r. należał do ZNP i 
angażował się w prace ogniska nauczycielskiego, aktywnie 
uczestniczył w konferencjach rejonowych. Uczestniczył w 
Wakacyjnych Kursach Sekcji Kadr Kierowniczych; od roku 
1950 opiekował się Szkolną Organizacją Harcerską w Ja-
błonce. 10 lipca 1966 r. ukończył Studium Nauczycielskie 
kierunek nauczanie początkowe i zajęcia praktyczno-tech-
niczne. Ze względu na własne kłopoty zdrowotne poprosił 
Inspektora Wydziału Oświaty w Brzozowie o udzielenie ur-
lopu wypoczynkowego (21.06.1967 – 25.07.1967) dla prze-
prowadzenia potrzebnych badań i leczenia. Okazało się 
jednak, że stan Jego zdrowia wymaga dłuższego leczenia.

Na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Przy-
chodni Powiatowej w Brzozowie, Oświatowe Władze PRN 
w Brzozowie udzieliły mu urlopu dla poratowania zdrowia 
od 21.09.1967 do 31.08.1968 r. Po powrocie z urlopu nie 
wrócił już na kierownicze stanowisko w szkole w Jabłon-
ce. Ponadto na skutek prawomocnego orzeczenia Komisji 
Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia o ,,trwałej 
niezdolności do służby nauczycielskiej” został rozwiązany z 
nim stosunek służbowy i otrzymał rentę. Jako rencista na-
dal mieszkał ,,we dworze” w Jabłonce, a potem wraz z żoną 
przeniósł się do Domu Nauczyciela do Niebocka. W 1991 r. 
z powodu własnej niesprawności upadł na schodach. Ze 
względu na poważny uraz głowy został przewieziony do 
szpitala w Brzozowie, gdzie po tygodniowym pobycie zmarł 
14 grudnia 1991 r. Pochowany został na cmentarzu w Hum-
niskach – tam znajdują się mogiły członków rodziny Żony 
Pana Józefa Sośnickiego (wieś Wola Górecka była dawniej 
częścią parafii Humniska).

Odszedł 23 lata temu. Sądzę jednak, że w sercach i 
w pamięci znających go kolegów nauczycieli, a także ucz-
niów i ich rodzin, pozostanie jeszcze na długie lata. 

Halina Pocałuń

Leopold Suchodolski urodził 
się w 14.11.1845 r. w Wydrnej gmina 
Dydnia. Jego rodzicami byli Sylwe-
ster i Teresa Kunegunda z Krajew-
skich Suchodolska. Lata dziecinne 
spędził w majątku u rodziców w Wy-
drnej ,a następnie w Grabówce. Jako 
kilkuletni chłopiec zamieszkał u wuja 
i ciotki Truszkowskich w Brzozowie. 
Tu uczęszczał do szkoły powszech-
nej a następnie do gimnazjum w 
Przemyślu i Rzeszowie.

Powstanie styczniowe wybu-
chło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie 
Polskim. Leopold miał wtedy 18 lat i 
przebywał w Brzozowie. Od dwóch 
lat uczył się sztuki walki w folwarku 
Rylskich w Bieczu. Gdy dowiedział 
się, że wybuchło powstanie, na-
tychmiast ruszył na pomoc z grupą 
ochotników. Mieszkańcy Zaboru Au-
striackiego tzw. Galicjanie pomagali 
powstańcom z Królestwa. Ich pomoc 
polegała głównie na przygotowaniu 
broni i umundurowania np. w majątku 
Urbańskich w Haczowie, Ostaszewskich we Wzdowie oraz 
udziale ochotników w walkach i przygotowaniu zaplecza dla 
powstańców wycofujących się z Królestwa po upadku po-
wstania. Biorąc pod uwagę teren byłego woj. krośnieńskie-
go, w powstaniu brało udział ok. 300 ochotników.

Leopold Suchodolski wraz z innymi ochotnikami do-
tarł w okolice Mielca. Tu połączone siły pod dowództwem 
gen. Zygmunta Jordana, liczące ok. 350 piechoty i 50 kawa-
lerzystów oraz mjr. Edwarda Dunajewskiego w ilości ok. 300 

strzelców, przekroczyło Wisłę we wsi 
Maniów. W miejscowości Komorów 
20 czerwca 1863 r. doszło do bitwy 
między powstańcami a Moskalami. 
Wojska rosyjskie liczyły 4 roty (1 rota 
ok. 120 dragonów), 2 szwadrony i 
oddział kozaków. Leopold walczył 
pod dowództwem gen. Z. Jordana i 
mjr Chościakiewicza – Popiela. Po 
tragicznych walkach i rozbiciu całego 
oddziału powstańców przez przewa-
żające siły rosyjskie, Leopold zdołał 
przedostać się prawdopodobnie do 
oddziału mjr. E. Dunajewskiego, któ-
ry po przegranej bitwie pod Gacami 
wycofywał się z resztkami powstań-
ców w stronę Wisły. Gdy doszło do 
ponownego ataku, powstańcy rzucili 
się do ucieczki na drugą stronę rzeki 
-  stanowiła ona granicę między za-
borami. Leopold niemal cudem prze-
żył i przedostał się do Galicji.

Wg różnych źródeł w bitwie 
pod Komorowem i Gacami zginęło 
ok. 200 powstańców, 104 dostało 

się do niewoli, a ok.150 zostało rozbrojonych i internowa-
nych przez Austriaków na terenie Galicji. W czasie forso-
wania Wisły utonęło ok. 17 powstańców w tym dowódca mjr 
E. Dunajewski i hr. Juliusz Tarnowski.

Po powrocie z powstania Leopold przez 6 tygodni 
chorował i dochodził do siebie. Dowiedział się wówczas, 
że w Powstaniu Styczniowym walczył jego ojciec Sylwester 
pod dowództwem Jana Żalplachty, a stryj Zygmunt Sucho-
dolski  w oddziale pułk. Leona Czachowskiego. Po zacię-

Zbigniew Józef Suchodolski

fot. archiwum

Leopold Suchodolski (1845-1921) 
Powstaniec i zesłaniec na Sybir
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tej, ale przegranej bitwie pod Hutą 
Krzeszowską (k. Niska),stryj dostał 
się do niewoli i został zesłany na Sy-
bir. Trudno więc się dziwić, że młody 
Leopold był takim żarliwym patriotą 
i podjął decyzję żeby kontynuować 
walkę. Prowadził więc rekrutacje 
i jako „doświadczony” powstaniec 
zwerbował ok. 24 powstańców z rejo-
nu Brzozowa i Sanoka, z którymi ru-
szył ponownie do powstania. Tym ra-
zem granicę przekroczyli w okolicach 
Sokołowa Małopolskiego i walczyli 
na terenie Lubelszczyzny. 6 stycznia 
1864 roku stoczyli bitwę pod Uścimo-
wem, w której zginął m.in. ich dowód-
ca mjr Bogusław Ejtminowicz, a Leo-
pold wraz z 5 powstańcami dostał się 
do niewoli rosyjskiej. W 70. rocznicę 
tamtych wydarzeń mieszkańcy Uści-
mowa wystawili pomnik bohaterskim 
powstańcom.

Po dostaniu się do niewoli 
Leopold Suchodolski otrzymał naj-
cięższy wyrok po karze śmierci, mianowicie został skazany 
na Syberię, na osiedlenie bez prawa powrotu. Na zesłanie 
wyruszył pociągiem w bydlęcych wagonach z Warszawy 
do Niżnego Nowogrodu. Dalej kolei już nie było, więc pro-
mem przez Wołgę płynęli do Kazania. Następnie etapami i 
półetapami z więzienia do więzienia przez Perm do Jeka-
terynburga (już po stronie azjatyckiej Rosji). W tej części 
zesłania poruszali się głównie furmankami i pieszo przez 
Tiumeń do Tobolska i Guberni Tomskiej. Tymczasem rodzi-
na czyniła różne starania, żeby go uwolnić z niewoli. Po-
szukiwania utrudniał fakt, że Leopold w trakcie przesłuchań 
podał fałszywe dane osobowe. W dokumentach rosyjskich 
występował jako Leopold Truszkowski, mieszczanin lat 16. 
Gdy zwolniony z niewoli rosyjskiej Adamski poinformował 
rodzinę, że Leopold żyje i przebywa we wsi Kuliczki w okrę-
gu kaińskim na terenie Guberni Tom-
skiej, to czyniono wszystko, żeby go 
uwolnić. Z tego też powodu matka pi-
sała listy do ks. Ludwika Ruczki, któ-
ry był m.in. posłem na sejm galicyjski 
we Lwowie. Znał bardzo dobrze j. 
niemiecki i rosyjski i poprzez kontakt 
z ambasadorem Rosji w Wiedniu, 
pod pretekstem odbycia służby woj-
skowej w armii austriackiej, wyprosił 
zwolnienie ok. 500 zesłańców w tym 
Leopolda Suchodolskiego. W ten 
sposób po 7 latach i 3 miesiącach 
wrócił do domu z niewoli. 

Po powrocie do Galicji odbył 
służbę w wojsku austriackim, w któ-
rym służył co najmniej 5 lat. W tym 
czasie zmarł jego ojciec Sylwester. 
Po powrocie z wojska nie miał do 
kogo wracać. Nie żył również wuj 
Antoni Truszkowski i ciocia Rozalia. 
Jako osoba wykształcona, został za-
trudniony w charakterze sekretarza 

gminy w Humniskach i dostał służ-
bowy dom na tzw. Wygonie. W dniu  
22.11.1885 r. ożenił się Marią Lorenc, 
z którą miał pięcioro dzieci – 3 sy-
nów i 2 córki. Najstarszy syn Rudolf 
poszedł na I wojnę światową i dostał 
się do niewoli na terenie Serbii. Drugi 
syn Kazimierz też był na I wojnie i słu-
żył jako adiutant, a po wojnie został 
sekretarzem gminy w Przysietnicy i 
Niebocku. Kolejny syn Maciej został 
księdzem i był proboszczem w Targo-
wiskach. W czasie II wojny światowej 
działał w AK i z tego też powodu prze-
śladowało go UB. Zmarł w niewyjaś-
nionych okolicznościach w 1949 r. 
Starsza córka Józefa wyemigrowała 
do Argentyny, a młodsza Bronisława 
była nauczycielką w Humniskach.

Leopold Suchodolski jako 
weteran Powstania Styczniowego 
decyzją sejmu z 1919 r. został pod-
niesiony do rangi oficerskiej - miał 
dożywotnią emeryturę oraz prawo do 

noszenia munduru. Był osobą powszechnie szanowaną i 
zasłużoną dla regionu brzozowskiego. Zmarł 11.09.1921 r. 
w Humniskach i tutaj został pochowany. Z relacji rodzinnych 
wiem, że pogrzeb był bardzo uroczysty.  Brało w nim udział 
wielu księży, rodzina oraz licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Humnisk i okolic. Zmarły powstaniec został pochowany 
przy dźwiękach orkiestry dętej z honorami wojskowymi.

Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Stycznio-
wego został wybudowany granitowy pomnik na mogile bo-
haterskiego powstańca zaprojektowany przez praprawnuka 
Mateusza Suchodolskiego (syna autora tego artykułu). Po 
92 latach od śmierci Leopolda Suchodolskiego w dniu 12 
grudnia 2013 r. odsłonięto i poświęcono pomnik. Podobnie 
jak przed laty, uroczystość ta odbyła się przy dźwiękach or-
kiestry, licznie zgromadzonej rodzinie i mieszkańcach gm. 

Brzozów. Uroczystość kontynuowa-
no w Zespole Szkół w Humniskach 
z udziałem: Burmistrza Brzozowa 
Józefa Rzepki, Przewodniczącego 
Rady Miasta Stanisława Pilszaka, ks. 
proboszcza dr. Juliana Tarnawskiego, 
dyrektora szkoły w Humniskach mgr. 
Lucjana Czecha oraz wielu zaproszo-
nych gości.

Zbigniew Józef Suchodolski
prawnuk powstańca

P.S.
Cykl artykułów o rodzinie Su-

chodolskich został napisany w mie-
sięczniku „Wiadomości Brzozowskie” 
nr 1-6 w 2009 r. oraz w kwartalni-
ku „Nasza Gmina Dydnia” w 2009 i 
2010 r. Autor jest synem Józefy i Bo-
lesława Suchodolskich, którzy byli 
długoletnimi nauczycielami we wsi 
Krzywe, a ich mogiła znajduje się na 
cmentarzu parafialnym w Dydni.

fot. archiwum

fot. archiwum

Pomnik Leopolda Suchodolskiego 
na cmentarzu w Humniskach

Pomnik powstańców w Szczucinie
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Witryłów - majątek mojego ojca Karola i stryja Ksa-
werego Dwernickich — liczył ok. 400 ha pól i lasów. Poło-
żony na Pogórzu Dynowskim nad Sanem nie miał zbyt uro-
dzajnych ziem, ale posiadał pola naftowe z kopalnią ropy. 
Cały majątek był zelektryfikowany, bo elektrownia kopalnia-
na dostarczała prąd dla całego gospodarstwa. Nad rzeczką 
Młynówką znajdował się młyn wodny i tartak, a opodal czte-
ry rybne stawy. Dwór, a właściwie pałacyk, stał na płaskim 
wzgórzu otoczony osiemnastowiecznym parkiem. Od stro-
ny północnej granicę naturalną stanowiła rzeka San — ona 
też oddzielała nasze pola od pól wsi Ulucz, zamieszkałej 
przez ludność ukraińską. Od zachodu Witryłów graniczył z 
wsią Temeszów, w której właścicielami majątku była ciocia 
Zosia i stryj Władysław, a od wschodu z wsią Łodzina, nale-
żącą do Dydyńskich.

Od moich urodzin (23 sierpnia 1932 r.) aż do tzw. 
wyzwolenia przez Armię Czerwoną mieszkałem z rodzicami 
i młodszą siostrą w Witryłowie. Nasza mama, Anna z Ho-
łyńskich Karolowa Dwernicka, była częściową właścicielką 
pól naftowych i lasu w Brelikowie, gmina Olszanica. Dosyć 
często odwiedzaliśmy tam naszą babcię Wandę i wujów 
Kazimierza i Stanisława Hołyńskich, którzy administrowali 
majątkiem mamy.

Do roku 1939 życie nasze w Witryłowie płynęło we-
dług ustalonych reguł. Ojciec zajmował się gospodarstwem 
rolnym, stryj Ksawery, kapitan Wojska Polskiego, gospodar-
ką leśną i pracą społeczną w „Sokole”. Mama prowadziła 
dom, nadzorowała prace w ogrodzie i w parku. Domu strze-
gły dwa duże psy bernardyny — za swojego pana uważały 
mnie i ojca, resztę domowników tolerowały, znały doskona-
le hierarchię ważności poszczególnych osób. W wieku 5 lat 
uczyłem i się jazdy konnej, miałem do dyspozycji kucyka 
- starą siwą klacz. Na co dzień opiekowała się mną bardzo 
dobra i kochana niania Ludwika.

Przyszedł rok 1939. Na wiosnę stryj Ksawery jako 
kapitan został zmobilizowany. Czasem przyjeżdżał na krót-
kie urlopy z Przemyśla, gdzie rezydował, miał zawsze dobry 
humor, a mnie imponował swoją wojskową postawą.

Pod koniec lipca przyjechał do nas na krótki urlop, z 
jednostki zmotoryzowanej z Sambora, mój kuzyn Tadeusz 
Lenczewski. Przywiózł ze sobą dwa sztucery myśliwskie, 

chciał bowiem jesienią polować na jelenie, uważał, że woj-
na, jeśli wybuchnie, to do jesieni się skończy. Ludzie nie 
zdawali sobie sprawy z tego, co nas czekało. Ale nie wszy-
scy tak myśleli. W tym okresie przyjechał do Witryłowa na 
kontrolę pracy kopalni dyrektor firmy „Galicja”, która eksplo-
atowała pola naftowe, i powiedział mojemu ojcu, że wojna 
będzie, trudno przewidzieć jej koniec i dlatego on ze swoją 
rodziną wyjeżdża do Szwecji na urlop.

Wojna wybuchła, we wrześniu wojska niemieckie 
atakowały Polskę również od strony Słowacji i zagroziły 
bezpośrednio Witryłowowi.

Rodzice postanowili wyjechać na Wołyń koło Zbara-
ża do kuzyna mamy, wuja Stanisława Kozłowskiego. Trud-
ność polegała na tym, że na wakacjach u nas była trójka 
młodych Rożankowskich z poznańskiego, którzy u nas mieli 
przeczekać wojnę. Postanowiono jednak, że jedziemy.

Za kierownicą Mercedesa zasiadł Władek Rożan-
kowski — chłopiec w wieku 17 lat. Przy nim mój ojciec, któ-
ry kierował i pilotował całą wyprawę. Na tylnym siedzeniu 
było tłoczno — moja mama, Wanda i Zosia Rożankowskie 
oraz siostra Helena i ja. Po wielu przygodach, przez Prze-
myśl, Kamionkę Strumiłową, Zbaraż— 15 września 1939 
roku dotarliśmy do Ochrymowiec, majątku wuja Stanisława 
Kozłowskiego, oddalonego o 20 km od Zbrucza. Kozłow-
ski był kawalerem, mężczyzną w sile wieku, ale z protezą, 
nogę stracił podczas wojny z bolszewikami w 1920 roku. 
Murowany dwór właśnie remontowano, tak więc zamiesz-
kaliśmy w oficynie. Wydawało się, że tu spokojnie przecze-
kamy wojnę. Stało się inaczej. 17 września Armia Czerwona 
przekroczyła granicę Polski. Wczesnym popołudniem byli w 
Ochrymowcach. Kozacy w dziwnych spiczastych czapkach, 
z karabinami na sznurkach, otoczeni Ukraińcami, wpadli ra-
bować dwór. Wśród krzyków, pisku świń, ryku krów brano, 
co się dało. Ogarnęło nas przerażenie. Nasz samochód 
przyczepiono do tankietki i powleczono w nieznane. Ojciec 
poszedł do wuja Kozłowskiego, aby podtrzymać go na du-
chu i zastanowić się, co dalej robić — i już nie wrócił, oby-
dwu aresztowało NKWD. 

Zaufany fornal wuja przyszedł nas ostrzec, abyśmy 
uciekali, bo ludność ukraińska dopytuje się o nas i mogą 
nas też aresztować. Polecił swoje usługi, doradzając, aby 
jechać do sąsiedniego majątku, gdzie jest polska wieś i jest 
spokojnie. Wieczorem przez pola dojechaliśmy do Czer-
nilowa Mazowieckiego, gdzie, o dziwo, wszystko było po 
staremu. Właściciele majątku, pp. Podlewscy, starsi ludzie, 
przyjęli nas gościnnie i ulokowali — z dużą niechęcią, na 
prośbę mamy — w czworakach, we dworze nie chcieliśmy 
mieszkać. Tutaj zadbano o nas, oprócz jedzenia obdarowa-
no nas drobiazgami i pozwolono biegać po parku i oglądać 
piękne gospodarstwo.

Rady mojej mamy dawane nowym znajomym, aby 
natychmiast zabierali ze sobą, co się da i wyjechali do mia-
sta, pozostały bez rezultatu. Uważali, że nikomu nic złego 
nie zrobili, mówili „tu wieś polska, a plony trzeba zebrać”.

Po kilku dniach gościnnego pobytu odwieziono nas 
do Tarnopola, skąd chcieliśmy jechać do Lwowa, a potem 
dalej przez zieloną granicę do Witryłowa.

cdn.

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. I) Zbigniew Wincenty Dwernicki

fot. archiwum

Dwór w Witryłowie (lata 30. XX wieku)
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Ziemia Dydyńska to region o niewielkim uprzemysło-
wieniu oraz bogatej i dobrze zachowanej tożsamości kul-
turowej. Szczególną rolę odgrywają walory przyrodnicze: 
lasy, stawy, San oraz zabytki i atrakcje kulturalne. Ważne 
jest wykreowanie marki regionu – produktu turystycznego 
tj. miejsce, usługa czyli noclegi i wyżywienie, z czasem pro-
dukty materialne (np. pamiątki).

Pasma pogórzy oraz urokliwa dolina Sanu pozwa-
lają na uprawianie rekreacji i turystyki. Walory turystyczne 
obszaru określone są poprzez powszechnie przyjęte natu-
ralne oraz cywilizacyjne uwarunkowania decydujące o jego 
atrakcyjności.

W przypadku pierwszym są to z pewnością warun-
ki geograficzno-przyrodnicze, natomiast cywilizacyjne to 
bogactwo i różnorodność zabytków kultury materialnej, jak 
również cała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Wydaje się jednak, że o atrakcyjności obszaru decy-
duje głównie środowisko naturalne w swej różnorodności. 
Ono właśnie decyduje o charakterze, kształcie kultury ma-
terialnej i duchowej, jak również o ekonomice turystycznej. 
San na odcinku od Sanoka do Dynowa zaliczony został do 
krainy brzany (ryba z rodziny karpiowatych). Ponadto żyje 
tutaj większość ryb występujących w krainie lipienia, a tak-
że: płoć, wzdręga, okoń, szczupak, a nawet sandacz.

Znakomite miejsce do wypoczynku i rozmaitych form 

rekreacji znajdują się nad Sanem, Na obszary położone na 
prawym brzegu Sanu dotrzeć można przeprawiając się pro-
mem we wsi Krzemienna lub wiszącą kładką w Witryłowie.

Dużą atrakcją turystyczną są spływy kajakowe prze-
łomami Sanu wśród malowniczego Pogórza Dynowskiego i 
Przemyskiego.

Wędkarzom oprócz Sanu pełny relaks zapewniają 
liczne stawy w Krzemiennej i Temeszowie.

Koło łowieckie „Jeleń” z Brzozowa oferuje myśliwym 
odstrzały dzików i jeleni w okolicach Ulucza. Bazę noclego-
wą i gastronomiczną na terenie Gminy Dydnia stanowi pen-
sjonat „Dwór Jabłonka” oraz gospodarstwa agroturystyczne 
w Grabówce, Dydni, Niewistce, Obarzymie, Krzemiennej, 
Temeszowie i Uluczu.

W Krzemiennej zlokalizowany jest też Ośrodek Wy-
poczynkowy. Pięknie położony nad brzegiem Sanu, w są-
siedztwie przeprawy promowej. Organizowane są tu pikniki 
i imprezy plenerowe.

W obszarze dóbr kultury i zabytków gmina posiada 
kilka obiektów.

W pierwszej kolejności to zabytkowe kościoły i cer-
kwie. Najstarszą metrykę posiada drewniana cerkiew gre-
ckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, 
według tradycji wzniesiona w latach 1510 – 1517, prze-
budowana w drugiej połowie XVII i w XIX wieku. Świąty-

Alina Maślak

Dwór w Krzemiennej

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora
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Neogotycki kościół w Dydni

Wisząca kładka nad Sanem łącząca Witryłów z Uluczem
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nia ta położona jest malowniczo na szczycie zalesionego 
wzgórza Dębnik (Dubnyk), stromo opadającego w szero-
ką dolinę wijącego się w tym miejscu Sanu. Do roku 1744 
użytkowana była przez zakon bazylianów (przeniesiony do 
Dobromila). Do czasów ostatniej wojny funkcjonowała jako 
ośrodek pielgrzymkowy. W ostatnich latach ta tradycja jest 
kontynuowana.

W Uluczu istniała też druga, drewniana cerkiew, pod 
wezwaniem Św. Mikołaja, zbudowana w 1925 roku. Roze-
brano ją dwadzieścia dwa lata później.

Są też przekazy informujące o jeszcze jednej świąty-
ni. Była to murowana cerkiew obronna, wzniesiona na prze-
łomie XV i XVI wieku. W początkowym okresie miała pełnić 
także funkcję domu modlitwy zboru Socynianów (jednego z 
odłamu braci polskich). Ze względu na zły stan techniczny 
została rozebrana w 1909 r.

Pięknymi przykładami drewnianej architektury sa-
kralnej na Ziemi Dydyńskiej są kościoły w: Jabłonce (1936 
– 1939, w stylu podhalańskim), Końskiem (1927), Witryło-
wie (1812), Niewistce (1872), Obarzymie (kościół drewnia-
ny wzniesiony w 1828 roku dzięki fundacji Tekli z Bogdań-
skich Pohoreckiej – niegdyś cerkiew), Krzemiennej (1867), 
Krzywem (1759), Temeszowie (1893). Niezwykle cenna jest 
drewniana plebania w Dydni, wybudowana w roku 1917 w 
stylu podhalańskim (jako jedyna w południowo-wschodniej 
Polsce).

Ozdobą centrum gminy jest neogotycki murowany 
kościół parafialny pw. Św. Michała i Św. Anny, konsekrowa-
ny w 1882 r. Świątynia w Dydni posiada XVIII i XIX – wiecz-
ne wyposażenie, przeniesione z poprzedniego drewniane-
go kościoła.

Orientowana na tematykę religijną sztuka ludowa 
w ciągu XIX i pierwszej połowy XX wieku przejawia się w 
pięknych kapliczkach i figurach przydrożnych. Zachowały 
się one na terenie całej gminy. Spośród nich wyróżnia się 
oryginalna w kształcie dwuwieżowej fasady kapliczka z Wi-
tryłowa.

W krajobrazie Gminy Dydnia wyróżniają się zacho-
wane dwory szlacheckie.

Najbardziej okazały znajduje się w Jabłonce. W 
otoczeniu obfitującego w starodrzew parku stoi murowany 
dwór z końca XVIII wieku. W okresie powojennym został 
poważnie zniszczony. Obecnie, po odnowieniu przez właś-
ciciela Henryka Berendta, dwór jabłoński pełni funkcję pen-
sjonatu.

W sąsiedniej wsi Wydrna znajduje się murowany 
dwór wzniesiony w roku 1845, z inicjatywy Edwarda Sękow-
skiego. Nie uległ dewastacji w czasach PRL-u i w dalszym 
ciągu jest w posiadaniu rodziny Sękowskich. W okresie 
międzywojennym w dworze tym mieszkał znakomity lwow-
ski chemik, prof. Kazimierz Kling. Jego to w dniu 21 lipca 
1929 r. odwiedził w Wydrnej prezydent RP Ignacy Mości-
cki.

Bardzo ważnym atutem rekreacyjno-turystycznym 
jest rzeka San i stawy. Dla rowerzystów warte polecenia 
są trasy doliną rzeki San. Kajakarzom mocnych wrażeń 
dostarczyć może spływ kajakowy na trasie Sanok – Prze-
myśl. Dolina Sanu pomiędzy Sanokiem, a Przemyślem to 
teren szczególny pod wieloma względami: urody krajobrazu, 
malowniczych przełomów, ciszy, nierzadko dzikiej jeszcze 
przyrody i efektownie położonych zabytków. San należy do 
bardzo atrakcyjnych szlaków wodnych. Wielkość spadku 

fot. G. Cipora
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Drewniana świątynia w stylu podhalańskim w Jabłonce

Kościół parafialny w Końskiem

Panorama Dydni
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wynosi od 287m n.p.m. (Sanok) do 
191m n.p.m. (Przemyśl).

San wije się wieloma zakolami 
i przełomami przez teren Pogórza Dy-
nowskiego i Przemyskiego zahacza-
jąc o miejscowości godne zatrzyma-
nia się i zwiedzania. Szlak wodny z 
Sanoka do Przemyśla liczy 113 km.

Wzdłuż Sanu biegnie Szlak 
Rowerowy Nadsańskich Umocnień 
(tzw. Linia Mołotowa). Przez Gminę 
Dydnia wiedzie Szlak Architektu-
ry Drewnianej. Na jego trasie warto 
zwiedzić kościoły w Jabłonce i  Oba-
rzymie, plebanię w stylu podhalań-
skim w Dydni oraz cerkiew w Uluczu.

Dla kajakarzy wyznaczony jest 
szlak wodny „Błękitny San”.

W latach 2009 – 2010 utwo-
rzono piesze szlaki turystyczne w 
Obarzymie i Niewistce, oznakowane 
przez działaczy sanockiego Oddziału 
PTTK „Ziemia Sanocka”. Trasa oba-
rzymska zaczyna się w centrum wsi, 
obok boiska, skąd biegnie w kierunku 
Działu. Dalej leśną drogą dochodzi 
do punktu widokowego na trasie (piękne widoki na dolinę 
Sanu). Obok tego miejsca rośnie sędziwy buk o obwodzie 
462 cm. Zejście z tego wzgórza prowadzi do drogi wiodącej 
przez wieś. Południowym szlakiem wiedzie dalej do Mocza-
rek i Kamieńca. Ostatnim etapem jest zwiedzanie drewnia-
nego kościoła z XIX wieku.

Natomiast odcinek trasy pieszej oznakowanej w Nie-
wistce biegnie od cmentarza cholerycznego, poprzez las, w 
kierunku Rzeczki – Huta Niewistka oraz w stronę Działu.  

Gmina uczestniczy w pracach konserwatorskich 

prowadzonych w kościołach w Dyd-
ni Końskiem i Jabłonce oraz w od-
restaurowywaniu licznych lokalnych 
zabytkowych kapliczek.

Ze względu na coraz większą 
popularność turystyki rowerowej Gmi-
na Dydnia przystąpiła do realizowa-
nego przez Związek Gmin Turystycz-
nych Pogórza Dynowskiego projektu 
budowy szlaku rowerowego przebie-
gającego przez kilka gmin.

Gmina realizuje właściwą po-
litykę w zakresie turystyki, która jest 
ujęta w strategię rozwoju.

Dbając o czystość środowiska 
naturalnego, jest w trakcie budowy 
kanalizacji sanitarnej. W planach jest 
również budowa biogazowni wytwa-
rzającej energię ze źródeł odnawial-
nych (Biomasa).

Na potrzeby turystyki dostoso-
wywana jest infrastruktura drogowa i 
rekreacyjna.

Rozbudowywany jest system 
infrastruktury aktywnego wypoczyn-
ku tj. boiska sportowe i place zabaw, 

zagospodarowywane są również tereny przyszkolne na po-
trzeby rekreacji.

Dokonywana jest zmiana klasyfikacji terenów rolnych 
na inwestycje na obszarach najbardziej do tego predyspo-
nowanych oraz przygotowywane są najbardziej atrakcyjne 
lokalizacje pod inwestycje turystyczne. W związku z tymi 
działaniami prowadzone są internetowe działania marketin-
gowe zwiększające dostępność inwestorów do informacji o 
gminie i jej ofercie.

Alina Maślak

W latach 80. w miejscowości Niebocko przygoto-
wywany był obrzęd weselny „Niebockie wesele” oparty na 
przedwojennym scenariuszu pt. „Wesele”.

W czasie przygotowywania „Niebockiego wesela” 
założono tymczasową kapelę ludową, która miała przygry-
wać podczas występu. W skład kapeli weszli dawni „weselni 
grajkowie”. Zespół obrzędowy rozpadł się, ale „muzykanci” 

spotykali się dalej i razem grali, dając początek kapeli ludo-
wej założonej przez nieżyjącego już Mieczysława Olenia-
cza.

W 1987 roku Mieczysław Oleniacz dobrał stały skład 
kapeli, dołączył do kapeli zespół śpiewaczy i wybrał dla niej 
nazwę „PRZEPIÓRECZKA”. Sam zaś został jej kierowni-
kiem.

Małgorzata Turopolska
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Kościół w Obarzymie, 
na Szlaku Architektury Drewnianej

Koncert kapeli „Przepióreczka”
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Kapela początkowo nie miała miejsca, gdzie mo-
głaby odbywać próby. Odbywały się one raz w miesiącu w 
Bibliotece Publicznej. Kapela występowała początkowo w 
Niebocku. Później zaczęła wyjeżdżać i brać udział w impre-
zach wojewódzkich. Wtedy to kierownik Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dydni przydzielił jej instruktora, który zaczął orga-
nizować wyjazdy kapeli na różne przeglądy i imprezy. Urząd 
Gminy w Dydni dał pomieszczenie w budynku agronomów-

ki, gdzie do jesieni 2004 roku odbywały się próby. Pierwsze 
stroje – krakowskie zakupił były prezes SKR Marek Kosze-
la. Wspomagał też finansowo kapelę, której występy już na 
dobre wpisały się w kalendarz imprez gminy i województwa. 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni zakupił dla niej nowe stro-
je rzeszowskie zarówno męskie, jak i damskie.

W kapeli „PRZEPIÓRECZKA” grają muzycy wiejscy, 
którzy w większości nie znają nut, grają ze słuchu. Repertuar 
czerpią z własnych przekazów, znajomości dawnej muzyki, 
tekstów i tradycji ludowych. Od najstarszych mieszkańców 
zbierają słowa i melodie piosenek i przyśpiewek ludowych. 
Od chwili powstania kapeli w „PRZEPIÓRECZCE” grali i 
śpiewali: Mieczysław Oleniacz, Zbigniew Adamski, Wła-
dysław Zubel, Zbigniew Zubel, Alfred Koryto, Tadeusz Pil-
szak, Eugeniusz Wójtowicz, Józef Pytlak, Tadeusz Pytlak, 
Józef Zubel, Marian Szuba, Kazimierz Gierlach, Stanisław 
Wójtowicz, Anna Adamska, Urszula Wójtowicz, Kazimierz 
Bieńczak.

Obecnie kapela występuje na uroczystościach miej-
scowych, gminnych, wojewódzkich i międzywojewódzkich. 
Podczas dożynek prowadzi korowód dożynkowy, śpiewając 
piosenki i przyśpiewki dożynkowe. Od kilkunastu lat bierze 
udział w zjeździe kapel i śpiewaków Podkarpacia. Kapela 
występowała na ,,Solińskim lecie”, imprezie organizowanej 
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, koncertowa-
ła w salach wystawowych Muzeum Regionalnego w Brzo-
zowie. Fragment koncertu emitowała telewizja Rzeszów, a 
także Panorama pr. 2 Telewizji Polskiej. W listopadzie 1996 
roku dokonała pierwszego nagrania dla Radia Rzeszów i 
przystąpiła do Plebiscytu Kapel Ludowych organizowanych 
przez to radio, plasując się kilka razy na czołowych miej-
scach listy.

W 2001 roku kapela dokonała drugiego nagrania w 
polskim Radiu Rzeszów, owocem czego jest płyta z melo-
diami i przyśpiewkami ludowymi.

Swoim występami uświetnia takie imprezy, jak: Dni 
Polańczyka, Dni Dydni, Dni Brzozowa, Dni Wielkopola 

Skrzyńskiego i Wiśniowej, Jarmarki Folklorystyczne.
Organizowane corocznie przez Gminny Ośrodek 

Kultury spotkania z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, Dnia Mat-
ki, Dnia Seniora są okazją do wymiany doświadczeń mię-
dzy starszym i młodszym pokoleniem.

Kapela skorzystała z zaproszenia na dużą plenero-
wą imprezę z okazji „Dni Niepołomic”, gdzie na dziedzińcu 
zamku Niepołomickiego dała dwugodzinny koncert.

W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi 
i gimnazjami z terenu Gminy Dydnia uświetnia coroczne 
konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną i pisankę. 
W ramach współpracy i wymiany kulturalnej kapela „PRZE-
PIÓRECZKA” gościła z występami w Mahaniu na Słowacji. 

Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” gościła też w przedszkolu w 
Dydni, Brzozowie i Niebocku. Członkom kapeli należą się 
bardzo duże słowa uznania za to, że większość swojego 
wolnego czasu poświęcają na próby kapeli, wyjazdy z wy-
stępami czy mozolne szukanie tekstów starych piosenek.

W roku 2008 kapela nagrała kolejną płytę pt. „Razu 
pewnego”. W 2010 roku kapela obchodziła uroczystość 25-
lecia swojego istnienia, niestrudzonej pracy na niwie kultury, 
promowania Gminy poza jej granicami oraz kultywowania 
tradycji ludowych. Na wniosek Wójta Gminy Dydnia Jerze-
go F. Adamskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski przyznał:
- Złote Krzyże Zasługi dla: Wandy Rachwał, nieżyjącej już 

Urszuli Wójtowicz, Zofii Myćka, Szymona Rachwała
- Srebrne Krzyże Zasługi dla: Kazimierza Sokalskiego, 

Władysława Delimata, Józefa Rachwała
- Brązowe Krzyże Zasługi dla: Zofii Kosteckiej, Romana 

Sokalskiego.
Uroczystość wręczenia oznaczeń odbyła się 15 lu-

tego 2011 r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie. Odznaczenia wręczała Wojewoda Podkarpacki 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska. 

Obecny skład kapeli Ludowej „PRZEPIÓRECZKA” 
to: śpiew: Wanda Rachwał, Zofia Myćka, Zofia Kostecka, 
Kazimierz Sokalski, Roman Sokalski; instrumentaliści: klar-
net - Roman Sokalski, klarnet - Józef Rachwał, kontrabas 
- Władysław Delimat, akordeon - Szymon Rachwał, Roman 
Sokalski.

Małgorzata Turopolska

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

„Dożynkowa się w niebo wzbija pieśń...”

W dożynkowym korowodzie
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Dzięki staraniom Pani Aliny Maślak Sekretarz Gminy 
Dydnia ukazała się opowieść o Herminie Zubel pt. „Minia” 
autorstwa Waldemara Bałdy.

„Nie odejść bez śladu, zostawić po sobie coś, jakieś 
dzieło, jakiś znak, dobrą pamięć – to zdaje się, jedna z naj-
starszych tęsknot ludzi” – tak zaczyna swoją opowieść o 
poetce ludowej z Niebocka znany krakowski pisarz Walde-
mar Bałda. Książka składa się z trzech łączących się roz-
działów. W pierwszym autor zawarł, w piętnastu częściach, 
historię życia i twórczości poetki. Wspomina czasy jej mło-
dości, kiedy to, najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, 
Hermina już od wczesnych lat wykazywała wrodzone ta-
lenty (śpiewu, haftu, rysunku, ale i pierwszych prób pisania 
wierszy). Wypowiedzi rodziny, znajomych przeplatają się z 
narracją autora o tej niezwykłej, nietuzinkowej postaci, dla 
której najważniejsza była rodzina – dzieci, wnuki, no i oczy-
wiście mąż, dla którego w 1953 r. opuściła sąsiednią Gra-
bownicę Starzeńską. 

Dalej możemy przeczytać: „Do pisania podchodziła 
niby lekko, tak właśnie ze śmiechem, choć traktowała je po-
ważnie.” Gdy czasem ktoś chciał ją skrytykować – że sobie 
rymy naiwne obiera albo coś takiego – odgryzała się za-
raz, spontanicznie: „Siądź i napisz sam, jak tak łatwo”. Na 
kartach opowieści o Herminie pojawiają się zdjęcia z albu-
mu rodzinnego, z jej rodzicami, siostrami, mężem, dziećmi 
i wnukami. Dla czytającego jest to swego rodzaju podróż 
sentymentalna do czasów młodości Poetki.

W drugim rozdziale czytelnik odnajduje wybór wier-
szy Herminy Zubel, która pisała wiersze religijne, refleksyj-
ne, patriotyczne i okolicznościowe. Odchodząc, pozostawi-
ła cząstkę siebie w sercach ludzkich, którzy rozczytując się 
w jej poezji, odnajdują te czasy, miejsca czy ludzi, wśród 
których żyła i tworzyła.

W książce możemy znaleźć również krótką historię 
miejscowości, w której mieszkała Hermina Zubel. Tworzy ją 
rozdział trzeci. Autor książki przypomina dzieje miejscowo-

ści powstałej w I połowie XV w. wraz z jej wszystkimi osiąg-
nięciami i najważniejszymi wydarzeniami, które ukształto-
wały dzisiejsze Niebocko.

Minia, bo tak nazywano zdrobniale Herminę Zubel 
(de domo Koryto) zawsze mówiła, jak wspomina o tym w 
książce jej synowa Krystyna, że woli życie brać  na wesoło, 
nie na smutno. I taka była, pełna życzliwości i serdeczności 
dla innych. I taką jest w pamięci żywych.

Agnieszka Adamska

Waldemar Bałda, Minia. 
Opowieść o Herminie Zubel, wyd. I, 

Agencja Wydawnicza Jota, Rzeszów 2013, ss. 64.

We wtorek 11 marca 2014 r. w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Dydni odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, 
podczas którego zaprezentowali się chłopcy, uczniowie 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Widownia z podziwem  
słuchała wspaniałych prezentacji młodych artystów. Z wiel-
kim powodzeniem zaprezentowało się 25 uczniów klas I i 
II  przy akompaniamencie pedagogów. Oprócz muzycznej 
laurki, której zwieńczeniem była odśpiewana przez męską 
część widowni  piosenka „Żyje się raz” oraz pięknych ży-
czeń, wszystkie Panie obdarowane zostały „muzycznymi 
tulipanami”. Następnie wszystkim kobietom, i tym najmniej-
szym, i tym większym życzenia złożył Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski, życząc im przede wszystkim dużo zdro-
wia  i radości, składając przy tym bukiet kwiatów na ręce 
Dyrektor Szkoły Muzycznej Elżbiety Przystasz. Do tych 
życzeń przyłączył się również Henryk Siwiecki - Przewodni-
czący Rady Rodziców. 

W tej miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze przy 
dźwiękach uroczystego „100 lat” koncert dobiegł końca. 

Kolejny taki już za rok. 
Elżbieta Przystasz

fot. A. Kufel

Czas na życzenia
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24.04.2014 r. w Domu Ludowym w Jabłonce odbył 
się koncert zespołu Deco Ensemble poświęcony Janowi 
Pawłowi II. 

Podczas koncertu licznie zgromadzona publiczność 
usłyszała autorskie opracowania tang Astora Piazzolli - naj-
bardziej znanego kompozytora tanga argentyńskiego. Astor 
Piazzolla jest twórcą oryginalnego stylu znanego pod na-
zwą „neuvo tango”. Nie jest to jednak tango przeznaczone 
do tańczenia, lecz kunsztownie stylizowana muzyka do słu-
chania. Zespół wykonał również utwory Mieczysława Fogga 
„Ta ostania niedziela” i „W małym kinie”” oraz na zakończe-
nie koncertu w hołdzie Janowi Pawłowi II utwór Cesáreo 
Gabaraina „Pescador de hombres” (polska „Barka”).

Zespół Deco Ensemble powstał w 2013 roku, łącząc 

londyńskich muzyków pochodzących z różnych części Eu-
ropy, którzy są absolwentami uczelni: Julliard School of Mu-
sic w Nowym Jorku, Royal Conservatory of Belgium, Roy-
al Academy of Music oraz Guildhall School of Music and 
Drama w Londynie. Zespół regularnie koncertuje, głównie 
w Wielkiej Brytanii w salach: Wigmore Hall, Colston Hall w 
Bristol, The Castle w Wellingborough oraz w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli, jak i mniejszych salach koncerto-
wych w Glasgow, Manchester, Brighton, Cambridge, York.

W repertuarze zespół Deco Ensemble ma utwo-
ry różnych stylów muzycznych. Od Tanga Nuevo Astora 
Piazzolli poprzez tanga współczesnych, nowych kompozy-
torów, jak i również klasyczną muzykę kameralną, jazz oraz 
folk. Członkowie zespołu:

…Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat czło-
wiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Koś-
cioła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. 
Karol Wojtyła…

Data 27 kwietnia 2014 r. na trwałe wpisze się w pa-
mięć Polaków. W tym właśnie dniu, w Watykanie, został ka-
nonizowany nasz wielki Rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II.

W kościele parafialnym w Niebocku odbył się z tej 
okazji dziękczynny koncert słowno-muzyczny. Zorganizo-
wali go ksiądz proboszcz Edward Stępień i ksiądz kate-
cheta Zenon Ścirko. Aranżację słowno-muzyczną i instru-
mentalną zapewniły Jadwiga Rajtar-Żaczek i Agnieszka 
Myćka. W koncercie wystąpiła grupa młodzieży oraz zespół 
„Mansarda” - tym razem w poszerzonym składzie, zasilały 
go bowiem solistki reprezentujące scholę w Niebocku. Ulu-
bione papieskie pieśni i piosenki przeplatały się z tekstami 
Jana Pawła II, z refleksyjnymi myślami na temat Jego ży-
cia i działalności oraz z piękną prezentacją multimedialną 
o Ojcu Świętym, którą przedstawił ksiądz wikariusz Zenon 
Ścirko. „Mansarda” wraz ze scholą zaśpiewały m.in. „Bar-
kę”, „Zwiastunom z gór”, „Pójdę do nieba piechotą”, „Pol-
skie kwiaty”, „Ty tylko mnie poprowadź”, czy „Abba, Ojcze” 
do akompaniamentu dwóch gitar, co dodatkowo wzmocniło 
uroczysty i jednocześnie pełen radości nastrój tego dzięk-
czynnego spotkania. W koncercie piękne i wzruszające so-
lówki wykonały: Gabriela Woźniak, Kamila Pomykała, Anita 
Oleniacz, Monika Krowiak, Magdalena Stareńczak i Paulina 
Krzysik. Ponadto w dwugłosowym chórze śpiewały: Joanna 
Adamska, Andżelika Milczanowska, Ola Oleniacz, Paulina 
Lasek, Ola Skiba, Iza Adamska, Justyna Jatczyszyn, Oliwia 
Sąsiadek, Karolina Krzysik, Gabriela Indyk i Ola Szczepa-
nek.

Licznie zgromadzeni w kościele słuchacze nie kryli 
momentami swojego wzruszenia i od czasu do czasu moż-
na było dostrzec ocierane przez niektórych łzy. Widać było 
również na ich twarzach szczery uśmiech i radość z udziału 
w tej głębokiej, rozśpiewanej i pełnej zaangażowania mod-
litwie.

Spotkanie to rozpoczęte i zakończone zostało mod-
litwą dziękczynną poprowadzoną przez proboszcza parafii 
Niebocko księdza Edwarda Stępnia, który przy wystawio-
nym Najświętszym Sakramencie, wraz ze zgromadzonymi 
w kościele wiernymi odmówił „Litanię do Świętego Jana Pa-
wła II”, a po występie młodzieży „Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego”. 

Po koncercie i dziękczynnej modlitwie odprawio-
na została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem 
księdza proboszcza i księdza wikariusza, a jej oprawę mu-
zyczną zapewniły dwie uczennice gimnazjum w Niebocku 
Klaudia Sąsiadek (wokalistka) i Diana Sokołowska (akom-
paniament). Na zakończenie, wierni opuszczający kościół, 
mogli wsłuchać się w lirycznie zaintonowaną przez Klaudię 
piosenkę „Góralu, czy ci nie żal”, która tak często towarzy-
szyła w życiowej drodze naszego polskiego Papieża.

Cieszymy się, że mamy teraz, gdzieś tam w niebio-
sach, swojego Świętego, bliskiego nam w bardzo szczegól-
ny sposób. I dumni jesteśmy z tego, że mogliśmy specjalnie 
dla Niego wyśpiewać i wypowiedzieć tę ogromną radość, 
która nas wypełniła w dniu kanonizacji.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

W Niebocku

W Jabłonce

Beata Czerkies
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Wyśpiewać radość
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Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 
Kosiniak - Kamysz odwiedził 15 marca 2014 r. Sa-
morządowe Przedszkole w Dydni, gdzie spotkał się z 
dziećmi i rodzicami, którzy uczestniczyli w zorganizo-
wanych w przedszkolu zajęciach otwartych o nazwie 
„Rodzina w ruchu”.

W spotkaniu w przedszkolu uczestniczyli również 
towarzyszący Ministrowi: posłowie Jan Bury i Dariusz 
Dziadzio, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik , 
Marek Owsiany – Zastępca Dyrektora ARiMR w Rze-
szowie, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Piotr 
Szul – Przewodniczący Rady Gminy Dydnia, Roman 
Janowicz – sołtys wsi Dydnia, Elżbieta Przystasz – dy-
rektor Szkoły Muzycznej I st. w Dydni oraz gospodarz 
uroczystości -  dyrektor przedszkola Dorota Bluj.

Wizyta Ministra wiązała się z uczestnictwem 
przedszkola w ministerialnym projekcie „Szkoła w ru-
chu”, którego celem jest promowanie zdrowego stylu 

życia opartego na aktywności ruchowej.

Sabina Rakcheyeva (Azerbejdżan) – skrzypce, ab-
solwentka Julliard School of Music w Nowym Jorku oraz 
Royal Conservatory of Belgium. Doktor kierunku Dyploma-
cji Kulturalnej w SOAS, University of London. Zdobyła tytuł 
“Najlepszy Skrzypek Roku”, regularnie koncertuje podczas 
festiwali muzyki klasycznej oraz jazzowej: UBS Vieber Mu-
sic Festival, Sarasota, Tuscan Sun, Flanders, Miyazaki, 
Proms. Współpracowała z wieloma znakomitymi muzykami, 
m.in: Regina Carter, Bell Canto Trio, Chick Corea, Bobby 
McFerrin. Ostatnio współpracowała z Maximem Vengerov 
podczas nagrań dla EMI, jako koncertmistrz UBS Vieber 
Orchestra. Wydala solową płytę z własnymi kompozycjami.

Robert Luft (Wielka Brytania) – gitarzysta jazzowy, 
student Royal Academy of Music w Londynie. Jest określany 
jako najbardziej obiecujący muzyk londyńskiej sceny jazzu. 
Członek National Youth Jazz Orchestra, BBC Big Band oraz 
wielu innych zespołów. Co roku gra ogromną ilość koncer-
tów oraz festiwali. Występował podczas BBC Proms 2012 
w Royal Albert Hall. 

Elena Marigomez (Hiszpania) – kontrabas, absol-
wentka szkoły “Rafael Orozco”, obecnie studentka Guild-
hall School od Music and Drama w Londynie. Zwyciężczyni 
konkursu “Jóvenes en Concierto” w Kastylia i Leon. Czło-
nek orkiestr takich, jak: JONDE, OJEX, TWOS. Brała także 
udział w projektach z London Symphony Orchestra. Praco-
wała z dyrygentami tj. Valery Gergiev, Anton Rickenbacher, 
Jaime Martín, Klaus Arp, Jose Luis García Asensio, Janko 
Kastelic oraz występowała w wielu prestiżowych salach 
koncertowych, jak: Barbican Center, Queen Elizabeth Hall, 
Lincoln Center oraz Filharmonia Berlińska.

Ricardo Gosalbo (Hiszpania – Francja) – pianista, 
akompaniator, kompozytor, absolwent Trinity and Laban Con-
servatoire of Music and Dance w Londynie oraz Guildhall 
School of Music and Drama, gdzie obecnie jest asystentem. 
Kompozycje studiował w Niemczech w klasie prof. Helmuta 
Zapf. Występował w znakomitych salach koncertowych, jak: 
Barbican Hall w Londynie, Chapelle Royale w Brukseli, Kultur-
palast w Dreźnie. Zwycięzca konkursu 2013 GSMD dla akom-
paniatorów oraz 2013 Oxford Leider Young Artist Platform. Od 
2009 roku dyrektor artystyczny Mumuki Music & Dance Com-

pany. Dyrektor adaptacji melodramatu “Enoch Arden” Richar-
da Straussa , jako musical w Milton Court Theatre.

Bartosz Głowacki (Polska) – absolwent Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku w klasie prof. An-
drzeja Smolika oraz student Royal Academy of Music w 
Londynie w klasie prof. Owen ‘a Murray ‘a. “Młody Muzyk 
Roku 2009″, finalista Eurowizji dla muzyków klasycznych 
2010, zwycięzca Park Lane Group 2013 oraz zwycięzca 
wielu konkursach akordeonowych. Współpracował z wybit-
nymi instytucjami muzycznymi: Royal Opera House, Royal 
Academy of Dramatic Arts, London Philharmonic Orche-
stra, City of London Orchestra. Zagrał koncerty w salach: 
Wigmore Hall, Cadogan Hall, Royal Festival Hall, Purcell 
Room. Regularnie koncertuje, jako solista, członek zespo-
łów kameralnych, występuje w operach oraz sztukach tea-
tralnych. W jego planach na przyszły rok jest nagranie solo-
wej płyty ze współczesną muzyką akordeonową.

Organizatorami koncertu poświęconego bł. Janowi 
Pawłowi II byli: Wójt Gminy Dydnia, Dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dydni oraz Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Jabłonce. Koncert poprowadziła dr  
Elżbieta Przystasz.

Beata Czerkies

fot. S. Pytlowany

fot. G. Cipora

Koncert w hołdzie Świętemu

Goście wśród dzieci i rodziców

Beata Czerkies
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Wraz z początkiem roku rozpoczęte zostały prace 
przy realizacji zadania pn. „Remont sali tanecznej dużej i 
małej w budynku Domu Ludowego w Niebocku”. W ramach 
przedmiotowego zadania wykonano następujące prace:
- wymiana instalacji elektrycznej, wod – kan i wentylacji 
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi wraz z tynkami 
- wykonanie posadzek z płytek terrakota, cyklinowanie i 

lakierowanie parkietów
- wymiana okien i drzwi wewnętrznych
- malowanie ścian

Rozpoczęto prace przy budynku byłego Ośrodka 
Zdrowia w Niebocku, w ramach których wykonany zostanie 
nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymienione 
zostaną drzwi przy podjeździe, wykonany zostanie remont 
chodników i dojść do budynku, przewidziano do wykonania 
także naprawę elewacji budynku.

Trwają także prace nad realizacją zadania pn. „Re-
mont budynku Domu Ludowego w Grabówce, w ramach 
którego wykonane zostaną następujące prace:
- przebudowa sanitariatów na parterze budynku
- wymiana instalacji elektrycznej, wod – kan w pom. sani-

tariatów
- remont pomieszczeń kuchni wraz z licowaniem ścian 

płytkami glazurowanymi 
- wykonanie posadzek z płytek terrakota
- wymiana okien i drzwi wewnętrznych
- malowanie ścian.

Maciej Dżoń

Dnia 02.04.2014 r. w Zespole Szkół im. Ignace-
go Łukasiewicza w Humniskach odbył się finał XII Re-
gionalnego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego pt. 
„Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”. Wzięło w nim 
udział 3 uczniów Zespołu Szkół w Dydni: Kacper Cho-
rążak – uczeń klasy IV b  Szkoły Podstawowej oraz 2 
gimnazjalistów: Ewelina Kaszowska – uczennica klasy II 
b i Tobiasz Fejdasz  z klasy III a.

Kacper Chorążak znalazł się w piątce finalistów 
konkursu. 

Zwyciężyła uczennica Zespołu Szkół w Turzym 
Polu – Barbara Nastał.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. To-
warzyszą mu wystawy fotograficzne. Tegoroczna wysta-
wa nosiła tytuł „Przyroda okiem młodego fotografa.”

Danuta Zaremba 

 Ruch, zdrowie i bezpieczeństwo - to najważniej-
sze hasła „Roku Szkoły w Ruchu”, a takim właśnie zo-
stał ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej rok 
szkolny 2013/2014.

W ramach działań promujących aktywność fi-
zyczną i zdrowy tryb życia, szkoły i przedszkola z ca-
łej Polski mogą przyłączyć się do akcji „Ćwiczyć każdy 
może”. Najlepsze z nich uzyskają tytuł „Szkoły w Ru-
chu” lub „Przedszkola w Ruchu”. Wśród kilku tysięcy 
szkół z całej Polski ubiegających się o ten tytuł jest 
także Samorządowe Przedszkole w Dydni.

Projekt ma uświadomić uczniom, że ruch to nie 
tylko obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, ale 
każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia. 
Najważniejszym celem akcji jest jednak zachęcenie 
dzieci i młodzieży (a także ich rodziców) do aktywne-
go spędzania czasu, uprawiania sportu, bo sport – to 
lepsze samopoczucie, dobra kondycja, droga do osią-
gania życiowych sukcesów i uwierzenia w siebie. Waż-
nym elementem programu jest też edukacja prozdro-
wotna, miedzy innymi- kształtowanie dobrych nawyków 
żywieniowych, bo przecież ruch i zdrowie powinny iść 
w parze.

Beata Czerkies

fot. G. Cipora

fot. M. Dżoń

Od prawej: wicewojewoda A. Wosik, 
minister W. Kosiniak-Kamysz, wójt Jerzy F. Adamski, 
sołtys R. Janowicz, dyr. szkoły muzycznej E. Przystasz

Sala Domu Ludowego w Niebocku
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„Serowarstwo alternatywą dla podkarpackich rolni-
ków” - bezpłatne szkolenie zorganizowane 08 marca 2014 r. 
w Wiejskim Domu Kultury w Dydni - okazało się również 
ciekawą alternatywą na spędzenie sobotniego popołudnia 
dla blisko 50 osób z terenu Gminy Dydnia. 

Szkolenie w Dydni było jednym z cyklu szkoleń or-
ganizowanych na terenie podkarpackich gmin w ramach 
projektu pn. „Serowarstwo alternatywą dla podkarpackich 
rolników”, w ramach którego w trzech powiatach: brzozow-
skim, sanockim i bieszczadzkim w marcu br. zostało prze-
prowadzonych pięć szkoleń pod tą samą nazwą. Realiza-
torem projektu a tym samym organizatorem szkolenia w 
Dydni było Stowarzyszenie Rolników „Ostoja” z Nagórzan 
wraz z brzozowskim Stowarzyszeniem Euro San. Dydyń-
skie szkolenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wój-
ta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego. Partnerstwo me-
dialne przedsięwzięcia zagwarantowało Radio Rzeszów, 
Nowe Podkarpacie, brzozowskie portale informacyjne: 
Brzozowiana.pl i RBR.INFO, a także kwartalnik Nasza Gmi-
na Dydnia. 

Szkolenie, które miało na celu przybliżenie walorów i 
poznanie receptury tradycyjnych, lokalnych wyrobów sero-
warskich oraz naturalnego domowego pieczywa na zakwa-
sie, adresowano do przedstawicieli lokalnej społeczności 
zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, producentów 
mleka, pszczelarzy, jak również do wszystkich zaintereso-
wanych tematyką poruszaną w trakcie spotkania. Program 
ponad trzygodzinnego szkolenia obejmował pokaz produk-
cji ekologicznych serów podpuszczkowych – czyli serów 
twardych dojrzewających, wytwarzanych z mleka krowiego 
na bazie naturalnej podpuszczki. Jolanta Dal z Osławicy 
- producentka serów, która prowadziła tę część szkolenia 
zaprezentowała cały proces wytwarzania serów podpusz-
czkowych, przekazała także  informacje niezbędne do prze-
prowadzenia prawidłowego procesu serowarskiego, a także 
chętnie odpowiadała na pojawiające się pytania. W między-
czasie Tadeusz Rolnik z Niebieszczan – właściciel gospo-
darstwa ekologicznego, pszczelarz, ale przede wszystkim 
propagator zdrowej żywności prezentował i zachęcał do 
pieczenia naturalnego chleba na zakwasie w każdym go-
spodarstwie domowym. Uczestnicy szkolenia mogli na 

miejscu przekonać się o walorach smakowych przygotowy-
wanych produktów. W trakcie spotkania adresaci szkolenia 
mogli degustować sery podpuszczkowe w różnych stadiach 
leżakowania, naturalne pieczywo na zakwasie, chleb z mąki 
orkiszowej, a także regionalne wino z sanockiej winnicy.

Bardzo miłym akcentem sobotniego szkolenia było 
złożenie życzeń wszystkim Paniom z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Do pięknych życzeń podkreślających 
znaczenie kobiet w każdej sferze życia wypowiedzianych 
przez Wójta Gminy Dydnia dołączyli także organizatorzy: 
Prezes Stowarzyszenia „Ostoja” Marek Silarski, Z-ca Pre-
zesa „Ostoi” Jan Kuczma oraz Paweł Owsiany Z-ca Preze-
sa Stowarzyszenia Euro San z Brzozowa. 

Wszystkim uczestnikom szkolenia „Serowarstwo al-
ternatywą dla podkarpackich rolników” wręczono zaświad-
czenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z 
próbką podpuszczki – niezbędną do produkcji prezentowa-
nych serów. Miłym dodatkiem do zaświadczenia była skrom-
na niespodzianka w postaci słodyczy, a dla pań symbolicz-
ny tulipan podkreślający ważność dnia ósmego marca.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż oprócz zaangażo-
wania wszystkich współorganizujących dydyńskie szkole-
nie „Serowarstwo alternatywą dla podkarpackich rolników”, 
którego koordynowania podjęła się Marta Chorążak-Ta-
bisz z Dydni, swoją pomocą służyły także osoby lokalnej 
dydyńskiej społeczności. Serdeczne podziękowania od 
organizatorów popłynęły dla Wójta Gminy Dydnia Jerzego 
F. Adamskiego, Beaty Czerkies z Jabłonki, a także Doroty 
Bluj z Dydni oraz Przewodniczącej KGW w Dydni Elżbiety 
Pocałuń.

Inicjatorem projektu pn. „Serowarstwo alternatywą 
dla podkarpackich rolników” jest Z-ca Dyrektora Podkarpa-
ckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie Marek 
Owsiany, który to również pozyskał fundusze od sponsora 
- firmy Bakoma Sp. z o. o. finansującej całe przedsięwzię-
cie.  

Finalnym punktem projektu pn. „Serowarstwo alter-
natywą dla podkarpackich rolników” będzie zaplanowana 
na okres letni konferencja szkoleniowa podsumowująca 
cykl szkoleniowy na terenie województwa podkarpackiego.

Marta Chorążak-Tabisz

fot. M. Chorążak-Tabisz

Prelekcja Jolanty Dal

Próba własnych umiejętności

fot. M. Chorążak-Tabisz

Marta Chorążak - Tabisz
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Adam Ruda zdobył brązowy medal na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży – Śląsk 2014.

W dniach 10-14 luty, na skoczniach w Szczyrku i 
Wiśle rozegrane zostały konkursy skoków narciarskich w 
ramach XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
zimowych ŚLĄSK 2014.

Pochodzący z Dydni, zawodnik ZTS Zakucie Zagórz/
SMS Szczyrk Adam Ruda (rocznik 1995, junior A) zdobył 
brązowy medal w konkursie skoków narciarskich na dużej 
skoczni w Wiśle, oddał skok na odległość 117,5 m. Na śred-
niej skoczni w kategorii juniora A, zajął 4 miejsce, skoki na 
96,5 m i 91 m. Gratulujemy.

Redakcja

Na posiedzeniu Rady Gminy Dydnia, które obyło się 
6 marca 2014 r. udział wziął I Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Andrzej Zawiślak. 
Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Brzozowie w okresie od 
stycznia do grudnia 2013 roku. Na podstawie analizy oceny 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2013 roku 
na terenie gminy Dydnia policjanci stwierdzili łącznie 127 
przestępstw,  w tym 9 przestępstw zostało popełnionych 
przez nieletnich sprawców. Na łączną liczbę127 zdarzeń 
złożyło się 51 przestępstw kryminalnych.

Topografia niektórych przestępstw w rozbiciu na 
poszczególne miejscowości na terenie gminy Dydnia w 
2013 r.

2013r.

Miejscowość
Kradzież z 
włamaniem

Kradzież  
rzeczy 
cudzej

Bójka, 
pobicie

Usz-
kodzenie 
mienia

Dydnia 2 2
Grabówka 1
Jabłonica 
Ruska 1 1
Jabłonka 1 1
Krzemienna 1
Końskie 2
Niebocko 1 1 2
Niewistka
Obarzym 1
Temeszów 1
Ulucz 1
Witryłów 1 2
Wydrna 2 1
Krzywe
Razem 6 12 0 7

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 
Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

w powiecie brzozowskim za 2013 rok, należy stwierdzić, że 
na terenie gminy Dydnia było najbezpieczniej. Policjanci nie 
odnotowali ani jednego wypadku drogowego. Doszło jed-
nak do 30 kolizji, w wyniku których nikt nie został ranny.  
Policjanci ujawnili 17 nietrzeźwych kierowców. 

Procedura przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
2013 roku 

Na terenie gminy Dydnia policjanci przeprowadzili 92 
interwencje domowe. Z tego w 23 przypadkach stwierdzono 
przemoc w rodzinie i wdrożono procedurę Niebieskiej Kar-
ty. Analiza pokazuje, że dotkniętych przemocą w rodzinie 
było 5 mężczyzn, 29 kobiet i 7 dzieci.  Natomiast sprawcami 
tej przemocy byli głównie mężczyźni. Liczby wskazały, że 
sprawcami przemocy było 19 mężczyzn, 3 kobiety. Odno-
towano także jeden przypadek, gdzie sprawcą przemocy 
domowej był nieletni.  

Ponadto w swoim wystąpieniu I Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Andrzej 
Zawiślak przedstawił programy prewencyjne realizowane 
przez brzozowskich policjantów tj. „Stop patologiom - Ra-
zem bezpieczniej”, „Bezpieczny Senior”, „Ostrożnie pies”, 
„Ograniczyć wandalizm” „Bezpieczne zabytki”.

mł. asp. Monika Dereń 
 oficer prasowy 

Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie
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fot. archiwum „Nowe Podkarpacie”

Sprawozdanie I Zastepcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie mł. insp. Andrzeja Zawiślaka

Adam Ruda



21Nasza Gmina Dydnia II/2014

Dnia 22 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Dydni od-
był się Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Gmin Za-
przyjaźnionych - Dydnia 2014 pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Dydnia. Organizatorami turnieju było Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Wsparcia Inicjatyw Edukacyjnych, Kul-
turalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER”, 
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku 
w Dydni oraz Gmina Dydnia. 

W turnieju wystąpiły: zespoły z Brzostka, Wielopo-
la Skrzyńskiego, Frysztaka, Wiśniowej, goście ze Słowacji 
z miejscowości Raslavice oraz reprezentacja Gminy Dyd-
nia - OSP Niebocko. Zespoły zostały podzielone na dwie 
grupy, z których w rywalizacji każdy z każdym został wy-
łoniony zwycięzca. W grypie A wystąpiły: Raslavice, Wiś-
niowa, Wielopole Skrzyńskie. Po emocjonującej rywalizacji 
miejsce pierwsze przypadło Wielopolu Skrzyńskiemu, dru-
gie Wiśniowej, a trzecie Raslavicom. W grupie B zmaga-
nia wygrała drużyna z GOSiR Frysztak, w składzie której 
zabrakło dziewczyny, dlatego zgodnie z regulaminem me-
cze rozgrywali w składzie 5-osobowym. Na drugim miejscu 
uplasowało się OSP Niebocko, trzecie przypadło drużynie z 
Brzostka.  W meczach o 3. miejsce spotkały się drużyny z 
Wiśniowej i OSP Niebocko. Po zaciętym trzysetowym me-
czu lepsi okazali się goście z Wiśniowej, wygrywając 2:1 
i zdobywając 3. miejsce. W finale rywalizowały drużyny z 
Wielopola Skrzyńskiego oraz Frysztaka. Mecz finałowy był 
ozdobą całego turnieju. Wiele wspaniałych zagrań siatkar-
skich i zwrotów akcji mogli obejrzeć kibice i sympatycy piłki 
siatkowej zgromadzeni w sali sportowej w Dydni. Lepsza 
w pojedynku okazała się drużyna 5-osobowa (!) GOSiR 
Frysztak, która zwyciężyła po tie-breaku 2:1. 

Na zakończenie Międzynarodowego Turnieju Gmin 
Zaprzyjaźnionych zostały wręczone pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz statuetki dla najlepszych zawodników. Wrę-
czenia nagród dokonali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdy-
nand Adamski wraz z Dyrektorem GOK-u Jackiem Adam-
skim oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwoną Pocałuń. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Sylwestra Świ-
staka z Wielopola Skrzyńskiego, natomiast miano najlep-
szej zawodniczki przypadło Alenie Janicikovej z Raslavic.

Organizatorzy turnieju dziękują za pomoc w przygo-
towaniu imprezy Wójtowi Gminy Dydnia, dyrektorowi i pra-
cownikom Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i 
Wypoczynku w Dydni, dyrekcji oraz pracownikom Zespołu 
Szkół w Dydni.

Wyniki:
Grupa „A”

Raslavice - Wiśniowa, (11:25, 20:25), 0:2
Raslavice - Wielopole Skrzyńskie, (14:25, 11:25),  0:2
Wiśniowa - Wielopole Skrzyńskie; (20:25, 25:22, 10:15), 
1:2

Grupa „B”
Brzostek - Frysztak, (19:25, 17:25), 0:2
Brzostek - OSP Niebocko, (21:25, 11:25), 0:2
Frysztak - OSP Niebocko, (25:19, 25:23), 2:0

FINAŁ
Wielopole Skrzyńskie - Frysztak, (19:25, 25:20, 11:15), 1:2

o 3. miejsce
Wiśniowa - OSP Niebocko, (23:25, 25:19, 15:13),  2:1

Maciej Oleniacz

Na parkietach Zespołu Szkół w Dydni oraz Szkoły 
Podstawowej w Jabłonce  16 lutego bieżącego roku odbył 
się po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Dydnia pod patronatem Wójta Gminy Jerzego Fer-
dynanda Adamskiego . W rywalizacji wystąpiło 6 drużyn, 
nie jak wcześniej zakładano 8 . Do turnieju przystąpiły: OSP 
Niebocko, Końskie, ALKOTEAM Niebocko, Krzywe, Oba-
rzym, Dydnia (do udziału nie zgłosiły się Krzemienna, Nie-
wistka). Po rozlosowaniu grup w Dydni swoje mecze roz-
grywały: OSP Niebocko, Końskie, Dydnia oraz Obarzym. W 
hali sportowej w Jabłonce rywalizowały: Krzywe oraz ALKO-
TEAM Niebocko. W Jabłonce obyło się bez niespodzianki, 
poprzedni triumfatorzy pucharu wygrali 2:0 (25:12, 25:15). 
O wiele ciekawiej wyglądały zmagania w Dydni, gdzie za-
cięte boje stoczyli zawodnicy OSP Niebocko z Końskiem, 
ulegając po tie-breaku 1:2 zespołowi z Końskiego. W innych 
spotkaniach gra toczyła się do dwóch setów, „szybko, łatwo 
i przyjemnie”. Po rozegraniu potyczek grupowych przyszedł 

fot. W. Wojnar
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Pamiątkowe zdjęcie

Organizatorzy i zawodnicy turnieju
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Po przeczytaniu w kwartalniku „Nasza Gmina Dyd-
nia” artykułu poświęconego Alinie Maślak pragnę podzielić 
się swoimi wspomnieniami o Osobie, którą bardzo dobrze 
znałem i ceniłem jako Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ja-
błonce i Sekretarza Gminy Dydnia. 

W naszym codziennym życiu spotykamy ludzi, prze-
chodzimy obok nich, a czasami bywa tak ,że mamy moż-
ność z nimi współpracować. Życie jednak pędzi i często 
uciekają bezpowrotnie chwile piękne, dlatego postanowi-
łem podzielić się impresją o Ali Maślak, gdyż jako artysta, 
miałem okazję współpracować z Nią podczas projektu nad 
pomnikiem patrona szkoły Jana Pawła II w Jabłonce i me-
dalem patrona.

Bardzo mile wspominam ciepłe przyjęcie w szkole, 
Ala była wtedy bardzo urzeczona postacią, dzisiaj świętego 
Jana Pawła II. Bardzo chciała, wręcz zabiegała o to, aby 
na placu szkolnym pojawił się pomnik Jana Pawła II. Wy-
dawało mi się, że w tej sytuacji Ona wyczuwała świętość 
Jana Pawła II. Była zainteresowana każdym szczegółem, 

drobiazgiem, o który wypytywała, miałem wrażenie, że chce 
to wszystko zrozumieć. Od pierwszego spotkania, bardzo 
Ją polubiłem i traktowałem jak siostrę. Często dzwoniła i 
pytała o postępy w pracy, miała pracowitość pszczoły, co 
bardzo cenię.

Niesamowita inteligencja i człowieczeństwo, ukryte 
pod dziewczęcą prostotą i to jakby pozwalało jej zachować 
Dziecieństwo Boże. Ala miała wiele planów i marzeń, któ-
re zawsze starała się doprowadzać do końca, była konse-
kwentna. Miałem czasami wrażenie, że od życia oczekiwała 
czegoś więcej. 

Ala była samotna w swoich dążeniach, widziała rze-
czy, które dopiero powstaną. Była uczciwą i dobrą, była 
Człowiekiem, chciała dać jak najwięcej z siebie dla innych i 
to się Jej udało .Miała w sobie coś z Aniołka. Czasami tylko 
szkoda, że tak prawdziwi ludzie, szybko zamieniają się w 
Anioły i jako one pozostają z nami na ziemi.

art. rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zajdel

W piątek 21.03.2014r. z okazji Pierwszego Dnia 
Wiosny rozegrano klasowy turniej piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców. W kategorii gimnazjum dziewczęta zwyciężyła 
kl. III, drugie miejsce zajęła kl. II, a trzecie kl. I. W kategorii 
gimnazjum chłopcy pierwsze miejsce zajęła kl. IIIa, drugie 
miejsce kl. II, trzecie miejsce kl. IIIb, a czwarta była kl.I.

Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Martynę 
Ruszel  z kl. III, a najlepszym zawodnikiem został Artur Ho-
łówka z kl. II.

W Szkole Podstawowej w rozgrywkach brały udział 

klasy: IV, V, VI, łącznie dziewczynki i chłopcy. Pierwsze 
miejsce zajęła kl. VI, a drugie ex aequo kl. IV i V.

Największym zainteresowaniem cieszył się ostatni 
mecz turnieju pomiędzy nauczycielkami a reprezentacją 
dziewcząt gimnazjum. Gimnazjalistki wygrały pierwszego 
seta, ale w kolejnych lepsze były nauczycielki. Mecz zakoń-
czył się więc wynikiem 3:1 dla nauczycielek, które grały w 
składzie: Bożena Chorążak, Renata Sieńczak, Stanisława 
Zajdel, Beata Holik, Beata Ziółkoś-Florek, Beata Dżoń.

Andrzej Zajdel

czas na półfinały, w których zmierzyły się: OSP Niebocko 
– ALKOTEAM Niebocko oraz Końskie – Krzywe. W pierw-
szym „bratobójczym” spotkaniu lepsi okazali się strażacy z 
Niebocka, którzy wygrali 2:1 (25:22, 22:25, 15:10) i przypie-
czętowali awans do finału. Drugie spotkanie było mniej emo-
cjonujące, wygrane przez drużynę z Końskiego 2:0 (25:13, 
25:19). W meczu o 3. miejsce lepsza okazała się drużyna 
ALKOTEAM-u, wygrywając 2:0 (25:18, 25:11). Wielu emocji 
dostarczył mecz finałowy OSP Niebocko – Końskie, gdzie 
po raz kolejny mecz rozstrzygnął się po tie-breaku. W tym 
wypadku górą byli Strażacy z Niebocka, którzy dopingo-
wani przez swoich kolegów z drugiej drużyny, jak również 
i kibiców zgromadzonych na trybunach, wygrali 2:1 (20:25, 
26:24, 15:12) i zajęli 1. miejsce w Gminnym Turnieju Piłki 

Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dydnia. 
Na zakończenie rozgrywek Wójt Gminy Dydnia Jerzy 

F. Adamski wraz z dyrektorem GOK-u Jackiem Adamskim 
wręczyli pamiątkowe puchary oraz piłki siatkowe dla każdej 
z drużyn. Wybrano również najlepszych zawodników turnieju, 
którymi okazali się zawodnicy z OSP Niebocko. Miano Naj-
lepszej Zawodniczki przypadło Gabrieli Słocie, natomiast Naj-
lepszym Zawodnikiem wybrano Damiana Hałasika.

Organizatorzy turnieju słowa podziękowania składają: 
Wójtowi Gminy Dydnia, dyrektorowi i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury, dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Szkół w 
Dydni i Jabłonce oraz nauczycielom wychowania fizycznego 
w Niebocku i Dydni .

Maciej Oleniacz






