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Szanowni Czytelnicy !!!
Chociaż z niewielkim opóźnieniem jednak jest - jesienny numer 

„Naszej Gminy”. Wszyscy, którzy na niego czekali mogą zasiąść do lek-
tury.

W bieżącym numerze wiele ciekawych artykułów i czterech nowych 
autorów tekstów. Cieszy nas ich zaangażowanie i mamy nadzieję na dal-
szą współpracę.

Nasza gmina jako jedna z nielicznych w tym roku rozpoczęła nową 
inicjatywę. W czerwcu odbyło się wręczenie certyfikatu „Najlepsi z naj-
lepszych. Młodego europejczyka”. Stanowi to wyróżnienie naszej najzdol-
niejszej młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów - artykuł na 4 
stronie.

Nie mogło zabraknąć informacji z ósmego już Turnieju Gmin Brzo-
zowskich. Odbył się on w Brzozowie, a wspaniały wynik naszej drużyny 
i zaszczytne pierwsze miejsce uzasadnia jego obecność na naszych ła-
mach. Redakcja życzy kolejnych sukcesów w latach następnych.

Jest też relacja z przebiegu uroczystości patrona Szkoły Podstawo-
wej w Dydni, która to ze względów technicznych nie mogła być zamiesz-
czona w poprzednim numerze.

Sporą część numeru zajmują Dni Gminy Dydnia. W tym roku trwa-
ły one trzy dni i z tego względu poświęciliśmy im trzy osobne artykuły.

Ze „świeższych” wydarzeń jest relacja z Dożynek Gminnych w Nie-
bocku. Podczas dożynek miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród laureatom konkursu „Dom w kwiatach”. To także nowa inicjatywa 
warta kontynuowania w latach następnych.

To tylko część atrakcji jakie przygotowaliśmy w tym numerze. Za-
chęcamy do zapoznania się z pozostałą częścią czwartego już numeru 
„Naszej Gminy”.

redakcja

Jesień, gdy po lecie nastała
Wszystko ulewnym deszczem
Wymyła i wyszorowała

Na las rozrobiła wszystkich farb odcienie
I malowała drzewa w różne wzory i desenie.

Na noc wszystko mgła otulała,
Aby się złota farba
Z zieloną nie pomieszała.

Rano, gdy słońce wyszło zza chmury,
Mgły już nie było
Tylko z wądołów leśnych
Uniosły się białe opary.

Wtem wiatr zawiał porywiście
I zaczął strącać z drzew
Kolorowe liście.

Jedne same spadały,
Inne w powietrzu tańczyły i wirowały.

Jesień, nasionka leśne i krzaczki 
Liśćmi otuliła i na pola się oddaliła.
Na polu też doglądała,
Nigdy o niczym nie zapomniała.

Tylko płacząca brzózka mała
Liście rozwiała, gałązki w dół spuściła
Jakby się okryć chciała.
Płakała i drżała jak tu w tej białej koszuli
Zimę przetrwać miała.

Hermina Zubel

Jesień

Rano, gdy słońce wyszło zza chmury,

Inne w powietrzu tańczyły i wirowały.

Hermina Zubel
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Certyfikaty „Młodego Europejczyka” rozdane
28 czerwca 2005r. w Urzędzie 

Gminy w Dydni odbyło się uroczy-
ste wręczenie najlepszym uczniom 
Certyfikatu „Najlepsi z Najlepszych, 
Młodego Europejczyka”. Certyfikaty 
wręczyli Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski i Przewodniczący Rady Gmi-
ny Piotr Szul.

Całość miała doniosły charak-
ter, przybyli licznie zaproszeni goście 
– przedstawiciel Podkarpackiego Ku-
ratorium Oświaty w Rzeszowie – Pan 
Tomasz Żak, rodzice laureatów oraz 
dyrektorzy szkół.

Uroczystość rozpoczął występ 
zespołu wokalno – muzycznego „Szar-
lotki” ze SP w Jabłonce pod kierownic-
twem Roberta Dudka.

Otrzymanie certyfikatu stanowi-
ło duże wyróżnienie. Wiązało się ono 
z wybitnymi osiągnięciami w nauce 
lub w sporcie. 
Zaszczytu tego 
dostąpiło 40 
uczniów szkół 
podstawowych 
oraz gimna-
zjów.

„Certy-
fikat to nie tyl-
ko docenienie 
pracy ucznia 
w całym roku 
szkolnym, to 

również przypomnie-
nie dorosłym, że o ten 
cenny narybek należy 
dbać, by gdzieś po dro-
dze nam nie umknął. 
Również sami ucznio-
wie muszą wiedzieć, 
by coś osiągnąć całe 
życie muszą pra-
cować, nie mogą 
osiąść na laurach, 
nauki nigdy nie jest 
za wiele” - Jerzy 
F. Adamski.

Uzyskanie 
certyfikatu było 
zarówno dla laureatów jak i ro-
dziców bardzo miłym, wzruszającym 
przeżyciem i motywacją do dalszej pra-
cy. fo
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Wrêczenie certyfikatu

Laureaci certyfikatu
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Wystêp zespo³u „Szarlotki”
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Turniej Gmin po raz ósmy

Szkoła Podstawowa im. Królowej Ja-
dwigi w Dydni:
Kinga Bocoń VIb
Justyna Chorążak VIc
Dominika Chorążak IVb
Jarosław Fejdasz Va
Sławomir Fijałka VIa
Katarzyna Inglot VIa
Paulina Indyk Va
Karolina Kocyła IVb
Dominika Kot VIa
Magdalena Kułak IVb
Gabriela Kociszewska IVb
Iwona Kopleńska VIc
Monika Kmiotek IVa
Elżbieta Masłyk VIb
Izabela Noch VIb
Justyna Pytlowany Va
Paweł Sochacki Va

Marzena Stanisławczyk VIc
Dominika Świątek IVa
Marcin Toczek Va
Anna Wójcik VIa
Anna Wójcik VIb

Szkoła Podstawowa w Grabówce
Aleksandra Kopiczak V

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Jabłonce
Karolina Pałys V
Agata Pietryka VI

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół 
Publicznych w Końskiem
Justyna Naleśnik V
Zuzanna Pniak IV

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Jagiełły w Niebocku

Karolina Zajdel VI
Damian Zimoń VI

Gimnazjum w Dydni
Natalia Kułak Ib
Bogumił Kot IIId
Magdalen Noch IIIb
Magdalena Piegdoń IIb
Monika Rachwalska IIa
Anna Stadnik IIIb

Gimnazjum Zespołu Szkół Publicz-
nych w Końskiem
Anna Tokarska III

Gimnazjum im. Św. Jana Kantego 
w Niebocku
Monika Biesiada III
Piotr Koryto III
Krzysztof Pocałuń II
Magdalena Rachwał III

Laureaci certyfikatu

17 lipca 2005 
r. już po raz ósmy 
odbył się Turniej 
Gmin Brzozowskich. 
Impreza odbyła się na płycie stadionu 
brzozowskiego MOSiR-u. W Turnieju 
udział wzięły reprezentacje gmin: Brzo-
zów, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosiel-
na oraz Nozdrzec.

Otwarcia Turnieju dokonał  
Zdzisław Wojdanowski – Burmistrz 
Brzozowa. Następnie rozpoczęły się 
zmagania w ośmiu konkurencjach: sla-
lom z rafką rowerową, konkurs żarłoka, 
wyścig na deskorolce, toczenie beczki, 
konkurencja sprawnościowa, skakanka, 
rzut piłką do kosza. Nad turniejem czu-
wał Ryszard Pilszak z MOSiR-u.

Gminę Dydnia reprezentowa-
li: Z-ca Wójta Stanisław Pałys, oraz: 
Lucjan Adamski, Magdalena Adam-
ska, Rafał Czopor, Andrzej Jastrzębski, 
Wojciech Kłodowski, Dawid Kmiotek, 

Paweł Kmiotek, Katarzyna 
Kopiczak, Magdalena Ko-
piczak, Teresa Pawińska, 
Diana Ratajczyk, Paulina 
Ratajczyk, Artur Ruda, 
Tomasz Ruda, Sylwester 
Myćka (Pestek), Sylwe-
ster Myćka (Łysy), Paweł 
Szajnowski.

Drużyna reprezen-
tująca naszą gminę okaza-
ła się najlepszą.

Punktacja końcowa wyglądała 
następująco:
1. Dydnia -52 pkt.
2. Jasienia Rosielna – 49 pkt.
3. Nozdrzec – 47 pkt.
4. Haczów – 44 pkt.
5. Brzozów – 35 pkt.

Nagrody i pamiątkowe dyplo-
my rozdał Burmistrz Brzozowa. Potem  
rozpoczęła się część artystyczna.

G. C. i R. C.

Reprezentacja naszej gminy
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Święto patrona Szkoły Podstawowej w Dydni
W 1991 roku przywrócono na-

szej szkole imię Królowej Jadwigi. Jed-
nak przez kolejne lata nie obchodzono 
regularnie uroczystego święta ku czci 
patronki szkoły. Zmieniana była rów-
nież jego data. Najpierw był to dzień 3 
maja, później Święto Matki Kościoła. 
Po kanonizacji Królowej Jadwigi przez 
papieża Jana Pawła II Święto Patrona 
Szkoły Podstawowej w Dydni ustalone 
zostało na dzień 8 czerwca.

Uroczyste obchody tego święta 
odbywają się od pięciu lat. Od dwóch 
lat połączone są z imprezą ogólnośro-
dowiskową – festynem rodzinnym.

Dzień ten jest wyjątkowy dla ca-
łej społeczności szkolnej. Poprzedzają 
go liczne i różnorodne działania zwią-
zane z przygotowaniem zarówno głów-
nych uroczystości, jak i festynu.

W tym roku Święto Patrona 
Szkoły było obchodzone 5 czerw-
ca. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym w Dyd-
ni, celebrowaną przez ks. prałata Ada-
ma Drewniaka. We mszy udział wzięli 
zaproszeni goście – przedstawiciele 

władz samorządowych z Wójtem Gmi-
ny Dydnia - Jerzym F. Adamskim oraz 
Przewodniczącym Rady Gminy - Pio-
trem Szulem, nauczyciele, Rada Ro-
dziców, uczniowie i ich rodzice, a także 
mieszkańcy Dydni i okolicznych miej-
scowości.

Po mszy wszyscy udali się na 
stadion szkolny. Główne uroczystości   
rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu 
szkolnego. Wszystkich zebranych po-
witał dyrektor szkoły Andrzej Kot. 
Przypomniał on również postać patron-
ki i jej zasługi dla Polski i Kościoła.

Następnie uczniowie przedsta-
wili program historyczny przygotowa-
ny pod kierunkiem nauczycieli: Marty 
Rachwał i Mariusza Szuplewskiego. 
Inscenizacja ukazała widzom dwie sce-
ny z życia królowej Jadwigi, które prze-
trwały do naszych czasów w historii i w 
legendzie. Utrwaliły one wizerunek 
Pani Wawelskiej jako osoby wielce od-
powiedzialnej, roztropnej, zatroskanej 
o losy państwa, wrażliwej na krzywdę, 

hojnie wspierającej 
ludzi ubogich.

Po zakończe-
niu części artystycz-
nej rozpoczął się 
festyn rodzinny. Dla 
jego uczestników 
przygotowano róż-
norodne i atrakcyjne 
sposoby spędzenia 
tego popołudnia. Równocze-
śnie przeprowadzane były 
rodzinne konkurencje sporto-
we, loteria fantowa, czynny 

był sklepik szkolny. Rodzice oferowali 
przygotowane przez siebie dania gorą-
ce i ciasta. Dodatkową atrakcją festynu 
było widowisko cyrkowe. Największym 
powodzeniem cieszyła się loteria fan-
towa. Wartościowe nagrody zachęcały 
do kupowania losów. Duże zaintereso-
wanie wzbudziło strzelanie do tarczy 

z karabinka pneumatycznego. Dało to 
możliwość wykazania się umiejętno-
ściami strzeleckimi. Zwycięzcy wszyst-
kich konkurencji sportowych otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną dla dorosłych. Trwała ona do 
późnych godzin nocnych.

Organizowanie imprezy środo-
wiskowej wymagało dużego zaanga-
żowania wielu osób. W przygotowania 
tegorocznych obchodów Święta Szkoły 
włączyli się zarówno nauczyciele jak 
i rodzice. Wspólnie pozyskiwali od 
sponsorów środki finansowe i nagrody 
rzeczowe niezbędne do przeprowadze-
nia loterii fantowej. Duży wkład pra-
cy wniosły mamy uczniów ze szkoły 
w Dydni i ze szkół filialnych z Krzywe-
go, Krzemiennej, Niewistki, Obarzyma 
i Temeszowa. We własnym zakresie 
przygotowały one różnorodne potrawy      
bardzo chętnie przez wszystkich kupo-
wane.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Dydni składa serdeczne podziękowa-
nia ks. prałatowi Adamowi Drewniako-
wi, , nauczycielom, rodzicom, strażakom 
OSP w Dydni oraz wszystkim osobom, 
firmom, organizacjom i instytucjom, 
które w jakikolwiek sposób pomogły 
w przygotowaniu tegorocznego Święta 
Szkoły i festynu rodzinnego.

M.R. i J.R.

fot. T. Kułak

fot. T. Kułak

fot. T. Kułak

fot. T. Kułak
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W dniach 29-31 lipca odbyły 
się tegoroczne „Dni Gminy Dydnia”. 
W pierwszym dniu obchodzono Święto 
Policji powiatu brzozowskiego. Uro-
czystość miała miejsce w Dydni. Szcze-
góły na stronie 10.

W drugim dniu strażacy „oldbo-
je” walczyli o Puchar Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni 
- szczegóły strona 21.

Trzeci dzień to turniej sołectw. 
Gospodarzem imprezy była gościnna 
Grabówka z jej sołtysem - Bogdanem 
Miksiewiczem. W tym roku w turnie-
ju wzięło udział 8 wsi tj: Grabówka, 
Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Krzywe, 
Krzemienna, Temeszów i Witryłów. 
W tropikalnym wprost upale zawodni-
cy stanęli do zmagań sportowych w 7 
konkurencjach takich jak:
- dmuchanie piórka,
- rzut podkową do beczki,
- toczenie beczki,
- konkurencja sprawnościowa,
- przeciąganie liny,
- slalom z rawką rowerową,
- slalom wozem drabiniastym.

Na trybunach zgromadziła się  

duża liczba widzów. Widownia obser-
wowała zawody i zagrzewała do walki 
swoich zawodników. Występ w każdej 
dyscyplinie to zmagania sportowe i zma-
gania z bardzo wysoką temperaturą po-
wietrza, która tego dnia nie szczędziła 
nikogo. Najwięcej emocji wzbudziła 
konkurencja w przeciąganiu liny. Burzę 
oklasków zebrały Panie z kapeli ludo-
wej „Przepióreczka”. Bardzo pomagały 
drużynie z Niebocka, choć ekipa prze-
grała liczyła się chęć niesienia pomocy 
drużynie. Slalom wozem drabiniastym 
to kolejna z bardzo atrakcyjnych dys-
cyplin zaprezentowanych tego dnia. Tę 
konkurencję w pięknym stylu wygrała 
ekipa z Krzywego, na czele z sołtysem 
Panem Józefem Toczkiem. W prze-
rwach między konkurencjami wystąpiła 
kapela ludowa „Wiśniowianie” z Wi-
śniowej. Zaprezentowała się w przy-
ś p i e w k a c h 
i melodiach 
r e g i o n u 
rzeszow-
s k i e g o 
i strzy-
żowskiego. 

Rodzima „Przepióreczka” z Nieboc-
ka, tradycyjnie już zaprezentowała do-
brze wszystkim znany repertuar regionu 
rzeszowskiego. Atrakcją występów nie-
dzielnych był program kapeli podwór-
kowej z Nowego Żmigrodu „Zimny 
Drań”. Piosenki lwowskie, podwórko-
we śpiewane z publicznością przypo-
mniały starszym słuchaczom ich młode 
lata. Po podsumowaniu przez dyrektora 
GOK’u Jacka Adamskiego punktów 
całego turnieju najlepszą drużyną oka-
zała się ekipa z Krzywego. Wójt Jerzy 
F. Adamski wręczył jej dyplom, piękny 
puchar oraz beczkę piwa, która zosta-
ła rozlana pomiędzy zespołami rywa-
lizującymi tego popołudnia. Krzywe 
wywalczyło 114 punktów, druga była 
Jabłonka, a trzecie miejsce zajęli gospo-
darze niedzielnej zabawy – Grabówka. 

Duże podziękowania należą się  

Radzie Sołeckiej z sołtysem Bogdanem 
Miksiewiczem, Paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury za sportową atmos-
ferę i udaną zabawę, która towarzyszyła 
wszystkim do końca.

Impreza zakończyła się festy-
nem ludowym.

Małgorzata Turopolska

Turniej wsi 2005

ś p i e w k a c h 
i melodiach 
r e g i o n u 
rzeszow-
s k i e g o 
i strzy-
żowskiego. 

Zbiórka dru¿yn uczestnicz¹cych w turnieju
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„Wiœniowianie”

Dru¿yna z Krzywego

Slalom wozem drabiniastym
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Dożynki 2005
Od kilku lat Dożynki Gminne wpisały się w tradycję 

naszej gminy. To dzień szczególnie ważny, bo wtedy to rol-
nicy dziękują za plony, które zebrali. Jest to okazja do spo-
tkań sąsiedzkich, zabawy i wspomnień. Tegoroczne dożynki 
odbyły się 4 września 2005 r. w Niebocku. Rozpoczęły się 
one przemarszem od budynku Domu Ludowego do kościo-
ła. Korowód prowadziła orkiestra dęta, młodzieżowy zespół 

pieśni i tańca z Niebocka, oraz kapela ludowa „Przepiórecz-
ka”. Mszy św. Dziękczynnej za tegorocznie zebrane plony 
przewodniczył ksiądz infułat Julian Pudło, a homilię wygło-
sił ks. dziekan Adam Drewniak. Nawiązał do ciężkiej pracy 
rolnika, i do wartości człowieka w obecnym czasie. Po Mszy 
Świętej dzielono się chlebem wypieczonym z tegorocznego 
zboża.

Druga część uroczystości dożynkowych miała miejsce 
na boisku szkolnym przy SP w Niebocku.

Piękna pogoda zgromadziła wielu mieszkańców na-
szej Gminy. W tym roku Starościną dożynek była Elżbieta 
Lasek – mieszkanka Niebocka, gospodyni domowa prowa-

dząca wraz z mężem Józefem 4 hektarowe gospodarstwo 
rolne. Starostą dożynek był Jan Biesiada z Niebocka, który 
wspólnie z żoną Agatą gospodaruje na 6,5 ha ziemi. Posiada 
również hodowlę truskawek i chryzantem.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy krótkim wystąpie-
niem witając mieszkańców i zaproszonych gości. Wręczył on 
listy z podziękowaniami Panu Markowi Owsianemu i Panu 
Adamowi Pęziołowi za pomoc okazaną gminie w dziedzinie 
gospodarczej.

Z zaproszonych gości przybyli: ks. proboszcz Edward 
Stępień, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Marek Owsia-
ny, Adam Pęzioł, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, 
Z-ca Wójta Stanisław Pałys oraz Sekretarz Gminy Krystyna 
Indyk.

Jak co roku nie zawiodły Panie z KGW. Piękne wieńce 
dożynkowe to efekt ich pracy. W tym roku zaprezentowały 

fot. redakcja

fot. redakcja

fot. redakcja

fot. redakcja

fot. redakcja
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Korowód do¿ynkowy

Wrêczenie nagród laureatom konkusu „Dom w kwiatach”

Wieñce do¿ynkowe

Wieñce do¿ynkowe

Wrêczenie darów ofiarnych

Wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca z Niebocka
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Dom w kwiatach
10 lipca została ogłoszona I edycja konkursu „Dom 

w kwiatach” którego pomysłodawcą i organizatorem był 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Celem konkur-
su było zachęcenie mieszkańców naszej gminy do dbania 
o piękno i estetykę zarówno domów jak i ogrodów. Kon-
kurs podzielono na trzy kategorie: ogród, detal ogrodowy 
i balkon. Zgłoszenie do konkursu odbywało się poprzez 
wypełnienie karty zgłoszenia i przekazanie jej do Urzędu 
Gminy do dnia 25 lipca. Wpłynęło 14 zgłoszeń.

4 – 5 sierpnia komisja konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy dokonała oględzin ogrodów, detali ogrodo-
wych i balkonów oraz sporządziła dokumentację zdjęciową 
celem wyłonienia najpiękniejszych. 

Przyznała trzy równorzędne pierwsze miejsca w każ-
dej z trzech kategorii:
- ogród – Małgorzata Niemiec z Witryłowa,
- detal ogrodowy – Krystyna Toczek z Krzywego,
- balkon – Teresa Myćka z Niebocka.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczanie nagród 
odbyło się podczas Gminnych Uroczystości Dożynkowych 
– Niebocko 2005. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we w postaci grilli ogrodowych wraz z oprzyrządowaniem 
oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali 
nagrody pocieszenia: komplet garnków, zestaw kwiatów 
cebulowych i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy. 
Wręczenia nagród dokonała Sekretarz Gminy Krystyna In-
dyk wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Barbarą 
Ruchlewicz.  Dokumentację fotograficzną można było obej-
rzeć w Szkole Podstawowej w Niebocku. Obecnie znajduje 
się w budynku Urzędu Gminy.

Barbara Ruchlewicz
Od redakcji: Mamy 
nadzieję że konkurs 
będzie kontynu-

owany w latach następnych.

osiem wieńców dożynkowych z Grabówki, Niebocka, Jabłon-
ki, Wydrnej, Krzywego, Krzemiennej, Końskiego i Dydni.

Na dożynkach rozstrzygnięty został także konkurs 
„Dom w kwiatach”. Szczegóły poniżej. 

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta dzia-
łająca przy GOK w Dydni, Zespół Pieśni i Tańca z Nie-
bocka, Kapela Ludowa „Przepióreczka” oraz Zespół Pieśni 
i Tańca „Beskidy” z Dominikowic.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania i uświetnienia tegorocznych dożynek gminnych 
w Niebocku: paniom z KGW, OSP Niebocko, Radzie Sołec-
kiej, Urzędowi Gminy w Dydni oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Dydni. 

Małgorzata Turopolska
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I miejce - „detal ogrodowy”

I miejce - „ogród”

I miejce - „balkon”
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Dydnia w gronie miast i gmin papieskich
Gmina Dydnia wspólnie z 14 

miastami z Polski podpisała deklara-
cję współpracy w ramach mającego 
powstać Związku Miast i Gmin Papie-
skich.

W Słupsku spotkali się przed-
stawiciele 16 miast i gmin polskich, by 
omówić założenia mającego powstać 
Związku Miast i Gmin Papieskich. 
Pomysłodawcą tego projektu, jest pre-

zydent Słupska Maciej Kobyliński. 
W trakcie spotkania powołano siedmio-
osobowy zespół roboczy, który zajmuje 
się organizacją działalności przyszłego 
związku. „Najważniejszym obecnie te-
matem jest Zjazd Założycielski, gdyż 
dopiero on oficjalnie zainauguruje 
działalność organizacji” - mówi Jerzy 
F. Adamski, Wójt Dydni, który wszedł 
w skład zespołu roboczego. 

W zjeździe organizacyjnym 
uczestniczyli włodarze; Bydgoszczy, 
Krakowa, Częstochowy, Torunia, Słup-
ska, Inowrocławia, Drawska Pomor-
skiego, Gniezna, Grudziądza, Mławy, 
Opoczna, Pabianic, Radomia, Skrzy-
szowa, Dydni i Domaradza.

Andrzej Józefczyk

Święto Policji w Dydni
Za nami kolejne święto 

Policji, od dwu lat organizo-
wane poza siedzibą jednostki. 
W 2004 r. gościliśmy na tere-
nie Gminy Nozdrzec, w tym 
roku uroczystość nasza odbyła 
się w Dydni. Zbiegła się ona 
z wyremontowaniem i odda-
niem do użytku pomieszczeń 
miejscowego rewiru dzielnico-
wych oraz przydzielenia temuż 
rewirowi nowego radiowozu 
- terenowego „Aro”, niezbęd-
nego do pracy w podgórskim 
terenie. Obok Dydni „Aro” 
otrzymał także rewir dzielnico-
wych w Nozdrzcu. Szereg przysiółków 
tych gmin położonych jest w miejscach 
gdzie trudno było dojechać służbowym 
polonezem. 

W policyjnym święcie udział 
wzięli przedstawiciele władz powiato-
wych i gmin powiatu. W imieniu Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego uczestniczył inspektor Janusz 
Ziobro – zastępca komendanta wo-
jewódzkiego. W uroczystości uczest-
niczył Vice Przewodniczący Rady 
Powiatu – Marek Owsiany, Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż i burmistrz 
Brzozowa Zdzisław Wojdanowski, 
Prokurator Rejonowy – Aurelia Ski-
ba, Komendant Państwowej Straży Po-

żarnej - młodszy brygadier Stanisław 
Pająk, prezes OSP w powiecie brzo-
zowskim – Stanisław Łobodziński. 
Przybyli zaproszeni Wójtowie Gmin: 
Nozdrzca – Antoni Gromala, Domara-
dza – Adam Komórek. Władze miej-
scowe reprezentowali: Przewodniczący 
Rady Gminy - Piotr Szul, Wójt Gminy 
– Jerzy F. Adamski i Proboszcz parafii 
– dziekan ks. Adam Drewniak. Uroczy-
stości poprzedziła Msza Święta, później 
odbyło się poświęcenie pomieszczeń 
rewiru jak też nowych radiowozów. 
Były też awanse na wyższe stopnie po-
licyjne. W tym roku awansowano: na 
podinspektora – Alfreda Szydłowskie-
go; na aspiranta sztabowego: Krzysz-
tofa Bogusza, Romana Drożdżala, 
Zbigniewa Śmiałko, Mariana Woź-
niaka; starszymi aspirantami zostali: 
Janusz Barański, Krzysztof Dudek, 
Jerzy Dudycz, Bogdan Dutkowski, 
Zdzisław Toczek. Nowi aspiranci to: 
Piotr Głąb i Marek Sowa. Sierżantami 
sztabowymi mianowano: Krzysztofa 
Domaradzkiego i Marka Drożdżala 
natomiast starszym sierżantem – Pawła 
Konopkę.

Były i odznaczenia: srebrnym 
krzyżem zasługi odznaczono Tadeusza 

Ziębę I Zastępcę Komendanta 
Powiatowego Policji, natomiast 
Wiesław Dobosz i Jan Ogrod-
nik zostali wyróżnieni srebr-
nymi odznakami „Zasłużony 
Policjant”. Okolicznościowymi 
medalami „Za pomoc i współ-
pracę z Komendą Powiatową 
Policji w Brzozowie” wyróż-
niono: Zygmunta Błaża, Je-
rzego Adamskiego i Marka 
Ćwiąkałę (Wójta Gminy Jasie-
nica Rosielna). Podziękowania 
za pomoc i współpracę z po-
licją Podkarpacia przekazał 
także inspektor  Janusz Ziobro, 

wręczając okolicznościowe puchary Z. 
Błażowi, J. Adamskiemu i ks. Adamowi 
Drewniakowi. Awansowanym, odzna-

czonym i wyróżnionym gratulujemy. 
Miejscowy rewir dzielnicowych wzbo-
gacił się tego dnia o nowy komputer, 
który przekazał zastępca komendanta 
wojewódzkiego. Zespół dzielnicowych 
w Brzozowie otrzymał od Burmistrza 
Miasta nową drukarkę do komputera 
przekazanego kilka lat wcześniej.

A później był uroczysty obiad 
i spotkanie koleżeńskie w Temeszowie 
przy bigosie, grochówce, kiełbaskach. 
Nie znaczy to wcale, że w powiecie nie 
było służby, jak co dzień,  na drogach 
i w rejonach zagrożonych znajdowały 
się policyjne patrole.

nadkomisarz Jan Wolak
fot. K. Barański

fot. K. Barański

fot. K. Barański
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CZY ZNASZ SWOJEGO 
DZIENICOWEGO?

Dzielnicowi są policjantami 
pierwszego kontaktu mieszkańców 
miasta i wsi z terenową Policją. Do nich 
każdy z mieszkańców może zwrócić się 
z prośbą o pomoc czy poradę. Jeżeli 
zakres kompetencji nie dotyczy proble-
mu podnoszonego przez zgłaszającego, 
możecie Państwo liczyć na to, że skie-
ruje do właściwej instytucji lub urzędu, 
zgodnie z właściwością. A warto wie-
dzieć, że dzielnicowy w swojej dziel-
nicy (rejonie służbowym) wykonuje 

szereg ustaleń do prowadzonych postę-
powań w sprawach o wykroczenia czy 
w sprawach karnych, realizuje szereg 
ustaleń wynikających z poleceń sądów, 
prokuratur, urzędów skarbowych, ko-
morników i innych instytucji. Ale dziel-
nicowy także ma obowiązek odwiedzać 
rodziny gdzie dochodziło do przemocy 
domowej, zgłaszanych interwencji do-
mowych czy też interwencji w miej-
scach publicznych obsługiwanego rejo-
nu służbowego. Stąd też jego obecność 
w Państwa domach, w jednych częściej 
w innych rzadziej. Z satysfakcją mo-
żemy stwierdzić, że w okresie minio-
nych 15 lat nie zdarzyły się przypadki 
utrudniania czy uniemożliwiania pracy 
dzielnicowego. Za zrozumienie, pomoc 
i współpracę – dziękujemy. Aby ułatwić 
mieszkańcom kontakt z właściwym 
dzielnicowym – zamieszczamy ich wy-
kaz z podziałem na obsługiwane rejony 
służbowe w gminie.

Dla przypomnienia Czytelnikom 
informuję, że Rewirem Dzielnicowych 

w Dydni dowodzi Kierownik Rewiru 
starszy aspirant Jan OGRODNIK 
tel. 43-08-371.
Poszczególne rejony służbowe obsłu-

gują:
• Dydnię –  jako miejscowość będącą 

siedzibą gminy - osobiście Kierow-
nik Rewiru; 

• Niebocko, Jabłonkę, Grabówkę 
i Wydrnę - dzielnicowy starszy 
aspirant Adam ZAREMBA; 

• Krzemienną, Temeszów, Krzywe, 
Końskie, Witryłów, Ulucz, Oba-
rzym, Niewistkę i Jabłonicę Ruską,  
dzielnicowy - aspirant Roman 
KORYTO. 

Nadzór nad dzielnicowymi 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Brzozowie sprawuje Naczelnik Sek-
cji Prewencji, tel. 43-08-346, lub za 
pośrednictwem centrali KPP tel. 43-08-
-399.

oficer prasowy
nadkomisarz Jan Wolak

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie radzi, 
pomaga, informuje, przestrzega ...

centrala KPP: tel. 43-08-399, rewir dzielnicowy w Dydni, tel. 43-08-372
Telefony alarmowe: 997, kom. 112.

Płatności obszarowe dla rolników
15 marca 

2005r. rozpoczął 
się termin składania 
wniosków o płat-
ności bezpośrednie 

do gruntów rolnych oraz o przyznanie 
płatności z tytułu wsparcia działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW).

Do płatności uprawnione były 
gospodarstwa o powierzchni co naj-
mniej 1,00 ha fizycznego, przy czym 
powierzchnia ta musiała się składać 
z działek rolnych kwalifikujących się 
do płatności o powierzchni nie mniej-
szej niż 0,10 ha.

Jednym z warunków uzyskania 
dopłat bezpośrednich jest utrzymanie 
działek w dobrej kulturze rolnej. W od-
niesieniu do rolnictwa podstawowe za-
sady przestrzegania tej reguły określane 
są niekiedy jako „minimum środowi-
skowe” lub tzw. „zwykła dobra prak-
tyka rolnicza”. Najważniejsze wymogi 
przedstawiają się następująco:
- rolnicze wykorzystanie ścieków 

w gospodarstwie,
- zasady stosowania nawozów natural-

nych,
- środki ochrony roślin,
- gospodarowanie na użytkach zielo-

nych (łąki, pastwiska),
- ochrona siedlisk,
- utrzymanie czystości i porządku,
- ochrona gleby i wód

W ramach funduszy przezna-
czonych na rozwój obszarów wiejskich 
możliwe było uzyskanie pieniędzy na 
dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw 
o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania. Płatnością objęte były tylko 
te działki, które są sklasyfikowane jako 
grunty orne, sady, łąki trwałe i pastwi-
ska trwałe.

Do ONW zalicza się:
1. obszary górskie, gdzie produkcja 

rolna jest utrudniona ze względu na 
niekorzystne warunki klimatyczne 
i ukształtowanie terenu,

2. obszary nizinne, na których wystę-
pują ograniczenia produktywności 
rolnictwa związane z niską jakością 

gleb, niesprzyjającą rzeźbą terenu 
oraz niskie zaludnienie, przy jed-
noczesnym dużym udziale ludności 
utrzymującej się z rolnictwa.

Na terenach gminy Dydnia miej-
scowościami objętymi ONW były:  Gra-
bówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, 
Krzywe, Końskie, Temeszów (nizinne), 
Obarzym.

Termin składania wniosków 
został przesunięty z 16 na 31 maja. 
W przypadku złożenia ich po terminie, 
lecz nie później niż 25 dni po upływie 
wyznaczonej daty, kwota przyznanej 
płatności zostaje pomniejszona o 1% za 
każdy dzień roboczy opóźnienia.

Gminny Punkt Doradczo – Kon-
sultacyjny w Dydni przez cały okres 
składania wniosków udzielał pomocy 
rolnikom przy wypełnianiu wniosków 
o płatności obszarowe.

Do dnia 3 czerwca 2005r. z gmi-
ny Dydnia złożonych zostało 898 wnio-
sków. W roku ubiegłym tych wniosków 
było 674.

Barbara Ruchlewicz
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Jerzy F. Adamski

Położona nad potokiem Świnka 
miejscowość była wzmiankowana po 
raz pierwszy w 1468 r. Dwanaście lat 
potem liczyła już 12 kmieci płacących 
czynsze.

W malowniczym, obfitującym 
w starodrzew (m.in. dęby), opadają-
cym tarasami ku północy, parku, stoi 
zabytkowy dwór. Murowany z cegły 
budynek został wzniesiony pod koniec 
XVIII w., w następnym stuleciu stano-
wił własność Słoneckich, Jaruntowskich 
i Kraińskich. Przebudowany po 1914 r. 
Dwór na rzucie prostokąta, parterowy 
z mieszkalnym poddaszem jest zwróco-
ny frontem na południe. Dwutraktowy 
z salonem na osi od północy. Elewacja 
frontowa z portykiem o 2 kondygna-
cjach, wspartym na 4 kolumnach. Od 
północy wsparty na 4 filarach balkon. 
Dach mansardowy z lukarnami, kryty 
dachówką, nad portykiem dwuspado-
wy. Piwnice częściowo o sklepieniu 
krzyżowym. Budynek został w okre-
sie powojennym poważnie zniszczony. 
Z pięknego wystroju wewnętrznego za-
chowały się tylko XIX-wieczne komin-
ki: w salonie (kamienny z 2 konsolka-
mi) i w jednym z pokoi (narożny, ujęty 
w pilastry, dźwigające gzyms, powyżej 
nisza).

Poniżej dworu staw.
W latach trzydziestych XX 

wieku w trakcie jednej ze swoich roz-
licznych podróży po kraju we dworze 
gościł, na zaproszenie Antoniego Kraiń-
skiego, znany pisarz i dziennikarz Mel-
chior Wańkowicz. „Stamtąd jedziemy 
do Jabłonki Kraińskich. Dziadek pana 
Kraińskiego był jednym z dwu wspól-
ników aptekarza Łukasiewicza, który 

zwrócił się do ziemian o poparcie swo-
jego wynalazku. Stąd w rodzinie tej są 
tradycje naftowe” - wspomina M. Wań-
kowicz w książce „Anoda – katoda” 
związki Kraińskich z twórcą przemysłu 
naftowego Ignacym Łukasiewiczem.

Przy głównej szosie stoi drew-
niany kościół pw. Matki Bożej Często-
chowskiej. Świątynia została wznie-
siona w latach 1936-39 wg projektu 
architekta Bogdana Tretera. Budowni-
czym był cieśla z Niebocka Władysław 
Mycka. Jednonawowy kościół repre-
zentuje wzorowany na kościołach pod-
halańskich styl narodowy w drewnianej 
architekturze okresu międzywojennego. 
W ołtarzu głównym krucyfiks z przeło-
mu XIX i XX w., dzieło Józefa Laska 
z Humnisk. Parafia, obejmująca swoim 
zasięgiem także sąsiednią Wydmą, po 
wydzieleniu z terenu parafii Dydnia zo-
stała erygowana przez biskupa przemy-
skiego Franciszka Bardę w 1948 r.

W 50-tą rocznicę 
powstania parafii 31 paź-
dziernika 1999 r. odbyły 
się w Jabłonce uroczy-
ste obchody półwiecza. 
Bp Stefan Moskwa 
w obecności probosz-
cza ks. Mariana Mar-
chuta i wikarego ks. 
Antoniego Moskala 
poświęcił kościelne 
dzwony i udzie-
lił sakramentu 
bierzmowania 44 
osobom. W uroczy-
stości uczestniczyli 
licznie zgroma-
dzeni miesz-

kańcy Jabłonki i Wydrnej, jak również 
wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski 
i przedstawiciele rodu Kraińskich - fun-
datorów kościoła.

Z okazji półwiecza istnienia 
parafii w pobliżu kościoła ustawiono 
przeniesioną z parku przydworskiego 
XIX-wieczną kamienną figurę Matki 
Bożej Niepokalanie Poczętej. Obiekt 
ten, w kształcie 8-bocznego słupa z rzeź-
bą Marii, ufundowała Aniela Kraińska 
w 1880 r. Figurkę z szarego piaskowca 
wyrzeźbił przemyski rzemieślnik Fran-
ciszek Majerski. Pierwotnie stała ona 
w ogrodzie w Hermanowicach. 

Działania wojenne 1914-18 
zniszczyły tę miejscowość. Za zgodą 
ówczesnej właścicielki Hermanowic, 
księżnej Marii z Zamoyskich Lubomir-
skiej z Miżyńca, Antoni Kraiński za-
brał uszkodzoną 
rzeźbę, oddał 
Majerskie-

Jabłonka
Nasza Mała Ojczyzna

fot. I. Sokołowski Panorama wsi
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Wiatrak w Dydni
W połowie wsi, w niewielkim 

oddaleniu od drogi prowadzącej przez tę 
miejscowość, zauważyć można chłop-
ski, pogórzański wiatrak. Jeden z około 
150 znajdujących się kiedyś na Przed-
górzu Karpackim. Wiatrak w Dydni 

jest już ostatnim z nich. Kilka trafiło do 
sanockiego skansenu, inne zniszczone 
zostały przez czas a często przez po-
tomków właścicieli, dla których były 
już tylko rupieciem nadającym się do 
rozbiórki, aby drzewo z niego prze-
znaczyć na opał. Wiatrak w Dydni stoi 
i zapewne stał będzie, gdyż jego właści-
ciel 80 letni już Stanisław Czopor da-
rzy go wielkim sentymentem. Pamięta 
go od dziecinnych lat, wcześniej stał na 
pobliskim wzgórku, właściciel przez 
okno pokazuje mi gdzie to było, został 
odkupiony od poprzedniego właściciela 
i ponownie postawiony na tym miejscu 
bo „były tu dobre wiatry”, i stoi tu już 
z siedemdziesiąt lat. „Dawniej panie, 

to tu schodzili się wszyscy sąsiedzi, 
żeby sobie ziarno na mąkę przemleć” 
– mówi Pan Stanisław Czopor i dodaje 
zaraz „nikomu się nie broniło, bo cze-
goby bronić, wiatr był za darmo, a jaka 
mąka wychodziła?! Żarna do niego, to 
sprowadzane były specjalnie spod Jasła 
i tarły tak drobniutko, że aż miło” Wia-
trak od dawna już jest nieczynny, ale 
zachowało się w nim całe niemal wypo-
sażenie, kompletne urządzenia mielni-
cze, kamienie ścierające ziarno na tzw. 
“razówkę” (tj. z otrębami). Brak mu 
jedynie skrzydeł, które tu zastępowa-
ły osadzone na metalowych obręczach 
łupane drewniane „pióra”, zmurszały 
już i powypadały. Właściciel zapew-
niał mnie, że ma na podwórku takie 
stare deski, które będą tu pasowały i w 
obręcze konstrukcji włoży je, dokręci 
śrubkami żeby się lepiej trzymały i bę-
dzie wyglądało to jak dawniej. Może, 
że tak będzie, lecz właściciel jest w po-
deszłym wieku choć wygląda na dość 
energicznego. Pan Stanisław spogląda 
na niego codziennie, z okna w kuchni 
swojego domu, mówi - że lubi na niego 
popatrzeć, że przypomina dawne czasy. 
Pytam, czy ktoś poza mną interesował 
się nim. Pan Czopor odpowiada, że 
„chcieli go kupić do skansenu w Sano-
ku, byli u niego nawet dwa razy” ale nie 
zgodził się, a ostatnio ktoś z Grabowni-
cy też chciał go kupić i przenieść do tej 
wsi, gdzie miał stanąć ponownie na pry-
watnej działce, ale też się nie zgodził, 
ponadto dodaje „dawali Panie marne 
grosze za niego”. 

Żegnając się z gospodarzem, zo-
staję odprowadzony do drogi przez cór-
kę Pana Stanisława. Mówię, że wiatrak 
jest teraz mało widoczny z drogi, że nie 

wszyscy go zauważają. „Teraz tak”, 
mówi moja rozmówczyni, „ale kiedyś, 
kiedy byłam mała, w Dydni określało 
się, gdzie kto mieszka na zasadzie przed 
wiatrakiem albo dalej niż wiatrak, był 
to zwyczajowy wyznacznik”.

Dziś wyznacznikiem kultury 
materialnej są także i takie małe chłop-
skie wiatraki, znikające już z krajobrazu 
podkarpackich wsi. Czas, aby wyręczyć 
w remoncie tego zabytku jego właści-
ciela, będącego już w podeszłym wieku. 
Są na to środki służb konserwatorskich, 
może to zrobić także miejscowa władza 
lub sponsorzy, choćby z terenu gminy. 
Szkoda, że nie został on uwzględnio-
ny przez twórców szlaku architektury 
drewnianej, szlaku - który prowadzi 
także przez Dydnię.

A może po prostu nie zauważo-
no go?!

Od redakcji: Obecnie wiatrak został 
sprzedany i przeniesiony do muzeum.

Jan Wolak

mu do naprawy i ustawił w Jabłonce 
nad dworskim stawem. Obecnie, po 
kolejnej renowacji, figura ozdabia świą-
tynię.

We wsi znajdują się dwie ka-
pliczki z XIX w. Jedna murowana 
z kamienia, z daszkiem trójspadowym, 
blaszanym, od frontu w płycinie arka-
dowej palmety. Druga nowsza, również 
murowana.

Poniżej jabłońskiego dworu jest 
usytuowany piękny budynek Integracyj-
nej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II. Obiekt został poświęcony i oddany 
do użytku 30 VIII 2001 r. Gośćmi ho-
norowymi uroczystości byli: metropoli-

ta przemyski abp Józef Michalik i wice-
marszałek Sejmu Stanisław Zając.

W szkole znajduje się muzeum 
wiejskie. Jego organizatorem był na-
uczyciel historii Zbigniew Golla. Na 
ekspozycji prezentowane są pamiątki 
z rodzinnej miejscowości: meble, sprzę-
ty domowe, rzemieślnicze, dokumenty, 
militaria, monety itp.

Przed budynkiem szkoły stoi od-
słonięty 16 października 2004 r. pomnik 
papieża Jana Pawła II. Autorem monu-
mentu jest mgr sztuki rzeźbiarz Andrzej 
Samborowski - Zajdel z Głowienki.

W Jabłonce mieszka znana ar-
tystka ludowa Janina Zubel. Jej pisanki 

zdobywały laury w wielu konkursach 
wielkanocnych organizowanych w Pol-
sce pd-wsch. Swoją wiedzą związaną 
z wykonywaniem pisanek niejedno-
krotnie dzieliła się ze słuchaczami Ma-
łopolskiego Uniwersytetu Ludowego 
we Wzdowie, kursantami Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Ha-
czowie czy uczestnikami Polonijnego 
Kursu Etnograficznego, organizowane-
go przez Muzeum Regionalne w Brzo-
zowie, dla reprezentantów 10 ośrodków 
polonijnych z Europy i obu Ameryk.

Jerzy F. Adamski
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Dzieje wsi Dydnia (cz. II) Józef Pytlowany

W oparciu o przybraną nazwę 
Denow można przypuszczać, a nawet 
ustalić, że pierwszymi osiedleńcami wsi 
Dydnia byli Jaćwingowie i oni nadali 
nazwę “Dednia” jako nazwę poprzed-
niej miejscowości. Mogło się to odby-
wać nawet równolegle w tym samym 
wymiarze czasu.

Co oznacza w języku jaćwie-
skim Dednia trudno to dziś ustalić skoro 
plemię to przestało istnieć, a wraz z nim 
zaginął i język. Tak powstały nazwy 
Dynów i Dydnia. Nazwy te są bardzo 
do siebie zbliżone i mogą mieć wspólne 
pochodzenie z języka jaćwieskiego.

Skojarzenie myślowe nasuwa 
więc wniosek, że “Denow” i pierwot-
na nazwa wsi “Dednia” mają swoistą 
cechę fonetyczną języka jaćwieskiego. 
Jednak jak zawsze i w tym wypadku ist-
nieje dążenie społeczeństw do uprosz-
czenia wymowy. O tym zadecydowały 
następne pokolenia, że nastąpiła zmiana 
nagłośnienia w obu nazwach miejsco-
wości z “e” na “y”.

Zasiedlanie Dynowa jak i Dyd-
ni w owym czasie odbywało się bez 
aktu nadania czy lokalizacji. Miało ono 
może typowo rycerski charakter. Jak pi-
sze Jerzy Wyrozumski rycerz wracają-
cy z wyprawy przyprowadzał brańców 
bądź jeńców i osiedlał według własnej 
woli w określonym miejscu. Zasiedla-
nie zwykle odbywało się na surowym 
korzeniu, karczowaniu lasu lub wypa-
laniu.

Dopiero Kazimierz Wielki aktem 
z dnia 25.06.1361 r. nadaje na własność 
obszary okoliczne dawnej Dedni dwom 
braciom z Węgier Pawłowi i Piotrowi.

Tak Paweł z Węgier po obejrze-
niu na miejscu zastaje Dednię już zasie-

dloną w dolnej części po prawej stronie 
płynącej rzeki. Dojazd do osiedla pro-
wadził niegdyś przez przesmyk górski 
od Sanu po obu stronach zboczy zaro-
śnięty drzewami i gąszczem tworząc 
osiedle niedostępne i bezpieczne. W są-
siedztwie osiedla Dednia dalsze łagodne 
położenia terenów doskonale nadawały 
się do dalszego za-
siedlania i to skłoni-
ło właściciela Pawła 
do stałego miejsca 
zamieszkania.

Na tymże 
przesmyku górskim, 
ale już w dalekiej 
przyszłości zloka-
lizowała się wieś 
Krzemienna, do 
zasiedlenia której 
przyczynili się osad-
nicy z Dedni i nowi 
osadnicy ze Ślązka, Niemcy w 1407 r. 
W dokumentach starostwa sanockiego 
figuruje już nazwisko Bertold jako soł-
tys wsi Dedni. 

Tak Paweł z Węgier lokalizu-
jąc budowę pałacu i przyszłego dworu 
w Dedni dolnej ustala sobie zwierzch-
nictwo o dalsze obszary górnego po-
toku spływającego do Sanu, obszary 
dalsze jego koryta aż do Sanu. a  także 
przyległe mu lasy jako pełnoprawny 
właściciel.

Potomek Pawła już jako jego 
spadkobierca Mikołaj (1400-1458) 
przybiera nazwisko Mikołaj Dedeński, 
jako pełnoprawny właściciel.

Następcy Mikołaja Dedeńskiego 
na przełomie XV wieku budują już nowy 
okazały budynek murowany mieszkal-
ny, zwany ówcześnie pałacem, stojący 

do dziś. Z drzewa rozebranego starego 
budynku wybudowano spichlerz. Obok 
pobudowano też murowany budynek 
mieszkalny dla służby, który połączony 
był z budynkiem głównym przewiązką 
drewnianą na słupach zadaszoną, tak 
że służba pokojowa mogła przechodzić 
o każdej porze dnia i nocy.

Zlokalizowany budynek na 
wzgórku, może ze względu bezpieczeń-
stwa okalały trzy stawy. Dwa z nich 
przed budynkiem tuż obok prowadzącej 
drogi przejazdowej, trzeci od strony pół-
nocnej zaniedbany, porosły zielskiem 
i trzciną błotną. Od strony wschodniej 
na szerokiej płaszczyźnie urządzony 
był piękny ogród kwiatowy z alejkami, 
a w nim przepiękne róże niskopienne 
i wysokopienne. Miały one hołdować 
stojącej na górce figurze kamiennej 
Matce Boskiej, do dziś jeszcze stojącej 
(obecnie plac i składowisko materiałów 
budowlanych).

Nie zapomnieli też Dydyńscy 
o zapewnieniu sobie absolutnej władzy 
w swojej posiadłości. W tym samym 
czasie pobudowali murowany budynek 
nad potokiem płynącym z Krzywego 
tzw. ”Sędziówkę”. W nim znajdowa-
ły się mieszkanie dla zarządcy i z od-
dzielnym wejściem dwa pomieszczenia 
przeznaczone na salę rozpraw.

W nich to odbywały się rozpra-
wy sądowe w wyznaczonym terminie 
przez pana dziedzica Dydyńskiego. 
W skład sędziowski wchodzili pan dzie-
dzic, miejscowy wójt i l lub 2 ławników 
wyznaczonych przez pana. Sądzono w/g 
własnej woli, z przeważającym głosem 
pana. Paragrafy brano z sufitu. Strażnik 
dworski tzw. „stójka” przyprowadzał na 
salę rozpraw zalęknionego wieśniaka, 
utrudzonego oracza ziemi. Wchodząc 
do sali wielokrotnie kłaniał się w pas 
trzymając w ręku czapkę. Stał więc 
bezbronny i czekał cierpliwie na wyrok 

fot. archiwum
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zanotowany przez sekretarza. Czasami 
bywało, że pozwolono mu usprawiedli-
wić swoje postępowanie, które w zasa-
dzie było bez skutku. 

Kogo sądzono i za co? Za uchy-
lanie się od pracy na rzecz dworu tzw. 
Pańszczyzny, za nieterminowe płacenie 
czynszów dzierżawnych i należnych 
danin, przyłapanego przez gajowego na 
kradzieży drzewa, a nawet suszu, który 
często nosił na plecach i innych prze-
stępstwach doniesionych przez służbę 
dworską. 

Maria Konopnicka tak opisuje 
życie biedoty wiejskiej:

Wąską ścieżyną, co wije się wstęgą 
Między pólkami jęczmienia i żyta,
Szedł blady, odziany nędzną 

siermięgą
Wolny najmita.
Z chaty za którą zaległy podatki 
Wygnany nędzarz nie żegnał nikogo 
Tylko garść ziemi zawiązał do 

szmatki
I poszedł drogą.

W połowie XVII wieku potom-
kowie Dydyńskich odgrywają domi-
nującą rolę wśród miejscowej szlachty 
i ziemian. O czym pisze Władysław 
Łoziński w dziele „Prawem i Lewem”, 
a szczególnie o znanych ówcześnie bra-
ciach Jacku, Przesławie, Jerzym Alek-
sandrze, Zygmuncie i Andrzeju. Wszy-
scy sześciu tworzyli zespoloną drużynę. 
Najaktywniejszy okazał się Jacek Dy-
dyński, który przez dłuższy czas pia-
stował urząd stolnika starostwa sanoc-
kiego. Figuruje też w aktach sanockich  
jako rękodajny rodu Krasickich z Kra-
siczyna. Wszyscy Dydyńscy stają po 
stronie Piotra Wolskiego starosty jurys-
dycznego, który poskramiał rozbójni-
ków i tępił bezprawie. Mimo tego Jacek 
posiadał niespokojny charakter.

Ale czym wojował tak na koniec 
oberwał. W drodze do Lublina w przy-
drożnej zajezdni trafił na Mikołaja Tar-
nowskiego i wszczął z nim sprzeczkę, 
Doszło do pojedynku. Jacek przegrał 
i otrzymał szablą kilka ciosów. Co wię-
cej na rozprawie sądowej sąd skazał go 
na karę 6 tygodni aresztu w wieży. Tak 
zakończył swoją ostatnią życiową przy-
godę.

Również następni potomkowie 
Pawła z Węgier osiedleni w Dydni 
zakończyli swój rodowód. Bezpotom-
nie ostatni Bolesław Dydyński zmarł 
w okresie międzywojennym. Podobnie 
Lesław Dydyński właściciel Krzemien-
nej. Ich siostra Stanisława wyszła za 
mąż za ziemianina Władysława Gro-

towskiego w Jaćmierzu. Po śmierci 
męża gospodarką majątku zajął się jej 
syn Franciszek Grotowski. Natomiast 
córka Maria Grotowska swoim życiem 
i poświęceniem zasłużyła sobie na mia-

no wielkiej patriotki w okresie okupacji. 
Po maturze rozpoczęła studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Z powodu wybuchu II wojny światowej 
przerwała je. Już w listopadzie 1939 r. 
weszła do sztabu sanockiej komendy 
powiatowej Narodowej Organizacji 
Wojskowej (NOW) i przybrała pseu-
donim „Amazonka”. Po zjednoczeniu 
4 XI 1942 r. i scaleniu NOW i Armii 
Krajowej AK na Podkarpaciu wykazała 
dużą aktywność i odwagę. Najczęściej 
ubierała się po męsku za zwykłego 
parobka w dodatku analfabetę. Kilka-
krotnie przewoziła wozem ze słomą 
broń i amunicję z Krosna do Sanoka 
mijając po drodze samochody z Niem-
cami. Z wyglądu przypominała młode-
go chłopca. W końcu grudnia 1945 r. 
jako kurier ważnej misji udała się na 
zachód, skąd powróciła 1946 r. Poszu-
kiwana przez UB znowu przedostaje się 
do Francji, skąd wyjeżdża do Kanady. 
Tam w Toronto otrzymuje posadę jako 
nauczycielka szkoły średniej j. francu-
skiego. Zostaje zastępcą dyrektora. Za 
zasługi zostaje odznaczona Krzyżem 
Zasługi AK przez światową organizację 
AK. Zmarła 9 V 1995 r. 

Tak wygasł ostatni ślad rodziny 
Dydyńskich.

Znowu dalsze dzieje i losy wsi 
Dydnia to długa historia przeszłości, 
pełna wydarzeń okresu przedwojenne-
go, tragedii i przeżyć okresu okupacji. 
Pomimo zaburzeń dziejowych wsi na 
przestrzeni historii gospodarność i siły 
rozwojowe mieszkańców zmieniły jej 
wygląd, poszerzyły jej wielkość dając 
więc odmienny jej obraz. W miejsce 
drewniano - słomianych chat wyrosły 
nowoczesne murowane domy, niektóre 
ukwiecone, dając krajobrazowo wygląd 
wsi postępowej, nowoczesnej.

Stopniowo zmienia się też psy-
chorozwojowa  struktura społeczeń-
stwa. Dostęp do nauki na wszystkich 
szczeblach daje wszechstronne możli-
wości zdobywania zawodu, szczegól-
nie dla młodzieży dorastającej. Sprzyja 
ku temu również rozwój wielostronny 
techniki.

W tych ogólnych przemianach 
w końcowej refleksji warto by zwrócić 
się do wszystkich Rodaków z pytaniem, 
a w pierwszej kolejności do siebie sa-
mego słowami naszej poetki M. Konop-
nickiej czy Ty: 

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, skróś srebrnej 

mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym 

snom 
A ciszą swą koi twe łzy?
0, jeśli kochasz, jeśli chcesz 
Żyć pod tym dachem, chleb jeść 

zbóż, 
Sercem ojczystych progów 

strzeż!!!!! 
Serce w ojczystych ścianach 

złóż!!!!!
Józef Pytlowany
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Niegdyś bardzo liczny na terenie 
naszego kraju gatunek, jakim był Bóbr 
Europejski, został na przestrzeni wie-
ków tak bardzo przetrzebiony, ze na po-
czątku lat siedemdziesiątych jego popu-
lacja w Polsce wynosiła zaledwie 800 
sztuk. Jednak dzięki prowadzonemu 
przez placówki PAN programowi resty-
tucji udało się ten gatunek uratować. Co 
więcej bóbr nie tylko powrócił na zaj-
mowane przed wiekami stanowiska, ale 
opanował również nowe dotąd nie za-
siedlane. Jednym z takich nowo skolo-
nizowanych obszarów jest teren gminy 
Dydnia. W związku z tym chciałbym 
czytelnikom ,,Naszej Gminy’’ przybli-
żyć jego sylwetkę.

Bóbr Europejski (Castor fiber) 
to największy gryzoń półkuli północ-
nej o długości 0,8-1m i wadze do 30kg. 
Jego ciało okrywa nie przepuszczające 
wody futro, a palce tylnej stopy po-
łączone są błoną pławną. Posiadając 
taką budowę i przystosowanie do życia 
w trudnych warunkach w wodzie i na 
lądzie bobry, dzięki przypominającym 
dłonie kończynom przednim potrafią 
zręcznie nosić kłody i gałęzie, mani-
pulować nimi i sterować. Spłaszczony 
ogon okryty łuskami służy w wodzie 
jako ster głębokościowy a także jest 
główną siłą napędową. Ssak ten potra-
fi, w razie niebezpieczeństwa zamknąć 
wszystkie otwory ciała i przebywać pod 
wodą do 15 minut, zmieniając jednocze-
śnie swoje położenie. Bobry najchętniej 
zasiedlają zakola rzek, gdzie występuje 
bogata szata roślinna, są one bowiem 
roślinożerne. Ich pokarm stanowi kora 
oraz pędy drzew takich jak: brzoza, osi-
ka, iwa oraz olsza, gałązki, korzenie, 
rośliny ziemne i wodorosty. Gryzonie te 
budują dwa rodzaje siedzib: pierwszy-
mi są znane wszystkim żeremia a drugi-
mi zimne nory kopane w brzegach rzek. 
Jednak najbardziej znaną umiejętnością 
borów jest ich zdolność do budowania 
zapór. Tamy takie mogą mieć długość 

kilkunastu a wysokość kilku metrów, 
nie są one jednak dziełem jednej a kil-
ku bobrowych rodzin. Wzniesienie 
i konserwacja takiej budowli wyma-
ga dużych nakładów energii, jednak 
na dłuższą metę taktyka taka jest dla 
nich opłacalna. Dzięki zaporze bowiem 
podnosi się poziom wody, co sprawia 
ze bobry nie wychodząc z niej mogą 
dotrzeć w każdy zakamarek swego te-
rytorium nie narażając się przy tym na 
ataki drapieżników. Poza tym transport 
gałęzi w wodzie jest dużo łatwiejszy niż 
na lądzie. Gody bobrów mają miejsce 
w lutym, przy czym trzeba zaznaczyć 
ze odbywają się one pod powierzchnią 
wody. Na uwagę zasługuje również fakt 
iż ssaki te łączą się w pary na całe życie. 
Po ciąży trwającej 95-105 dni na świat 
przychodzi do pięciorga młodych(naj-
częściej jest ich troje). Potomstwo prze-
bywa razem z rodzicami ponad rok, zaś 
dojrzałość płciową osiągają w trzecim 
roku życia.

Brak wrogów naturalnych, jak 
również objęcie bobra ochroną prawną 
sprawiło że na przestrzeni 25 lat jego 
krajowa populacja zwiększyła się do 
około 20 000 sztuk. Taki stan rzeczy 
cieszy naukowców jak i miłośników 
natury. Istnieje jednak grupa osób mniej 
zadowolonych z tego faktu; mam tu 
na myśli rolników, właścicieli stawów 
rybnych a także ludzi posiadających 
działki rekreacyjne nad rzekami lub 
w ich pobliżu. Bobry bowiem budując 
tamy i spiętrzając wodę powodują zale-
wanie znacznych połaci łąk i pastwisk. 
Problem stanowi także kopanie przez 
nie nor w groblach ograniczających 
poszczególne stawy hodowlane. Ist-
nieją jednak także plusy odrodzenia się 
populacji bobrów. Po pierwsze za ich 
sprawą mamy coraz więcej rozlewisk 
i terenów podmokłych. Nieprzemy-
ślana melioracja gruntów prowadzona 
w latach powojennych doprowadziła do 
zniszczenia znacznej części tych jakże 
istotnych dla naturalnego środowiska 
biotopów. W nich bowiem schronie-
nie znajduje ogromna rzesza ptactwa 
wodnego oraz liczne ssaki. Niezwykle 
ważna jest także funkcja retencyjna ba-
gien i mokradeł, zbierają one nadmiar 
wody opadowej i w ten sposób chro-
nią przed powodzią ludzi i ich mienie. 
Omawiając pozytywne aspekty związa-
ne z osiedlaniem się bobrowej rodziny, 
nie można pominąć kwestii podtapiania 
gruntów. Wbrew bowiem pobieżnej 

analizie także ta działalność bobrów 
niesie w pewnych warunkach korzyści 
dla człowieka. Podtopienie łąki unie-
możliwi co prawda włascicielowi zbiór 
siana w jednym sezonie, ale w przypad-
ku suszy w następnym roku plony będą 
o wiele większe. Poza tym gdy bobry 
spowodują już jakieś straty, wystarczy 
wystąpić do wojewody z wnioskiem 
o przyznanie odszkodowania, a po 
uznaniu przez odpowiednie organy za 
sprawcę bobra poszkodowany otrzyma 
rekompensatę. 

Pierwsze wzmianki o pojawie-
niu się bobra na terenie gminy Dydnia 
pochodzą z roku 2001, kiedy to ssak ten  
zaczął być widywany przez mieszkań-
ców Ulucza i Temeszowa a także od-
dalonej o kilka kilometrów Niewistki. 
Wsie te leżą  bezpośrednio nad Sanem, 
stąd przypuszczenie że zaobserwowane 
zwierzęta wywodzą się od osobników 
wypuszczonych kilka lat temu na tere-
nie Nadleśnictwa Baligród. Co prawda 
nie ma informacji o tym czy gryzonie 
wybudowały na terenie gminy jakie-
kolwiek żeremia, natomiast pewne jest 
ze nad Sanem znajduje się co najmniej 
kilka ziemnych nor. Jednak najlepszym 
argumentem przemawiającym za tym 
że bobry czują się na terenie gminy jak 
w domu jest fakt iż latem 2004 roku po-
jawiły się one w małym potoku jakim 
jest Świnka. A ponieważ przepływa ona 
przez Dydnię, to przy odrobinie szczę-
ścia można było je dostrzec z okna 
własnego domu. Niestety ich pobyt w  
Śwince nie trwał długo i z nastaniem 
jesieni wróciły one zapewne nad brzegi 
Sanu, pozostawiając po sobie jedynie 
kilka ściętych drzew. 

Miejmy nadzieję ze wraz ze 
wzostem czystości rzek gminy w związ-
ku z budowa kanalizacji a także oczysz-
czalni ścieków widok 
bobrów będzie rze-
czą naturalną nie tyl-
ko w pobliżu Sanu ale 
również na terenie całej 
gminy.

Nowy mieszkaniec Piotr Kot
fot. archiwum

fot. archiwum
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Przyjdź, zobacz a zdziwisz się …
Krzywe – mała 

wieś w Gminie 
Dydnia. Nierówny, 

pagórkowaty teren określił nazwę wsi 
– „Krzywe”. Nazwa ta może pochodzić 
również od wijącej się meandrami tutej-
szej rzeki.

Nieco historii...
8 września 2002 roku wieś na-

sza świętowała swój jubileusz 450 le-
cie istnienia. Na tę okazję, od 2000 r. 
zbierałam używane onegdaj przedmioty 
użytkowe wytwarzane przez domo-
rosłych rzemieślników – aby pokazać 
upływający czas w zetknięciu starego 
z nowym.

Z licznych darów ludności miej-
scowej oraz powinowatych – wspólnie 
z Zygmuntem Kocyłą rdzennym miesz-
kańcem wsi Krzywe (ja jestem miesz-
kańcem wsi od 1997 r.) – stworzyliśmy 

„Izbę Regionalną” – mini muzeum et-
nograficzne. Nasza ekspozycja zago-
ściła w budynku starej szkoły (obecnie 
świetlica) w dniach 8.IX – 28.X.2005 r. 
Odwiedziło ją wówczas 590 osób.
Eksponowane przedmioty pogrupowa-
ne były wg kategorii:
- „od ziarenka do bochenka”,

- „od włókienka 
do płócienka”,

- zestawy do 
przetwórstwa 
mleka,

- lampy używane 
w domu i w 
zagrodzie (od 
1969 r. Krzy-
we ma światło 
elektryczne),

- narzędzia sto-
larskie

- p o d s t a w o w e 
proste meble, 
oraz 

- budzące ogromne zainteresowanie 
„słomiaki” – obuwie wykonane 
i misternie plecione ze słomy na 
drewnianych podeszwach.

Wystawę ubogacała ekspozy-
cja fotograficzna. 
Stare fotografie 
w sepii i aktualne 
w kolorze, zatrzy-
mały w kadrze uro-
dę miejscowości 
w czterech porach 
roku, życie i pracę 
codzienną ludno-
ści, niecodzienne 
wydarzenia oraz 
miejscowe trady-
cje. 

Zwiedzają-
cymi wystawę byli 

mieszkańcy naszej wsi oraz sąsiadują-
cych, a przede wszystkim dzieci i mło-
dzież szkolna z Krzywego, Witryłowa, 
Końskiego, Dydni dla których były to 
lekcje historii. Wpisy do księgi pamiąt-
kowej są poświadczeniem potrzeby ist-
nienia „placówki dydaktycznej” oraz 
uznania dla jej organizatorów.

Izba Regionalna jest to placówka 
o dużo większej wymowie niż tzw. Izby 
Pamięci organizo-
wane w szkołach.

A obecnie...
W związku 

z decyzją władz 
terenowych dnia 
1.X.2004 r. szkołę 
podstawową 6-cio 
klasową „zamie-
niono” na 3 klaso-
wą szkołę filialną. 
W budynku szkoły 
funkcjonującego 
od 1993 r. – zbu-

dowanej również wysiłkiem ludności 
Krzywego, pozostało kilka wolnych sal 
lekcyjnych.

Dnia 20.XI.2004 r. kierowniczka 
szkoły - Krystyna Toczek zapropono-
wała mi wykorzystanie 2 sal lekcyjnych 
na „muzeum”.

Dnia 30.III.2005 r. podpisałam 
wspólnie z Zygmuntem Kocyłą Umowę 
Najmu Lokalu, określającą nieodpłatne 
korzystanie z 2 pomieszczeń. W ten 
sposób Izba Regionalna została reakty-
wowana.

Oboje jesteśmy społecznie dzia-
łającymi animatorami kultury. Chcemy 
młodemu pokoleniu przekazać rodo-
wód ich korzeni i miłość do „małej 
ojczyzny” - pięknej, o bogatej historii, 
ich mieszkańcach i tradycji. Potrzeby 
„Izby” finansujemy z własnych środ-
ków i pomocy życzliwych mieszkań-
ców wsi. Wszystkie dary i pomoce 
odnotowane są w księdze. Obecnie po-
szukujemy sponsora.
Dysponując 2 salami lekcyjnymi można 
było podzielić zbiory na tzw.
- wystawę stałą – sala nr 1,
- wystawy okazjonalne – sala nr 2.

Wystawa stała to ekspozycja 
izby mieszkalnej „izdebki” wyposażo-

Bogusława Krzywonos
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fot. B. Krzywonos
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Co to jest dojrzałość szkolna?
Najkrócej ujmując, jest to go-

towość do rozpoczęcia przez dziecko 
nauki w szkole. Kiedyś uważano, że 
prawidłowy rozwój umysłowy dziecka 
wystarcza, aby rozpoczęło ono eduka-
cję szkolną. Ostatnio twierdzi się, że 
sam intelekt nie gwarantuje udanego 
startu szkolnego i dobrych wyników 
w nauce. Na dojrzałość szkolną poza 
dojrzałością umysłową składa się tak-
że dojrzałość fizyczna i emocjonalno – 
społeczna. Przed posłaniem dziecka do 
szkoły warto więc zbadać jego wzrok 
i słuch oraz uprzedzić nauczyciela o je-
go chorobach. Na dojrzałość emocjo-
nalno – społeczną składa się natomiast 
umiejętność funkcjonowania w grupie, 
samodzielność, możliwość skupienia 
uwagi.

W różnych krajach dzieci w róż-
nym wieku rozpoczynają naukę szkol-
ną. W niektórych do szkoły zaczynają 
uczęszczać 5 – latki, w innych dzieci 8 
– letnie. W Polsce, podobnie jak w kra-
jach skandynawskich naukę rozpoczyna 
się w wieku 7 lat. W zależności od wie-
ku, dzieci wstępujących do szkoły, jej 
wymagania programowe są łatwiejsze 
albo też trudniejsze. Zakres i rodzaj za-
jęć muszą być dostosowane do właści-
wości rozwojowych dziecka.

Dziecko wstępujące do szkoły 
powinno umieć podporządkować się 
dyscyplinie szkolnej i być na tyle samo-
dzielne, aby radzić sobie w szkole. Nie 
jest dojrzałe do szkoły dziecko, które 
nie potrafi nawiązać kontaktów z rówie-
śnikami, płacze przy każdym rozstaniu 
z matką i codziennie odmawia pójścia 
do szkoły.

Dzieci niedojrzałe emocjonalnie 
i społecznie nie potrafią często, mimo 

prawidłowego rozwoju umysłowego, 
przystosować się do wymagań szkoły. 
Od pierwszych chwil pobytu w niej do-
znają różnego rodzaju porażek i niepo-
wodzeń, zniechęcają się do nauki, a ich 
stosunek do szkoły staje się negatywny.

Dojrzałość szkolna to najpro-
ściej mówiąc, osiągnięcie przez dziecko 
takiego stopnia rozwoju umysłowego, 
emocjonalnego, społecznego i fizycz-
nego, jaki umożliwia mu udział w życiu 
szkolnym oraz opanowanie treści pro-
gramowych klasy I. Dojrzałość szkolna 
zależy od wielu czynników: od warun-
ków bytowych dziecka, wykształcenia 
rodziców, wychowania przedszkolne-
go, zdolności dziecka i jego zdrowia. 
Wszyscy chcą, aby dziecko jak najpeł-
niej wykorzystywało swoje możliwo-
ści, umiejętności, ale również doskona-
liło swoją osobowość. Przedszkole (czy 
choćby pobyt w oddziale przedszkol-
nym) pomaga dzieciom przygotować 
się do podjęcia nauki w szkole. Dzieci 
przyzwyczajają się do coraz dłuższych 
okresów koncentracji uwagi, skupienia 
zainteresowania na jednym przedmio-
cie przez dłuższy okres.

Pobyt w przedszkolu wyrabia 
też samodzielność i zaradność życio-
wą dziecka. Nie znaczy to jednak, że 
wszystkie dzieci mające za sobą staż 
przedszkolny od razu czują się dobrze 
w szkole i nie mają kłopotów z zaadap-
towaniem się do nowych warunków. 
Zdarzają się wśród nich takie, które 
pomimo wstępnego treningu w przed-
szkolu mają kłopoty z wdrożeniem 
się do nowych obowiązków w szkole, 
i odwrotnie – wśród dzieci wychowy-
wanych w domu są też takie, które bez 
większych kłopotów rozpoczynają ży-
cie szkolne w zespole.

Jakże często zdarza się tak, że 
dzieci nie poddają się wpływom na-
uczyciela – stają się niechętne, nie za-
interesowane zadaniami, bierne, łatwo 
rezygnują – są niedojrzałe emocjonal-
nie. Na czym więc polega dojrzałość 
emocjonalna dziecka?

Dziecko dojrzałe emocjonalnie 
i społecznie to dziecko, które:
- pogodzi się z porażką i spokojnie 

przyjmie niepowodzenia;
- samo rozwiąże sytuacje konfliktowe;
- obiektywnie oceni innych;
- obiektywnie oceni siebie, czyli zna 

swoje możliwości i wie na co je 
stać;

- bez lęku podejmie się trudnych i no-
wych działań;

- nazwie przeżywane przez siebie 
uczucia i właściwie je okaże;

- poradzi sobie ze stresem;
O powodzeniu dziecka w po-

czątkowym okresie nauki decyduje jego 
prawidłowy rozwój fizyczny, intelektu-
alny, emocjonalny, społeczny, a także 
poziom funkcji percepcyjno – moto-
rycznych.

Jeżeli dziecko przed rozpo-
częciem klasy I osiągnie taki poziom 
rozwoju, który pozwala mu sprostać 
wymaganiom szkolnym, to oznacza, 
że osiągnęło ono dojrzałość do rozpo-
częcia nauki.

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest 
dla dziecka bardzo ważnym wydarze-
niem. Wchodzi ono w nowe środowi-
sko, staje się uczniem, przed którym 
pojawiają się pierwsze, poważne obo-
wiązki. Od dobrego przygotowania 
dziecka do nauki zależy zwykle jego 
kariera szkolna.

Przedszkole, czy oddział przed-
szkolny w ogromnym stopniu przy-

Zanim dziecko pójdzie do szkoły

nej w sprzęt, meble obrazy święte oraz 
narzędzia służące do pracy w gospodar-
stwie wytwarzające potrzebne produkty 
do życia.

Wystawy okazjonalne – to prze-
gląd wydarzeń naszej wsi utrwalone na 
fotografii – prezentują różną tematykę 
i faktyczne zdarzenia. Jest też kolekcja 
wieńców dożynkowych.

Nasze „muzeum etnograficzne 
mini” ubogaca się i powiększa swo-
je zbiory – za co serdecznie dziękuję 
wszystkim darczyńcom. Eksponaty są 
interesujące i oryginalne. Są one wy-
tworem ludzkiej myśli, talentu, pracy 

oraz dowodem po-
trzeb zwyczajnego 
życia ludzkiego na 
wsi w bezpośrednim 
zetknięciu z przyrodą 
i jej wymaganiami.

Zapraszamy 
serdecznie. Zgłosze-
nia na telefon (013) 
430-32-27 oraz w I 
i III niedzielę miesią-
ca od 14:00 do 16:00.

B o g u s ł a w a 
Krzywonos

fot. B. Krzywonos

Dorota Toczek
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Nadczynność tarczycy (inaczej 
tyreotoksykoza) można zdefiniować 
jako nadmiar krążących we krwi hor-
monów tarczycy (HT) i obecność pa-
tologicznych skutków nadmiaru tych 
hormonów. Nadmierne wydzielanie 
hormonów tarczycy objawia się wy-
stępowaniem stanów nadpobudliwości 
(drażliwość.nerwowość, roztargnienie-
,bezsenność), drżeniem rąk, uczuciem 
ciągłego głodu, utratą masy ciała, bra-
kiem tolerancji na wyższą temperaturę 
otoczenia, przyspieszoną akcją serca 
z biciem serca, wolnymi stolcami, wy-
padaniem włosów. Nadmierne wydzie-
lanie HT może być spowodowanem.
in.rozrostem tkanki gruczołowej (wole 
nadczynne) lub wczesną fazą zapalenia 
tarczycy. W badaniach u osób z nad-
czynnością tarczycy charakterystyczny 
jest obniżony poziom cholesterolu, wy-
sokie wartości T3 i T4 oraz bardzo niskie 
wartości TSH, gdyż działanie przysadki 
mózgowej jest blokowane wysokim stę-
żeniem HT we krwi.

Najczęstszą (75%) przyczyną 
nadczynności tarczycy jest obeność 
we krwi przeciwciał (autoprzeciwciał) 
wytwarzanych patologicznie (choroba 
Gravesa-Basedowa),które pobudzają 
tarczycę do nadmiernego wydzielania 
HT, powodując także jej powiększenie 
oraz wytrzeszcz oczu. Powodem nad-
czynności może być obecność gruczo-
laka,który wydziela HT niezależnie od 
wydzielanego przez przysadkę mózgo-
wą hormonu tyreotropowego (TSH). 
Choroba częściej (4-krotnie) występuje 
u kobiet, często rodzinnie.

Rzadziej nadczyność bywa 
skutkiem przedawkowania hormonów 

tarczycy w leczeniu wola prostego lub 
miąższowego. 
Objawy nadczynności tarczycy:
Chory traci na wadzejest nadpobudliwy, 
źle sypia, trzęsą mu się ręce. W wyniku 
zwiększonego metabolizmu powstaje 
nadmiar energii cieplnej. Wzmaga się 
potliwość, skóra staje się ciepła i wil-
gotna.W wyniku rozrszerzenia naczyń 
krwionośnych następuje zaczerwienie-
nie skory, chorzy trudno znoszą przeby-
wanie w nagrzanych pomieszczeniach. 
W wyniku konieczności dostarczania 
zwiększonej energii i usunięcia nadmia-
ru ciepła dochodzi do obciążenia ukła-
du krążenia. Następuje przyspieszenie 
czynności serca, wzrost ciśnienia, mogą 
wystąpić zaburzenia rytmu serca, nie-
regularny puls, kołatania serca, uderze-
nia gorąca. Przy długotrwale trwającej 
chorobie może dojść do niewydolności 
wieńcowej. Nadczynność tarczycy ma 
także niekorzystny wpływ na układ 
nerwowy. Pojawia się niepokój, drażli-
wość, bezsenność, skłonność do płaczu. 
Niekiedy ujawniają się nerwice, a nawet 
choroby psychiczne. U kobiet dochodzi 
do zaburzeń miesiączkowania, czasem 
ustają zupełnie. Następuje ogólne osła-
bienie, mięśnie łatwo ulegają zmięcze-
niu, pojawia się zadyszka. Dochodzi 
do rozrzerzenia szpar powiekowych. 
W chorobie Grawesa-Basedowa tarczy-
ca zwykle powiększa się tworząc wole. 
W obrębie narządu wzroku dochodzi do 
obrzęku i nacieków zapalnych powiek 
w tkankach oczodołu oraz mięśniach 
poruszających gałką oczną. Pojawia się 
wytrzeszcz.

Rozpoznanie choroby nie jest 
trudne. Opiera się na wywiadzie oraz 

c h a r a k t e r y -
stycznych ob-
jawach. W badaniach krwi ma poziom 
hormonów tarczycy wartości wyraźnie 
wzrastają. Prawidłowe stężenie tyroksy-
ny (T4) wynosi 4,5-11,5 ug/dl (od 51 do 
148 nmol/l) ,a trojodotyroniny (T3) od 
80-190 ng /dl (od l,2-2,9 umol/l). Ważne 
znaczenie diagnostyczne Ma oznacza-
nie stężenia tyreotropiny (TSH), które 
jest obniżone poniżej 0,3 milijedno-
stek/l. W ocenie wola duże znaczenie 
ma badanie ultrasonograficzne (USG). 
Pozwala obiektywnie ocenić wielkość, 
wymiary, stosunek do sąsiednich narzą-
dów szyi, morfologię miąższu gruczołu 
(guzek, zmiany miąższowe). Niekiedy 
konieczne jest badanie izotopowe-scyn-
tygrafia z użyciem radioaktywnego jodu 
lub technetu.

Możliwości leczenia: celem jest 
przywrócenie prawidłowej czynności 
hormonalnej. Istnieją trzy formy lecze-
nia nadczynności tarczycy farmako-
terapia środkami hamującymi syntezę 
hormonów tarczycy: leczenie jodem 
promieniotwórczym lub zabieg chirur-
giczny.

Podawanie leków przeciwtarczy-
cowych prawie zawsze przynosi popra-
wę. Zazwyczaj zaleca się ich stosowanie 
ludziom młodym. Objawy nadczynności 
ustępują po 6-8 tygodniach, aby zapo-
biec nawrotom stosuje się je 6-18 m-cy. 
Jeśli nawrót choroby następuje u osoby 
poniżej 45 roku życia przeprowadza się 
zabieg chirurgiczny,polegający na wy-
cięciu gruczołu tarczowego. Leczenie 
jodem radioaktywnym stosowane jest 
wyłącznie u osób poza wiekiem rozrod-
czym, czyli po 40-45 roku życia.

Choroby tarczycy (cz II): Nadczynność tarczycy

czynia się do wspomagania rozwoju 
dziecka i przygotowania go do roli 
ucznia. Wiele jednak zależy od jego 
środowiska rodzinnego. Jeśli postawa 
rodziców wobec szkoły jest pozytywna, 
to dziecko pójdzie do pierwszej klasy 
z chęcią i ciekawością. Należy wzmac-
niać u dziecka pozytywne nastawienie 
do szkoły. Nie należy podsycać ducha 
rywalizacji. Szkoła powinna być dla 
niego spokojnym miejscem nauki i wy-
chowania.

Przy rzeczywistym zaanga-
żowaniu rodziców w sprawy dziecka 
z jednoczesnym uwzględnieniem jego 
potrzeb emocjonalnych, jest duża szan-
sa na osiągnięcie przez nie gotowości 

do nauki w klasie I oraz powodzenia 
w przyszłej karierze. Jeżeli dziecko 
przed rozpoczęciem klasy I osiągnie 
taki poziom rozwoju, który pozwala 
mu sprostać wymaganiom szkolnym, to 
oznacza, że osiągnęło ono dojrzałość do 
rozpoczęcia nauki.

U większości dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola lub tzw. „zerów-
ki” gotowość do podjęcia nauki szkol-
nej dokonuje się niepostrzeżenie i nie 
wymaga specjalnych zabiegów ani ze 
strony rodziców, ani też ze strony na-
uczyciela. Bowiem cała praca nauczy-
ciela zmierza do zapewnienia dziecku 
dobrego startu w szkole. Pomimo tego 
zdarza się, że niektóre dzieci nie osią-

gają dojrzałości szkolnej w siódmym 
roku życia i z tego powodu odraczane 
są z obowiązku szkolnego. O tym, czy 
dziecko pójdzie do szkoły mimo braku 
dojrzałości szkolnej, czy zostaje odro-
czone zawsze decydują rodzice, po za-
sięgnięciu opinii psychologa i pedago-
ga. To trudna, ale konieczna decyzja.

Jednak, gdy dziecko nie osiągnie 
dojrzałości szkolnej nie należy obawiać 
się odroczenia obowiązku szkolnego. 
Decyzję taką podejmuje psycholog (za 
zgodą rodziców) dla dobra dziecka, któ-
re w pierwszej klasie mogłoby sobie nie 
poradzić. Przez ten rok dziecko rozwi-
nie się emocjonalnie i społecznie.

Dorota Toczek 

Józef Skubisz
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OSP Krzemienna
11 czerwca 1958 r., dzięki sta-

raniom Stanisława Hardulaka, została 
założona Ochotnicza Straż Pożarna 
w Krzemiennej, Gmina Dydnia, pierw-
sza w ramach struktur Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Brzozow-
skiem.

Pierwszymi członkami byli: 
Józef Chorążak, Kazimierz Chorążak, 
Józef Chowański, Roman Gil, Stani-
sław Grzesiewicz, Stanisław Hardulak, 
Franciszek Klimowicz, Kazimierz Kli-
mowicz, Henryk Kot, Feliks Niemiec, 
Edward Rozputyński, Florian Serafin, 
Tadeusz Szul.

Jej naczelnikami byli kolejno: 
Stanisław Hardulak (1958-1961), Hen-
ryk Kot (1961-1978), Kazimierz Kracz-
kowski (1978), prezesami zaś: Edward 
Rozputyński (1958-1961), Kazimierz 
Klimowicz (1961-1978), Henryk Kot 
(1978-1991), Grzegorz Gil (1991).

W 1998 r. jednostka zrzeszała 45 
członków czynnych oraz miała w wy-
posażeniu samochód gaśniczy „Star 
26P” typ GBAM 2/8+8 (1966) i dwie 
motopompy PO5R (1982).Do ważniej-
szych wydarzeń należy budowa garażu 
w 1968 r.

Jednostka OSP w Krzemiennej 

jest wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr 0000019551 w dniu 
12.06.2001r.
Skład Zarządu:
1. Prezes dh Grzegorz Gil.
2. Wiceprezes - dh Dariusz Chorążak.
3. Naczelnik dh Kazimierz Kraczkow-

ski.
4. Z-ca naczelnika dh Zenon Jędrasik.
5. Sekretarz dh Czesław Serafin.
6. Skarbnik dh Krzysztof Kraczkow-

ski.

Organ nadzoru:
Komisja Rewizyjna:
dh Marek Kornecki
dh Wiesław Szelest
dh Tadeusz Rozputyński

W bieżącym roku została wyre-
montowana remiza strażacka: montaż 
drzwi, naprawa stropodachu, elewacja.

OSP Krzemienna 12 czerwca br. 
zdobyła I miejsce w gminnych zawo-
dach sportowo - pożarniczych.

S. Pytlowany

Dydnia w literaturze (cz. III)
Losy wplątały Jacka Dydyńskie-

go również w inny wielki konflikt do-
mowy ówczesnych czasów, mianowicie 
w wojnę owianego czarną legendą Wła-
dysława Stadnickiego zwanego Diabłem 
Łańcuckim z Konstantym Korniaktem. 
W aktach znajduje się skarga Dydyń-
skiego do sądu grodzkiego w Sanoku. 
„Ten Stadnicki – na wszystko złe tak 
się rozuzdawszy, że od największych 
zbrodni, jakie w przemyskiej ziemi i po 
wszystkiej Koronie poczynił, bojaźń go 
Boża, miłość bliźniego, zwierzchność 
Króla Jego Mości, prawa pospolitego 
surowość, ani uczciwego swego re-
spekt hamować nie może, na dom mój 
w Niewistce bandę swą nasłał około 
północy, ta z pochodniami napadłszy 
z okrzykiem, tak że myślano, że to 
Tatarzy, służbę powiązała, siekierami 
drzwi i skrzynie połupała, wszystko, co 
jeno nieść, wieść i gnać mogła, z sobą 
zabrała, dom jak miotłą wymiotła.” Da-
lej w kwiecistym stylu Dydyński skarży 
się na kolejny zajazd Stadnickiego na 

swoje włości. Gwoli prawdzie należy 
jednak zauważyć, że i sam Jacek Dy-
dyński, stolnikowicz sanocki, należał 
wcześniej przez pewien czas do grona 
towarzyszy Diabła Stadnickiego. 

Losów rękodajnego szlachcica 
z Niewistki dopełniła jego bohaterska 
śmierć. Jacek Dydyński poległ w boju 
służąc Ojczyźnie podczas powstania 
Chmielnickiego. „Chorągwie ochotni-
cze ziemi przemyskiej i lwowskiej speł-
niły chwalebnie swój obowiązek. Biły 
się walecznie we wszystkich utarczkach 
aż do bitwy pod Zaborowem, gdzie oko-
ło 2 000 szlachty poległo, a sam Kor-
niakt stracił 400 ludzi. (...) Chorągiew, 
której rotmistrzował skarbnik ziemi 
lwowskiej, Zygmunt Przedwojowski, 
licząca mało co ponad 90 ludzi, straciła 
w bojach 28 towarzyszy. (...) Padł pod 
tą chorągwią śmiercią chwalebną tak-
że ów Jacek Dydyński, stary żołnierz 
lisowski, ów pan Jacek nad Jackami, 
specjalista fachowiec w zbrojnych za-
jazdach i szef sztabu wojen prywatnych 

ziemi przemyskiej”.
Dramatyczną i romantyczną 

historią stały się w 1631 r. dzieje nie-
szczęśliwej miłości do pięknej i zalotnej 
Heleny Klofasowej, w której zakochali 
się Abraham Polański i Stefan Dydyń-
ski, prawdopodobnie wspomniany już 
brat Jacka. Matka Klofasowej, Regi-
na Brześciańska, pałając nienawiścią 
do zięcia, a męża Heleny, Aleksandra 
Klofasa, prowokuje jego zabójstwo. Do 
skrytobójstwa namawia Polańskiego, 
któremu obiecuje rękę Heleny oraz Ste-
fana Czernieckiego, któremu przyrzeka 
swoją drugą córkę, pannę Olesię. Obaj 
zasadzają się pod Pełkinią na powra-
cającego z podróży Klofasa i dokonują 
skrytobójczego mordu. Jednak Helena 
nie chce wyjść za Polańskiego, ponie-
waż oddaje serce i rękę Stefanowi Dy-
dyńskiemu. Polański popełnia samo-
bójstwo, a zbrodnia wychodzi na jaw. 
Czerniecki zostaje w Sanoku osądzony, 
skazany na śmierć i ścięty w 1633 r. 
Losy Olesi są nieznane.

Damian Kierek 

fot. redakcja

Dru¿yna OSP Krzemienna
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Walczyli o puchar ...
30 lipca w Temeszowie na bo-

isku sportowym nad Sanem odbyły się 
IV zmagania strażackie o Puchar Preze-
sa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Dydni. W zawodach  udział wzię-
ło 8 drużyn OSP -Oldboy  z: Grabówki, 
Niebocka, Jabłonki, Wydrnej, Dydni, 
Krzywego, Witryłowa oraz Temeszo-
wa. I miejsce wywalczyła drużyna  OSP 
Krzywe, która najlepiej wykonała szta-
fetę oraz ćwiczenie bojowe „sikawką 
konną”. Sikawka została wypożyczona 
od ochotników z OSP Wesoła. Ćwicze-
nie to cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem strażaków jak i publicz-
ności.

Strażacy rywalizowali również 
w konkursie przeciągania liny. Wygrali 
go siłacze z OSP Grabówka. W konkur-
sie „Transport rannego na noszach sani-
tarnych” bezkonkurencyjni okazali się 
strażacy z OSP Jabłonka, w ten sposób 
częściowo zrehabilitowali się za nie-
udany występ na gminnych zawodach 
pożarniczych 12 czerwca br. Zawody 
swą obecnością zaszczycili: Wojewoda 
– Adam Pęzioł, Zygmunt Błaż – Staro-
sta Brzozowski, Jacek Adamski- Czło-
nek Zarządu Rady Powiatu, st.bryg. 
Stanisław Pająk – Komendant Powia-
towy PSP w Brzozowie, dh Stanisław 
Łobodziński – Członek Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. 
podkarpackiego, dh Roman Korfanty 
– Wiceprzewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej ZOSP RP woj.podkarpackiego, 
Piotr Szul- Przewodniczący Rady Gmi-
ny Dydnia, Jerzy F. Adamski – Wójt 
Gminy Dydnia, Piotr Kustra - Prezes 
Zarządu KRUSZ-BET w Obarzymie.
Wśród zaproszonych gości byli także 
sołtysi wsi Gminy Dydnia.

Całość imprezy uświetnił wy-
stęp kapeli „Przepióreczka”. Organi-
zatorzy wyrażają wdzięczność sponso-
rom, a byli nimi: Podkarpacki Holding 
Budowy Dróg i Mostów „Drogbud”, 
oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
w Sanoku.

Słowa uznania należy skiero-
wać do sędziów zawodów z KP PSP 
w Brzozowie oraz do ochotników z Te-
meszowa za zorganizowanie zawodów. 
Imprezę zakończyło wspólne grillowa-
nie połączone z festynem w parku wiej-
skim, który trwał do białego rana.

S. Pytlowany

7 sierpnia br. na 
stadionie sportowym 
w Brzozowie odbyły się 
VII powiatowe zawo-

dy sportowo-pożarnicze 
o puchar Starosty Brzozow-

skiego.
Gminę Dydnia repre-

zentowały drużyny z OSP 
Wydrnej, Dydni oraz Krze-
miennej.

W grupie – A męskie 
drużyny pożarnicze, OSP Krze-

mienna wywalczyła IV miejsce.
W grupie – C kobiece drużyny 

pożarnicze, OSP Wydrna wywalczyła 
VI miejsce.

W grupie 12-16 lat Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze - drużyna dziew-
cząt MDP z OSP Dydnia, wywalczyła 
I miejsce. Opiekunem drużyny był pre-

zes OSP Dydnia dh Andrzej Cioban. 
Drużyna chłopców z OSP Wydrna, za-
jęła VI miejsce. Drużynę do zawodów 

przygotował dh Tomasz Kułak.
S. Pytlowany

VII powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Walczyli o puchar ...

o puchar Starosty Brzozow-
skiego.

zentowały drużyny z OSP 
Wydrnej, Dydni oraz Krze-
miennej.

VII powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Reprezentacja Gminy Dydnia fot. D. Supel

fot. redakcja

fot. redakcja

OSP Temeszów

Zwyciêska dru¿yna OSP Krzywe 
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Michael Faraday (1791 - 1867), fizyk i chemik angiel-
ski, jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w., ekspery-
mentator, samouk.
Odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej co przyczy-
niło się do powstania elektrodynamiki. Sformułował prawa 
elektrolizy. Stworzył podstawy elektrochemii. Faraday od-
krył również zjawisko samoindukcji, zbudował pierwszy 
model silnika elektrycznego. Faraday wprowadził pojęcie 
linii sił pola i wysunął twierdzenie, że ładunki elektryczne 
działają na siebie za pomocą takiego pola. W 1825 odkrył 
benzen, wydzielił naftalen, heksachloroetan, koloidalne 
złoto. Twórca prostej metody skraplania gazów (skroplił 
większość znanych wówczas gazów).

Po jednym z odczytów Faradaya o indukcji elektromagne-
tycznej ówczesny minister zapytał go:
- Cóż za praktyczne korzyści przyniesie to pańskie odkry-

cie?
- Tego jeszcze nie wiem - odparł Faraday. - Ale mogę pana 

zapewnić, że wkrótce będzie pan z tego ściągał podatki.

Język polski
- Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku.
- Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława 

Prusa.
- Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę. Ale 

było odwrotnie.
- Antek ciężko pracował rękami a Boryna językiem.
- Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, 

zabiła go.
- Gramatycznie rzec biorąc dziewczyna ma inną końcówkę 

niż chłopiec.
- Grażyna poległa w boju, ale przeprosiła Litowara za ten wy-

padek.
- Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale prze-

cież wiedział, że całe życie poświęcił ojczyźnie.
- Jontek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do 

życia.
- Judym postanowił czuwać nad całkowitym brakiem higie-

ny.
- Judym zakochał się w Joasi, bo się nudził po pracy.
- Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy pchali mu 

do pyska skórki od chleba.
- Na znak, że kochał matkę, Marcinek obrabował stare kapli-

ce.
- Pan Piotr widział w narzeczonej same zalety. Resztę zoba-

czył później.
- Po wielu staraniach lekarza pani Mostowickowa zmarła.

- Skrzetuskiemu na myśl o Helenie posiwiała broda.
- Beniowski zabił 6 Kozaków. Jeden z nich umarł, inni ucie-

kli.
Inne

- Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.
- Meduza żyje w jelicie grubym człowieka, więc jest poży-

tecznym szkodnikiem.
- Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut.
- Żółw musi być z wierzchu twardy, bo w środkowej części 

jest zupełnie miękki.
- Była to wyspa położona z dala od morza.
- Meteorolodzy wychodzą trzy razy dziennie oglądać swe 

narządy.
- Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresję.
- Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcz-

nie za pomocą wołów.
- Edward III nie mógł zostać królem Francji, 

bo jego matka nie była mężczyzną.
- Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy 

i łapali niewolników.
- Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić 

ogień musieli pocierać krzemie-
niem o krzemień a pod spód 
podkładali stare gazety.

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a nie-
bezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.

Przysłowie chińskie

Bo kto wiele słów wylewa, niewiele mądrości miewa.
Biernat z Lublina

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, 
Abyś nie zginął w tłumie; 
Nauka to potęgi klucz, 
W tym moc, co więcej umie.

Ignacy Baliński

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały 
ocean.

Isaac Newton

Człowiek mądry zmienia zdanie, głupiec nigdy.
Przysłowie angielskie

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się 
uczuciami innych ludzi.

Lew Mikołajewicz Tołstoj

HUMOR Z ZESZYTÓW

„naukowe” cytaty

- Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcz-

- Edward III nie mógł zostać królem Francji, 
bo jego matka nie była mężczyzną.

- Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy 

- Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić 
ogień musieli pocierać krzemie-
niem o krzemień a pod spód 








