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4 marca każdego roku to szczególna data dla ucz-
niów, ich rodziców oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół w Niebocku, gdyż jest to dzień poświęcony 
patronowi placówki królowi Władysławowi Jagielle, który 
tego właśnie dnia został koronowany na króla Polski.

Obchody Dnia Patrona szkoły rozpoczynają się co 
roku międzyklasowymi rozgrywkami sportowymi nazywa-
nymi szumnie “Szkolnym turniejem rycerskim”. Rozgryw-
ki te mają być dla uczniów okazją do zainteresowania się 
średniowieczną obyczajowością dworską i kulturą rycerską. 
Dzisiaj chłopcy marzą o karierze sportowców. W średnio-
wieczu idolami byli rycerze. Każdy chciał być odważny jak 
Zawisza Czarny z Garbowa. 

A kto z dzisiejszych sportowców byłby najlepszym ry-
cerzem: kulturysta, szermierz czy gimnastyk? Wydaje się, 
że idealnym kandydatem byłby ktoś uprawiający wszystkie 
te dyscypliny. Nasze szkolne drużyny rycerskie musiały się 
zmierzyć w kilku konkurencjach zręcznościowych, w których 
podstawowym rekwizytem był ziemniak! Nieznany zupeł-
nie w średniowieczu i niezwykle zaskakujący dla naszych 
dzielnych wojowników, którzy do rywalizacji podeszli bar-
dzo poważnie i z ogromnym zaangażowaniem. Ostatecznie 
zwycięstwo wywalczyła  drużyna klasy V.

W średniowieczu wszyscy entuzjazmowali się tur-
niejami rycerskimi. Walki, które staczali rycerze, miały być 
świadectwem ich odwagi i siły. Celem rycerza nie było jed-
nak pokonanie rywala za wszelką cenę. Zwycięstwo nad 
bezbronnym, słabym przeciwnikiem nikomu nie przynosiło 
chluby. Dlatego rezygnowano z niehonorowych rozwiązań. 
Organizując szkolny turniej zależało nam na tym, by nasi 
uczniowie pamiętali o honorowym kodeksie rycerskim i z 
niego czerpali wzorce dla swojego postępowania.

Uczniowie uczyli się też współdziałania w zespole 
klasowym. Dziewczynki odpowiadały za sportowy doping, 
przygotowując ciekawe hasła zagrzewające chłopców do 
walki. Zadaniem dziewczynek było też wykonanie herbu 
drużyny, który musiał być wzorowany na oryginalnych her-
bach rycerskich.

Przygotowując się do konkursu wiedzy, uczniowie 
poznawali najważniejsze fakty z życia Jagiełły, jego doko-
nania w czasie 48 lat panowania. Jego niezwykłe zwyczaje, 

które dziwiły ludzi ówczesnych oraz związki króla z regio-
nem. Największą wiedzą w kategorii klas młodszych wyka-
zały się: Sandra Wanic, Julia Stabryła, Aleksandra Bodniak 
i Amelia Żak. W kategorii klas IV-VI: Karolina Krzysik, Ju-
styna Nowak i Oliwia Bartkowska. Wszyscy laureaci otrzy-
mali z rąk wójta Jerzego F. Adamskiego dyplomy i nagrody 
książkowe.

Stałą częścią obchodów  Dnia Patrona jest udział ca-
łej społeczności we Mszy  Świętej odprawianej w kościele 
parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy udają się do bu-
dynku szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej akademii.

Na uroczystości, oprócz dyrektora szkoły Bożeny 
Chorążak, wicedyrektor Renaty Sieńczak, grona pedago-
gicznego, uczniów oraz rodziców, obecni byli zaproszeni 
goście – wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, radny Ry-
szard Kopczyk, prezes Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwo-
ju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko  Jerzy 
Gratkowski, Jan Oleniacz oraz dyrektorzy szkół  z terenu 
gminy.

Okolicznościowa część artystyczna przygotowana 
przez uczniów klasy VI poświęcona była miłości do ojczy-
zny - Polski, a także małej ojczyzny - Niebocka. Takiej mi-
łości uczył król Jagiełło, który wkładał wiele trudu w rozwój 
swojego nowego, wielkiego państwa. Największym senty-
mentem jednak darzył zawsze swoją pierwszą - małą ojczy-
znę - Litwę, gdzie, jak podają kronikarze, spędzał wszystkie 
święta Bożego Narodzenia. 

Na zakończenie uroczystości dyrektor Bożena Cho-
rążak złożyła serdeczne podziękowania całej Radzie Ro-
dziców za ich całoroczną pracę na rzecz szkoły, wręczając 
bukiet kwiatów Przewodniczącej Rady Beacie Sąsiadek. 
Szczególne podziękowania otrzymał też Jan Oleniacz, któ-
ry w całości sfinansował i wymienił parkiet w kolejnej klaso-
pracowni.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że coroczne 
obchody dnia patrona służyć mają  wyzwalaniu u dzieci i 
młodzieży emocjonalnego związku z krajem ojczystym i z  
najbliższą okolicą, a w przyszłości przygotować ich do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Marzena Czerkies
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„Rycerska” rywalizacja

Oficjalna część uroczystości



� Nasza Gmina Dydnia I/2015

W dniu 9 marca 2015 r. w Domu Ludowym w Nie-
bocku odbyło się spotkanie profilaktyczne pt. „Veto wobec 
narkotyków” dotyczące szkodliwości używek, takich jak: 
narkotyki, alkohol, dopalacze połączone z gminnym Świę-
tem Kobiet.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego w Nie-
bocku, Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku oraz Gmina 
Dydnia.

Gospodarzem uroczystości oraz prowadzącym spot-
kanie był Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, który po-
witał zgromadzonych gości oraz złożył Paniom życzenia z 
okazji Dnia Kobiet. Wszystkie Panie otrzymały kwiaty oraz 
czekoladę.

W Niebocku spotkały się przedstawicielki wszyst-
kich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 
Gminy Dydnia, dyrektorki szkół i przedszkoli, przedsta-
wicielki instytucji i organizacji działających w Gminie 
Dydnia oraz radni i sołtysi Gminy Dydnia. Specjalnymi 
gośćmi spotkania byli: Senator RP Alicja Zając oraz Po-
seł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Złożyli oni Paniom ży-
czenia uśmiechu i radości na co dzień oraz by otaczały 

je osoby życzliwe, pełne miłości i troski.
Życzenia zgromadzonym na uroczystości Paniom 

złożył również Jerzy Gratkowski prezes Stowarzyszenia z 
Niebocka – organizatora spotkania. Zapowiedział również 
prelekcję  policjantów z  Komendy Powiatowej Policji w 
Brzozowie. Asp. Anna Karaś oraz asp. Andrzej Ryba opo-
wiedzieli o narkotykach i używkach, po które coraz częściej 
sięga młodzież i dzieci, również w Gminie Dydnia. Uczula-
li dyrektorów i nauczycieli oraz mamy, babcie, by zwracali 
uwagę na zachowanie młodych osób wskazujące na stoso-
wanie narkotyków lub dopalaczy. Mówili o zagrożeniach pły-
nących z dostępu do Internetu. Na stronach internetowych 
można teraz wszystko kupić z dostawą kurierem do domu. 
Wpaść w nałóg jest bardzo łatwo, ale wyzwolić się z niego 
bardzo trudno. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali rów-
nież ulotki na temat szkodliwości alkoholu oraz konsekwen-
cji wynikających ze stosowania dopalaczy i narkotyków.

Po prelekcji w ramach „Spotkań z muzyką w Gminie 
Dydnia” odbył się koncert Michała Szuby (Miguela Moona). 
Michał pochodzi z Brzozowa, aktualnie mieszka w Rzeszo-
wie. Jest półfinalistą siódmej edycji programu telewizji TVN 
„Mam talent”. Grę na gitarze doskonali od dziecka, jest pa-
sjonatem flamenco. W wieku 8 lat po raz pierwszy usłyszał 
wirtuozerską grę na gitarze na żywo i to był moment, w któ-
rym stwierdził, że chce się zająć muzyką.

Na wspaniałą, pełną dźwięków podróż w świat muzy-
ki zaprosił uczestników spotkania - w tym obecnych na sali 
swoich rodziców Marię i Wojciecha Szubów - następujący-
mi słowami: „Kiedyś zapytano mnie, które dźwięki pamię-
tam jako pierwsze. Po długim zastanowieniu stwierdziłem, 
że są to dźwięki kołysanki, którą śpiewała mi moja mama. 
To co wydarzy się na scenie to niejako odpowiedź na to, co 
wy drogie mamy i babcie wlewacie w nasze serca”.

Spotkanie zakończyło się degustacją potraw przygo-
towanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Niebocka oraz 
ciast upieczonych przez panie z kół gospodyń z terenu całej 
Gminy Dydnia.

Beata Czerkies
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Spotkanie w świątecznym nastroju

Życzenia dla Pań

W rytmie flamenco - Michał Szuba
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W dniu 26 lutego 2015 r. na sesji Rady Gminy Dyd-
nia w Urzędzie Gminy w Dydni odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, 
których co najmniej trzech synów pełniło wzorowo służbę 
wojskową.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie 
odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obro-
ny Narodowej. Jest on dowodem uznania dla osób, które 
swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju 
i umocnienia obronności kraju. Medal może być również 
nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, 
przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Ma trzy stopnie: 
Złoty, Srebrny i Brązowy.

Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” w Gminie Dydnia uhonorowani zostali:
- Józefa Frydryk z Wydrnej
- Jadwiga i Zbigniew Adamscy z Niebocka
- Józefa i Andrzej Indykowie z Dydni

Medale zostały nadane przez Ministra Obrony Na-
rodowej Tomasza Siemoniaka, a wręczył je Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Sanoku ppłk Marek Staroń. Gra-
tulacje uhonorowanym składali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul i Kie-
rownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i 
Spraw Obywatelskich Stanisław Pytlowany. Odznaczonym 
zostały wręczone kwiaty i upominki, a spotkanie zakończyło 
się skromnym poczęstunkiem.

Stanisław Pytlowany

Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 25 
– lecia Caritas Archidiecezji Przemyskiej w naszej Gminie  
rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Para-
fialnym w Dydni o godz. 11:00.

Mszy Świętej Przewodniczył Dyrektor Caritas Archi-
diecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec oraz księża koncele-
branci: ks. Prałat Adam Drewniak proboszcz tutejszej pa-
rafii, ks. Janusz Zajdel – wicedyrektor Caritas Przemyskiej, 
ks. Edward Stępień proboszcz parafii Niebocko oraz ks. 
Zenon Ścirko  wikariusz parafii Niebocko.

Wielkim zaszczytem dla nas wszystkich była obec-
ność na Mszy Świętej Jego Ekscelencji ks. Biskupa  Adama 
Szala, który wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia  no-
wych samochodów, przekazanych przez  Caritas Przemy-
ską dla pracowników Stacji Opieki w Dydni.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Wiej-
skiego Domu Kultury w Dydni, gdzie przebiegała dalsza 
część obchodów  jubileuszu.

Po powitaniu przybyłych gości obejrzeliśmy występ 
młodych artystów – uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Dydni oraz uczennic I klasy Gimnazjum w Niebocku, którzy 
zaprezentowali krótki występ  słowno – muzyczny.

Następnie Kierownik Stacji Gabriela Wójtowicz  
przedstawiła  krótki zarys historii powstania Stacji Opieki 
Caritas w Dydni oraz jej obecną działalność. Następnie głos 
zabrał Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski oraz 
ks. Prałat Adam Drewniak.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej  ks. Artur 
Janiec w swoim wystąpieniu przybliżył nam działalność Ca-
ritas na wielu płaszczyznach życia społecznego. Głos za-

brał także zaproszony gość Henryk Dąbrowiecki.
Następnie wszyscy w atmosferze radości i przyjaźni 

zasiedli do wspólnego obiadu.
Swoją obecnością na obchodach jubileuszu za-

szczyciły nas władze samorządowe na czele z  Wójtem na-
szej gminy Jerzym Ferdynandem Adamskim, Radni naszej 
gminy na czele z Przewodniczącym Rady Piotrem Szulem 
i wiceprzewodniczącym Markiem Pocałuniem, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Szelest, 
Dyrektorzy Zespołów Szkół w Niebocku i Dydni, Szkół Pod-
stawowych, Przedszkola Samorządowego w Dydni oraz 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dydni, sołtysi poszczegól-
nych miejscowości oraz przyjaciele Stacji Caritas.

Gabriela Wójtowicz
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Odznaczeni Rodzice i Władze Gminy

Uroczysta Msza Święta
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Historia Stacji Opieki Caritas
Historia Stacji Opieki Caritas w Dydni sięga 1998 

roku, kiedy to Siostry Służebniczki ze Starej Wsi przekazały 
Gminie Dydnia budynek Ochronki wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi oraz gruntem.

Pozwolę sobie przedstawić krótki zarys działalno-
ści Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na terenie Dydni. 
5 maja 1911 roku na mocy fundacji rodziny Dydyńskich  
powstała Ochronka, do której uczęszczało pięćdziesięcioro 
dzieci. 6 lipca 1936 roku w Górnej części wsi utworzono 
drugą Ochronkę, w której przebywało dwadzieścioro czwo-
ro dzieci.

Siostry prowadziły także Krucjatę Eucharystyczną 
oraz Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej liczące ponad 
100 dziewcząt. Do 1939 roku pracowało w Dydni 7 sióstr 
Służebniczek. W ich działalności ważne miejsce zajmowała 
opieka nad chorymi. Posługa sprowadzała się do udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku okaleczeń, domowego le-
czenia schorzeń, wykonywania zaleceń lekarzy. Zakonnice 
służyły chorym przychodzącym do ich placówek, a także 
leżącym w prywatnych domach. O skuteczności pomocy 
Sióstr świadczyła wdzięczność okazywana przez społe-
czeństwo. Pan Dydyński dziękując za pielęgnowanie, pisał: 
„Niechaj Waszemu Zgromadzeniu Bóg najwyższy błogosła-
wi tyle dobrego, ile ludzkość od Was doświadcza.” Służbę 
Bogu oraz ludziom Siostry sprawowały w Dydni aż do lat 
90. ubiegłego stulecia.

Przekazana nieruchomość zgodnie z życzeniem dar-
czyńców miała być przeznaczona na działalność charyta-
tywną. Dlatego też ówczesne władze gminy we współpracy 
z Caritas Przemyską  postanowiły utworzyć Stację Opieki, 
która służyłaby osobom starszym oraz chorym.

W 1999 roku rozpoczęto modernizację jednego z bu-
dynków. Od chwili jego rozbudowy Rada Gminy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz 
Proboszcz tutejszej Parafii podjęli starania o pozyskanie 
środków finansowych i materiałów budowlanych na wska-
zany cel. Dzięki pomocy wielu zakładów oraz instytucji po-
wyższe zadanie zostało zrealizowane w maju 2001 roku.

29 maja 2001 roku na wniosek Zarządu Gminy Dyd-
nia aktem erekcyjnym podpisanym przez ówczesnego dy-
rektora Caritas Ks. Prałata Mariana Bocho zostało powoła-
ne do istnienia Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja 
Opieki Caritas w Dydni.

Misja i przesłanie Stacji to chęć niesienia pomocy 
oraz opieki ludziom starszym, samotnym, niepełnospraw-
nym, a także rodzinom, którym pomoc ta jest niezbędna.

Aby usprawnić pracę oraz umożliwić dotarcie do 
odległych zakątków naszej gminy, Caritas Polska wraz z 
rozpoczęciem działalności Stacji – przekazała na jej wy-
posażenie dwa samochody oraz sprzęt rehabilitacyjny. 
Od 2004 roku Stacja na swą działalność uzyskuje środki 
finansowe w formie dotacji z Urzędu Gminy. Co roku Wójt 
Gminy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z za-
kresu pomocy społecznej dotyczących wykonywania usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość dota-
cji uzależniona jest od liczby godzin do zrealizowania oraz 
kwoty za 1 godzinę usługi. W Stacji zatrudnione są 3 pielęg-
niarki, 1 opiekunka i 1 terapeutka  do opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym.  Na dzień dzisiejszy pracownicy  Stacji 
obejmują opieką 21 osób, w tym sześć osób z zaburze-

niami psychicznymi. Nasi podopieczni to w przeważającej 
mierze osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które ze 
względu na swój wiek lub stan zdrowia wymagają opieki i 
pomocy w zakresie pielęgnacji, opieki medycznej, a także 
socjalno - bytowej. Świadczona przez nas pomoc ma jesz-
cze inny wymiar. Pragnę zauważyć, że podopiecznym Sta-
cji ogromną radość sprawia to, że ktoś przyjdzie, wysłucha 
ich zwierzeń, pomoże rozwiązać problemy, które wydają się 
niemożliwe do rozstrzygnięcia.

Samotność to we współczesnym świecie jedna z 
wielu chorób, które dotykają ludzi starszych. Bo jak oni 
sami mówią „Wśród sąsiadów mieszkam a jakby nie Pani 
to nikt by nie zaglądnął.” Więc jak nie pójść, gdy ktoś czeka 
i liczy na nas?. Choć czasem ciężko, gdyż droga zasypa-
na, trzeba iść daleko pieszo, bo samochodem nie wszędzie 
można dotrzeć. Jednak myśl, że ktoś na nas czeka, a my 
nie możemy go zawieść, mobilizuje i pomaga pokonać trud-
ności. Podziękowaniem zaś dla nas jest uśmiech na twarzy 
podopiecznego, co daje nam zadowolenie i satysfakcję z 
pracy.

Jako Stacja Opieki a zarazem jedna z placówek na-
szej Caritas Przemyskiej docieramy do potrzebujących z 
innymi formami pomocy. W 2008 roku kiedy naszą gminę 
dotknęła powódź, poszkodowani otrzymali za naszym po-
średnictwem  pomoc finansową oraz rzeczową od Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej. Ponadto od 2011 roku wspólnie 
z Caritas Przemyską realizujemy Program Dostarczania 
Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy. Na przestrzeni 4 lat otrzymaliśmy blisko 78    
ton żywności na kwotę  184 944,24  zł. Żywność ta trafiła 
do 1120 osób z naszej gminy. Chcę zauważyć, że żywność 
otrzymaliśmy nieodpłatnie, transport  zaś został pokryty 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni.

Stacja nasza od kilkunastu lat współpracuje z grupą 
Caritas działającą na terenie Niemiec. Inicjatorzy organizo-
wanych tam akcji Państwo Gerda i Jan Paessens co roku 
przekazują nam pomoc rzeczową oraz sprzęt rehabilitacyj-
ny. Dzięki ich staraniom zgromadziliśmy sprzęt w postaci: 
łóżek, wózków, balkoników, kuli, inhalatorów, materacy 
przeciwodleżynowych, które wypożyczamy mieszkańcom 
naszej gminy a także powiatu. Ponadto otrzymujemy ma-
teriały i środki opatrunkowe, które trafiają do osób ciężko 
chorych, leżących, z licznymi ranami i odleżynami. Wspo-
magamy także tymi materiałami medycznymi szkoły i kluby 
sportowe. Jesteśmy wdzięczni za bezinteresowną pomoc, 

fot. S. Pytlowany

Poswięcenie samochodów
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Przykład Filipa Siwieckiego świadczy, że dzieci z ma-
łych miejscowości, uczące się w szkole muzycznej w gminie 
wiejskiej mogą osiągać sukcesy na poziomie europejskim

Filip Siwiecki mieszka w Krzemiennej, niewielkiej 
miejscowości w gminie Dydnia, liczącej nieco ponad 400 
mieszkańców. Uczęszcza do III klasy szkoły podstawowej 
w rodzinnej miejscowości liczącej zaledwie… siedmiu ucz-
niów. Jest również uczniem III klasy Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni.

Rodzinne tradycje
Od trzech lat pasją 9-latka jest akordeon. I nie jest to 

przypadek. Filip pochodzi bowiem z umuzykalnionej rodziny. 
Jego tato Henryk ukończył Szkołę Muzyczną w Sanoku, gra 
na akordeonie i saksofonie. Również starszy brat Tobiasz 
uczęszcza do Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku i gra 
na saksofonie. Jednak tradycje muzyczne sięgają jeszcze 
głębiej. – Mój pradziadek ze strony mamy był samoukiem, 
grał na skrzypcach i akordeonie, a brat mamy na gitarze i 
keyboardzie – opowiada Filip Siwiecki.

Przygodę z akordeonem zaczął w wieku sześciu lat. 
Tato kupił mu instrument i zaczął ćwiczyć. Pierwsze dwa 
miesiące „trenował” pod okiem pana Henryka, a później ro-
dzice zapisali go do nowo utworzonej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni. – Syn miał szczęście i trafił na Krzysztofa 
Burego, bardzo dobrego nauczyciela, który nim odpowied-
nio kieruje. Filip na co dzień realizuje swoją pasję właśnie 
pod jego okiem – dodaje Henryk Siwiecki.

Pierwsze sukcesy
Nauka w szkole muzycznej, oprócz typowych zajęć, 

to również występy na różnego rodzaju uroczystościach 
oraz udział w konkursach. Na pierwszym konkursie w So-
kołowie Małopolskim zajął czwarte miejsce. Później było już 
coraz lepiej, bo zaczął zajmować miejsca na podium. Duży 
sukces odniósł na XXI Festiwalu Akordeonowym w Mławie, 
gdzie wśród najmłodszych uczestników, zajął trzecie miej-

sce. Zagrał menuet G dur, mini walc, taniec zakarpacki i 
taniec robotów. Kolejny wyjazd, tym razem do Wiednia, któ-
ry mógł się odbyć dzięki wsparciu firmy Automet z Sanoka, 
również przyniósł sukces Filipowi. W konkursie udział brali 
akordeoniści m.in. z Austrii, Niemiec, Polski, Litwy, Francji, 
Bułgarii, a prezentacje oceniało międzynarodowe jury. Tym 
razem został laureatem III miejsca, a tylko 2 punkty dzieliło 
go od nagrody głównej. Lepsi okazali się tylko dwaj Litwini. 
Tutaj uznanie jurorów zdobył tańcem zakarpackim i tańcem 
robotów. By móc osiągać takie wyniki, konieczne jest po-
święcanie dużo czasu. – Poświęcam na to średnio jedną, 
dwie godziny dziennie. Jest to moje hobby. Nie nudzi mi się 
na pewno, gdy ćwiczę – opowiada Filip. 

Kolejny występ na konkursie międzynarodowym już 
przed nim. Pod koniec marca zaprezentuje swoje umiejęt-
ności w Berlinie. Do występu w Niemczech przygotowuje 
między innymi utwór „Białe myszy”. Później ma jeszcze 
„zakontraktowany” udział w międzynarodowym konkursie w 
Gorlicach. 

Nie tylko akordeon
Filip w ciągu trzech lat grał na kilku akordeonach. 

Obecnie jest to 60-basowy guzikowy weltmeister toccata, 
a już niedługo przerzuci się na 96-basowy akordeon guzi-
kowy scandalli. 

Mimo, iż 9-latek akordeonowi poświęca najwięcej 
czasu, to na inne hobby, czyli piłkę nożną, czas też znajdu-
je. Jego ulubione kluby to Barcelona i Bayern Monachium, 
a zawodnicy to Messi, Ronaldo i Szczęsny. Jest też dobrym 
uczniem. – Moim zdaniem jest to bardziej umysł ścisły niż 
humanistyczny. Jego pasją jest również sport. Grając na 
akordeonie uświetnia nam wszystkie uroczystości szkolne 
– mówi Zofia Wojnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Krzemiennej.

Zdolności i praca
Filip Siwiecki jest jednym ze 152 uczniów kształcą-

która za naszym pośrednictwem dociera do mieszkańców 
Gminy Dydnia. Szczególne słowa uznania i podziękowania 
kieruję pod adresem Pana Zygmunta Kocyły (niestety, nie 
ma Go dzisiaj z nami, ale jest żona Pana Zygmunta Pani 
Maria), który od samego początku tychże akcji jest współor-

ganizatorem oraz czuwa nad przebiegiem transportu.
W akcje pomocowe ludziom starszym i samotnym 

angażujemy młodzież szkolnego koła Caritas działającego 
przy Gimnazjum w Dydni. Wraz z młodzieżą i opiekunem 
organizujemy przed świętami Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy wyjazdy do osób samotnych. Ofiarujemy im życzenia, 
radość, nadzieję a przede wszystkim przekonanie, że ktoś 
o nich pamięta.

Niesienie pomocy to w dzisiejszych czasach wartość 
szczególna. Cieszy więc fakt, że znajdują się ludzie, którzy 
potrafią dzielić się z drugim człowiekiem, ofiarowują swój 
czas, serdeczność, dobre krzepiące słowo, pomoc mate-
rialną.

Dlatego zwracam się do wszystkich darczyńców, któ-
rzy na co dzień angażują się w pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. To właśnie dzięki Waszemu zrozumieniu, życzliwo-
ści i wsparciu działają takie placówki jak nasza, które niosą 
pomoc potrzebującym.

Wszystko to potwierdza zasadność i celowość funk-
cjonowania takiej placówki, bo jak powiedziano „Działalność 
Caritas to prawdziwe święto serca.”

Gabriela Wójtowicz

Andrzej Józefczyk
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Honorowym Gościem uroczystości był biskup Adam Szal
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cych się w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni. Zajęcia z 
nimi prowadzi 23 pedagogów. Dzieci uczą się na dziewięciu 
instrumentach: fortepian, skrzypce, klarnet, flet, kontrabas, 
saksofon, gitara, akordeon, trąbka. – Już w pierwszej klasie 
zauważyliśmy, że Filip ma zapał do akordeonu – opowiada 
Elżbieta Przystasz, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Dydni. – Ale podkreślam, że zapał i zdolności w tym przy-
padku poparte są pracą. I tutaj duża w tym zasługa i wielkie 
ukłony dla jego rodziców, którzy dbają o to, żeby ćwiczył 
systematycznie i mądrze. Rodzice bardzo poważnie potrak-
towali edukację muzyczną swojego dziecka. 

Choć dzieci zdolnych w szkole jest wiele i osiągają 
wspaniałe wyniki, to Filip jest rekordzistą. Ma już za sobą 
udział w dziewięciu konkursach, z czego jest laureatem 
ośmiu. W trzech konkursach o randze międzynarodowej 
zdobył już nagrody: Sanok, Przemyśl, Wiedeń. Jak pod-
kreśla pani dyrektor, wszędzie są zdolne dzieci, zarówno w 
dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Trzeba 
tylko pokusić się o stworzenie im odpowiednich warunków 
do rozwoju. Same zdolności to za mało. To dopiero dobry 
początek drogi. – Do tego musi dojść systematyczna pra-
ca i chęci ze strony dziecka i rodziców. Ważne, by utrafić 
z instrumentem dla dziecka, by kochało dźwięk, który in-
strument wydaje. Jednemu podoba się dźwięk akordeonu, 
drugiemu skrzypiec, a trzeciemu dźwięk fletu. My służymy 
w odpowiednim wyborze pomocą. Mamy doświadczoną ka-
drę, dlatego mamy pewność, że dobrze poprowadzą ucz-
niów – twierdzi E. Przystasz.

Oczekiwanie…
Obecnie, dzięki wsparciu dyrektor Iwony Pocałuń, 

szkoła muzyczna korzysta z pomieszczeń Zespołu Szkół w 
Dydni. Ale niedługo to się zmieni. – Czekamy z utęsknie-
niem na ukończenie remontu budynku dawnej szkoły, który 
został przystosowany do nauczania w szkole muzycznej. 
Wygospodarowana została sala multimedialna na około 80 
osób na organizację koncertów. Udało nam się ją utrzymać 
w pięknym klimacie secesyjnym. Będzie też do dyspozycji 
duża sala do zajęć muzyczno-ruchowych z zapleczem dla 
najmłodszych dzieci. Uczniowie do dyspozycji będą rów-
nież mieli 17 małych sal – gabinetów muzycznych do indy-
widualnego nauczania, co jest specyfiką szkoły muzycznej. 
Jeden nauczyciel, jeden uczeń. W takich w zajęciach mogą 
również uczestniczyć rodzice – dodaje dyrektor Elżbieta 
Przystasz.

Pierwsi na Podkarpaciu
Szkoła muzyczna w Dydni funkcjonuje już trzy lata. 

Jak mówi wójt Jerzy F. Adamski, był to pomysł Maksymi-
liana Celedy, ówczesnego dyrektora departamentu szkol-
nictwa artystycznego w Ministerstwie Kultury i nieżyjącej 
już Aliny Maślak, sekretarz gminy Dydnia. – Mnie przeko-
nało to, że będzie to nie tylko pierwsza szkoła muzyczna w 
gminie wiejskiej na Podkarpaciu, ale również bardzo dobry 
sposób na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci i dbanie o to, żeby wszechstronnie się rozwijały 
– twierdzi wójt Jerzy F. Adamski.

Dydnia swoim przykładem zaraziła inne mniejsze 
gminy na Podkarpaciu, które zwracały się o pomoc, jak zor-
ganizować taką szkołę. Wśród nich był Rymanów, Dynów, 
Błażowa, Jeżowe, Kamień i Niwiska. – Nasz pomysł się 
sprawdza. Szkoła muzyczna uczy wszechstronnego rozwo-
ju. Uczy nie tylko gry na instrumencie i rozwija zdolności 
muzyczne. Dziecko uczy się obycia na scenie, zachowania 
się przed widownią, dyscypliny czy rozwijania dodatkowych 
talentów – mówi wójt.

Andrzej Józefczyk
Filip Siwiecki, osiągnął ogromny  sukces, wygrywa-

jąc Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy ART – DUO 
MUSIC FESTIWAL, który odbył się w dniach 28 – 30 mar-
ca 2015 r. w Berlinie w II kategorii wiekowej. W konkursie 
udział brali instrumentaliści z Niemiec, Rosji, Polski, Czech, 
Ukrainy, Litwy, Rumunii i Austrii, którzy oceniani byli przez 
Międzynarodową Komisję złożoną z wybitnych Profesorów 
z Polski, Niemiec, Rosji i Czech.

W dniu 18 marca 2015 r. w restauracji „ALTA” w 
Brzozowie odbyła się uroczysta gala XV plebiscytu na naj-
popularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego w 
2014 roku.

Kapituła Plebiscytu tytułem najlepszego sportowca 
powiatu brzozowskiego uhonorowała mieszkańca Gminy 
Dydnia Adama Rudę. 19-letni mieszkaniec Dydni zawod-
nik ZTS Zakucie Zagórz podczas rozgrywanych w grudniu 
2014 r. mistrzostw Polski w Wiśle - Malince został wicemi-
strzem Polski, zdobywając srebrny medal. Jest on również 

pierwszym skoczkiem z Podkarpacia, który wywalczył me-
dal Mistrzostw Polski w skokach narciarskich.

Natomiast sympatycy sportu i czytelnicy „Nowego 
Podkarpacia” na najpopularniejszego sportowca powiatu 
brzozowskiego wybrali - z grona 21 nominowanych przez 
kapitułę kandydatur – pływaka Brajana Wronę (Sokół Rze-
szów), a drugie miejsce zajął Adam Ruda.

Nominowani do tytułu sportowcy reprezentowali 16 
klubów i 11 dyscyplin sportowych. Najwięcej było piłkarzy 
(5), a ponadto w plebiscycie reprezentowane były takie dy-

Beata Czerkies
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O swoim największym sukcesie - wicemistrzostwie 
Polski seniorów i planach opowiada Adam Ruda z Dydni, 
skoczek narciarski ZTS Zakucie Zagórz, pierwszy skoczek 
z Podkarpacia, który znalazł się w kadrach PZN.
- Gratuluję tytułu wicemistrza Polski seniorów. Prze-

grałeś tylko z Piotrem Żyłą, ale pozostawiłeś za sobą 
kilku mocnych rywali. To największy sukces w twojej 
karierze?

- Dzięki. Największy. Wciąż bardzo się cieszę z tego me-
dalu i tego, że mogłem skakać z takimi zawodnikami, na 
tak prestiżowych zawodach i zdobyć takie miejsce. Teraz 
dostanę jakąś szansę na innych zawodach międzynaro-
dowych i myślę, że pomału, pomału dojdę do Pucharu 
Świata. Bardzo bym tego chciał.

- Swoim drugim skokiem załatwiłeś gości na mistrzo-
stwach Polski?...

- Tak, skoczyłem 127 metrów i z dziewiątego awansowałem 
na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Sam byłem 
w szoku, byłem pozytywnie zaskoczony, że tak dobrze 
mi poszło.

- Pytali skąd jesteś, gdzie leży Zagórz, Dydnia?
- Większość kojarzyła z Sanokiem i Podkarpaciem. Pytali, 

czy mamy skocznie, bo wtedy mógłby się pokazać jakiś 
nowy talent z Podkarpacia.

- A jaki jest twój rekordowy, najdłuższy skok?
- 139,5 metra skoczyłem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem i 

jest to letni rekord tego obiektu, który utrzymuję wspólnie 
z Adamem Małyszem.

- Adam Małysz pochodzi Wisły, Kamil Stoch z Zakopa-
nego, gdzie wiadomo góry mają pod samym nosem. A 
Adam Ruda pochodzi z Dydni na Podkarpaciu, gdzie 
najwyższe wzniesienie to Sośnina, ale gdzie tam jej 
do góry. Jak to się stało, że zostałeś skoczkiem nar-
ciarskim?

- W Zagórzu znajduje się kompleks niższych skoczni. Kie-
dyś pojechałem tam pooglądać zawody Lotos Cup, potem 

zacząłem skakać i spodobało mi się to i tak już pozostało. 
Ponieważ nie miałem możliwości trenowania i skakania 
na większych skoczniach, dlatego musiałem iść do Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i tam się już za-
częła moja kariera.

- W jakim wieku zacząłeś skakać?
- Jak byłem w szóstej klasie, ale treningi w Zagórzu odby-

wały się co jakiś czas. Tak na poważnie zacząłem skakać 
w drugiej klasie gimnazjum w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego. Cały czas reprezentuję barwy klubu Zakucie Za-
górz.

- Największe zawody w których do tej pory wystartowa-
łeś to były?...

- To był Puchar Kontynentalny, czyli taka druga liga świato-
wa, zajmowałem miejsca w czołowej 20, a najbliższy jest 
w Engelbergu. Zobaczymy, jak mi pójdzie.

- Trenowałeś już z kadrą trenera Łukasza Kruczka, czy 
jesteś w innej grupie?

- Ja trenuję z trenerami Robertem Mateją i Piotrem Fijasem, 
choć zdarza się, że czasem jesteśmy w całej grupie.

- Pewnie jak oglądałeś w akcji Kamila Stocha, kiedy 
zdobywał olimpijskie złota, to pewnie marzyłeś - oj 
żebym ja tak kiedyś w przyszłości skakał, jak on?...

- Każdy zawodnik chciałby odnosić takie sukcesy. Trzeba 
trenować, trenować, i jeszcze raz trenować i dochodzić 
do jak najwyższej formy.

- Masz 19 lat, czego ci jeszcze brakuje, żeby skakać 
daleko i systematycznie wygrywać z zawodnikami, 
których pokonałeś podczas ostatnich mistrzostw 
Polski?

- Na pewno doświadczenia, oni skaczą dłużej ode mnie, 
mają doświadczenia z zawodów Pucharu Świata. Braku-
je mi także powtarzalności, nie każdy skok jest taki sam 
- jeden wyjdzie bardzo dobry, drugi dobry, ale zdarzają 
mi się także gorsze skoki, ale to wszystko jest do wytre-
nowania.

scypliny sportu, jak: ju-jitsu (4), szachy (4), karate (2), łucz-
nictwo (2), kolarstwo (1), lekkoatletyka (1), tenis stołowy (1), 
siatkówka (1), skoki narciarskie (1) i pływanie (1).

Wśród nominowanych dominowali młodzi, utalento-
wani sportowcy, medaliści mistrzostw Polski w swoich kate-
goriach wiekowych.

Na zaproszenie organizatorów plebiscytu na uroczy-
stość przybyli sportowcy, działacze, trenerzy, samorządow-
cy oraz wyjątkowy gość Rafał Wilk - były polski żużlowiec, 
trener żużlowy, sportowiec niepełnosprawny; dwukrotny 
mistrz paraolimpijski z Londynu (2012) w handbike’u; dwu-
krotny mistrz świata z Kanady 2013; kawaler Orderu Odro-
dzenia Polski.

Galę sportu uświetniły występy: zespołu muzyczne-
go Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie  oraz ze-
społu tanecznego „Gest” z Grabownicy pod kierownictwem 
Marka Grządziela.

Organizatorami 15. plebiscytu byli: Starosta Powia-
tu Brzozowskiego, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe oraz Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie.
Beata Czerkies

fot. archiwum

Adam Ruda
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Wykaz materiałów promocyjnych gminy Dydnia
Tytuł publikacji:
1. S. Golla, Niebocko. Zarys dziejów wsi, Brzozów 1994.
2. J. F. Adamski, Z Golla, D. Kierek, Dydnia. Gmina nad 

Sanem, Krosno 2000, Monografia.
3. A. Bocheński, Zabytki architektoniczne gminy Dydnia w 

promocji turystycznej i aktywizacji gospodarczej regio-
nu, Kraków 2001.

4. J. F. Adamski, Dydnia. Gmina w dolinie Sanu, Nowy 
Sącz 2004, Album, Streszczenia: angielskie, niemie-
ckie, słowackie, rosyjskie.

5 H. Dąbrowiecki, S. Nabywaniec, Kartki z przeszłości wsi 
Krzywe, Rzeszów 2005.

6. R. Ostrowski, Oddawać cześć Bogu, służyć Ojczyźnie, 
ratować ludzkie życie i mienie. Zarys ruchu pożarnicze-
go w gminie Dydnia, Dydnia-Nowy Sącz 2006, Mono-
grafia. 

7. Na falach życia, Nowy Sącz 2007, Tomik poetycki. 
8. Kolęda płynie z wysokości. Tomik poezji szkolnej, Dyd-

nia 2007.
9. J. Adamski, R. Czopor, Kultywujemy tradycje słowiań-

skie. Ochronić dziedzictwo kulturowe naszych przod-
ków, Nowy Sącz 2007, Folder, Wersja: polska, angiel-
ska, słowacka, rosyjska.

10. R. Ostrowski, 50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Krze-
miennej, Krzemienna- Nowy Sącz 2008, Monografia.

11. J. F. Adamski, J. Ambrozowicz, Gmina Dydnia, The Dyd-
nia Commune, Rzeszów 2008, Album, Wersja języko-
wa: polska, angielska.

12. Gmina Dydnia, Mapa turystyczna 1:25.000, Kraków 
2008.

13. M. Czerkies, 100 lat służby Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Niebocku 1909-2009, Dydnia – Niebocko - Krosno 
2009, Monografia.

14. Obarzym. Wioska szlaków, Mapa turystyczna 1:25.000, 
Kraków 2009.

15. J. F. Adamski, K. Duduś, S. Żuk, Dolina Błękitnego Sanu, 
Dynów 2009, Album.

16. U. Skrabalak, Strumień uczuć. Wiersze zebrane, Rze-
szów 2009.

17. Pamiętajmy o przydrożnych kapliczkach, Końskie 2009.
18. R. Ostrowski, Pod opieką Świętego Floriana. Studia z 

dziejów Dydni i jej Ochotniczej Straży Pożarnej, Dydnia 
- Krosno 2010, Monografia.

19. A. Potocki, Legendy i opowieści Ziemi Dydyńskiej, Rze-
szów 2010, Opowiadania.

20. Szepty historii. Szkoła w Jabłonce w latach 1894-2010, 
Krosno 2010, Monografia.

21. J. F. Adamski, Gmina Dydnia, [w:] Ziemia Brzozowska, 
Rzeszów 2010, Album.

22. J. F. Adamski, A. i W. Bilińscy, Ziemia Dydyńska. Kraina 
Sanem przepasana. Dydnia Region. Land with the Rib-
bon of the San, Rzeszów 2011, Album, Wersja języko-
wa: polska, angielska.

23. S. Nabywaniec, Szkice do dziejów wsi (1361-2011) i 
parafii farnej Dydnia (1482-2012), Rzeszów – Dydnia 
2012, Monografia.

24. J. F. Adamski, W krainie Pogórzy. Wybór tekstów, Rze-
szów 2013.

25. W. Bałda, Minia. Opowieść o Herminie Zubel, Rzeszów 
2013.

26. J. F. Adamski, Gmina Dydnia zaprasza, Dydnia – Łańcut 
[b.r.], Folder.

27. J. F. Adamski, The land of Dydnia welcome, Dydnia 
– Łańcut [b.r.], Folder.

28. Tradycyjna kultura grabowiańska, Dydnia [b.r.]
29. Kładka piesza na Sanie. Witryłów – Ulucz, Dydnia [b.r.], 

Folder.

Alina Maślak

- Jesteś jednak bardzo pozytywnie nastawiony, że kro-
kiew po krokwi, twoje wyniki będą coraz lepsze i sy-
stematyczne?...

- Tak, dodatkowo motywuje mnie także to, że ostatni rok je-
stem juniorem i muszę pokazać się z jak najlepszej strony, 
aby dostać się do kadry B, młodzieżowej. Mam nadzieję, 
że otrzymam powołanie i na początku lutego wystartuję 
w Ałmatach, w mistrzostwach świata juniorów. To dla nas 
juniorów najważniejsza impreza, jak dla seniorów igrzy-
ska olimpijskie.

- Kto jest twoim idolem? Małysz, Stoch, czy ktoś inny?
- Nie mam swojego idola, na którym bym się wzorował. 

Ogólnie patrzę się na tych najlepszych skoczków. Sam 
też patrzę na swoje błędy  i staram się je poprawiać, we-

dług wskazówek, jakich udzielają mi trenerzy.
- A plany poza sportowe?
- W maju matura, a potem AWF w Katowicach lub w Kra-

kowie.
- Jak często jesteś w domu rodzinnym w Dydni?
- Nie za często. Byłem na wigilii oraz w pierwszy dzień 

świąt. Większość czasu spędzam w hotelach niż w domu, 
do którego mam daleko. Przeważnie skaczemy 2-3 razy 
w tygodniu, a jak jesteśmy na obozie, to nawet dwa razy 
dziennie.

- Masz sponsora?
- Nie mam. Może teraz po tym medalu będzie łatwiej. Bar-

dzo by mi się przydał, bo wydatków jest sporo.
Marek Bluj

fot. G. Cipora

„Kraina Sanem przepasana”
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30. A. i W. Bilińscy, Ziemia Dydyńska. Kraina Sanem Prze-
pasana, Dydnia [b.r.], Diaporama.

Charakterystyka wybranych materiałów promocyj-
nych:

Album „Ziemia Dydyńska – kraina Sanem prze-
pasana” 

Album jest panoramą Ziemi Dydyńskiej, terytorialnie 
pokrywającej się z granicami gminy Dydnia. Przedstawia 
obszar położony na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim, 
miejsce niezwykle atrakcyjne dla turystów – nie tylko ze 
względu na nieskażoną przyrodę i zapierające dech w 
piersiach krajobrazy, ale także wspaniałe zabytki, ze słyn-
ną cerkwią w Uluczu na czele.

Album powstał przy dofinansowaniu z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie.

Album „Dydnia. Gmina w Dolinie Sanu”
Album jest prezentacją zabytków architektonicz-

nych gminy położonych na Szlaku Architektury Sakralnej. 
Zawiera opis miejscowości w gminie Dydnia, dodatkowo 
dołączono mapki gminy oraz powiatu brzozowskiego i wo-
jewództwa podkarpackiego, a także kolorowe fotografie.

Album „Gmina Dydnia”
Album promocyjny pod względem gospodarki, tury-

styki, walorów przyrodniczych, ofert inwestycyjnych. Pre-
zentowani są w nim artyści profesjonaliści i amatorzy.

Podsumowując, można by powiedzieć, że są to ko-
lejne albumy o kolejnej gminie. Ale z drugiej strony – po 
wnikliwej lekturze i oglądzie zdjęć – nie sposób powie-
dzieć, aby wszystkie gminy takie publikacje o sobie miały. 
Dlaczego? Bo częścią opisową zajął się wójt, a zarazem 
niezwykłej wiedzy regionalista Jerzy F. Adamski. Zdjęcia 
wykonywali znanej klasy fotograficy Agnieszka i Włodek 
Bilińscy, Józef Ambrozowicz, Maciej Skowroński.

Mapa Gmina Dydnia
Mapa w skali 1:25000 wydana przez wydawnictwo 

„Compass”. Poza mapą w atrakcyjnej szacie graficznej, 
ilustrowanej ładnymi zdjęciami znajduje się krótki fachowy 
komentarz, zawierający podstawowe informacje o regio-

nie. Na mapie zaznaczono granice sołectw, rzeki, parki 
krajobrazowe, zabudowy, zagrody, przystanki, drogi, za-
bytki, miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne, 
policję, pocztę, stacje paliw, apteki, parkingi, szlaki tury-
styczne (rowerowe i piesze). Znajdują się tu ważniejsze 
numery telefonów.

Gazeta „Nasza Gmina Dydnia”
Jest to kwartalnik społeczno – kulturalny, formatu 

A4. Wydawcą lokalnej gazety jest Urząd Gminy w Dydni. 
Gazeta opisuje wydarzenia i sprawy dotyczące mieszkań-
ców. Zawiera też artykuły o historii i dziejach regionu. Po-
nadto każdy ma prawo zamieścić swój artykuł dotyczący 
spraw lokalnych i ciekawych wydarzeń.
Inne formy promocji:

Obecnie funkcjonuje strona Urzędu Gminy w Dydni 
www.gminadydnia.pl. Można na niej znaleźć podstawowe 
informacje o gminie, jej historii, położeniu, ludności. Strona 
została podzielona na podstrony tematyczne. Przeważają-
ca część informacji zawartych na stronach gminy jest kie-
rowana do turystów. Graficznie i kolorystycznie strona jest 
poprawna – zdjęcia, żywe kolory.

W gminie corocznie organizowanych jest sporo im-
prez kulturalnych, turystycznych i artystycznych, m.in: Dni 
Gminy Dydnia, Przegląd Piosenki Turystycznej, Dożynki 
Gminne. Jedną z atrakcji jest Międzynarodowy Festiwal 
„Dzieci Gór i Dolin”. Ponadto organizowane są imprezy 
sportowo – rekreacyjne np. Turniej o puchar Wójta.

Na terenie gminy Dydnia działa galeria i pracownia 
malarstwa Doroty Wasylewicz – Krynickiej („Galeria Kopa-
niska”). Dużą popularnością cieszy się Izba Regionalna w 
Krzywem.

Tradycje muzyczne kultywuje Kapela i Zespół Śpie-
waczy „Przepióreczka” z Niebocka. W Dydni istnieje orkie-
stra dęta, która koncertowała m.in. podczas audiencji pa-
pieskiej w Castel Gandolfo. Przy Zespole Szkół w Niebocku 
działa Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”.(cdn.)

Alina Maślak

Dydyński słownik biograficzny

Pani Wanda Pilawska 
urodziła się 7 marca 1934 r. w 
Brzozowie i tu ukończyła Liceum 
Pedagogiczne w 1952  r. Pracę 
nauczycielską rozpoczęła w Szko-
le Podstawowej w Niewistce, gdzie 
pracowała do 31 sierpnia 1958 r. 
1 września1958 r. została zatrud-
niona w Szkole Podstawowej Nr 
2 w Humniskach jako nauczyciel 

geografii i nauczania początkowego i z tą szkołą związała 
całe późniejsze życie zawodowe. Angażowała się w działal-
ność na rzecz środowiska. Czynnie brała udział w zbieraniu 
funduszy na rzecz budowy nowej szkoły. Była dobrym, spo-
kojnym i życzliwym pedagogiem, wychowawcą wielu poko-

leń młodzieży. Wiele troski poświęcała dzieciom niedosto-
sowanym społecznie, z różnymi problemami, pełniąc przez 
kilkanaście lat funkcję Kuratora Sądowego dla Nieletnich. 

Za swoją pracę i trud pedagogiczny otrzymała dwu-
krotnie nagrodę Kuratora Oświaty (w 1977 r. i 1983 r.) oraz 
Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r. Odeszła na emeryturę w 
sierpniu 1985 r. 

Mimo choroby, która ostatnio znacznie utrudniała 
jej normalne życie, pozostanie w naszej pamięci, pamięci 
swoich wychowanków, znajomych oraz przyjaciół jako oso-
ba skromna, życzliwa i uśmiechnięta, pełna wewnętrznego 
ciepła i serdeczna. 

,,Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w 
naszych dzieciach i następnych pokoleniach” (A. Einstein) 

Małgorzata Woźniak
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Po ogłoszeniu dekretu o reformie rolnej, we wrześ-
niu 1944 roku, zaczęliśmy się zastanawiać, jaki będzie dal-
szy los warstwy ziemiańskiej w nowej rzeczywistości? Czy 
przepadnie dorobek wielu pokoleń, zostanie rozkradziony 
lub ulegnie zniszczeniu? Nie myślano jednak, że w PRL-u 
staniemy się obywatelami drugiej kategorii.

Rozdział II
SZKOŁA ŚREDNIA
W początkach roku 1945 roku, po rozmowie mojego 

ojca z panem Mrozowskim, przedwojennym profesorem, 
dyrektorem gimnazjum w Brzozowie, który znał istniejącą 
sytuację ziemiaństwa, zostałem przyjęty do pierwszej klasy 
gimnazjum. W ten sposób moje życie na kilka lat zostało 
częściowo ustabilizowane, jeśli można w ogóle mówić o 
jakiejkolwiek stabilizacji w tamtych czasach. Miałem w każ-
dym razie wytyczony jakiś cel. Pierwsze dwa lata mojej na-
uki w gimnazjum przebiegły normalnie. Rano lekcje, potem 
odrabianie zadań domowych i zabawy z kolegami. Nauce 
nie poświęcałem wiele czasu, byłem uczniem średnim, ale 
problemów z przechodzeniem z klasy do klasy nie miałem.

W tym okresie w brzozowskim gimnazjum i liceum 
uczyło się kilkoro synów i córek ziemian, między innymi 
trzech moich kuzynów: Włodek Dwernicki, Jurek i Andrzej 
Hołyńscy, oraz Jaś Kraiński, Kinga Nowosielecka, Krysty-
na Białecka i Leszek Sękowski, późniejszy mój szwagier. 
Ta ilość pokrewnych mi z pochodzenia osób stwarzała w 
gimnazjum przyjazny klimat, zupełnie inny od tego, jaki za-
panował po 1947 roku, a związany z “walką klas”.

W pierwszych latach nauka nasza odbywała się w 
systemie dwuzmianowym w budynku szkoły podstawowej, 
gdyż właściwy budynek gimnazjum po tzw. Wyzwoleniu za-
mieniony został przez wojska sowieckie na szpital polowy. 
Pamiętam, jak w 1944 roku wczesną jesienią przez Brzo-
zów przemaszerowały oddziały młodych Słowaków kiero-
wanych na front pod Krosnem. Parę dni później zaczęła się 
ofensywa mająca za zadanie odrzucenie Niemców spod 
Krosna pod Jasło.

Umożliwiało to Rosjanom zdobycie przełęczy du-
kielskiej i otwierało drogę do Czechosłowacji. Do walk tych 
włączono właśnie Słowaków. Zaraz też do Brzozowa za-
częto przywozić rannych żołnierzy, było ich wielu. Jeden 
obraz utkwił mi w pamięci. Rannego Słowaka z krwawiący-
mi i bezwładnymi nogami sanitariusz wziął na plecy, a ranne 
nogi obijały się o schody prowadzące do szpitala polowego. 
Sowieccy lekarze operowali często bez znieczulenia, moż-
na więc sobie wyobrazić cierpienia rannych.

W roku 1946 co kilka miesięcy ktoś z byłych ziemian 
opuszczał Brzozów i wyjeżdżał na tak zwany Zachód. Naj-
pierw wyjechali Hołyńscy i Włodek Dwernicki, potem Bia-
łeccy itd.

W tym też roku banda UPA spaliła  w Witryłowie nasz 
pałacyk i połowę wsi, a mój ojciec Karol przeżył drugi zawał 
serca. Powodów do radości  więc nie było.

Władza ludowa systematycznie ograniczała wol-
ność społeczeństwa. UBP infiltrował ośrodki wolnościowe, 
miały miejsca aresztowania również wśród działaczy wiej-
skich, zaczynał się po prostu terror. Zmieniono dyrektora 
gimnazjum i liceum, do którego uczęszczałem. Został nim 

historyk Jan Armatys, działacz partyjny. Ostatnie dwa lata w 
liceum brzozowskim były dla mnie istnym koszmarem, spo-
śród uczniów pochodzenia ziemiańskiego zostałem sam. 
Koledzy i koleżanki z mojej klasy byli do mnie nastawieni 
przyjaźnie, a nawet przyjacielsko, a z innych klas różnie to 
bywało. Najwięcej przykrości miałem jednak ze strony dy-
rektora Armatysa i instruktora P.W., niejakiego Curzytka. Ci 
dwaj bardzo często starali mi się dokuczyć, podkreślając 
moją obcość klasową. Np. na lekcji języka polskiego mieli-
śmy podać jakąś lekturę nadobowiązkową. Ja podałem Try-
logię Henryka Sienkiewicza. Jan Armatys przy całej klasie 
wykrzykiwał na mnie “Dwernicki, ja ci wybiję z głowy twoje 
jaśniepańskie fanaberie!”. Były jednak też i w tych czasach 
chwile przyjemniejsze.

W roku 1947 i 1948 wakacje spędzałem w Bralinie 
koło Kępna, u siostry mojej matki, cioci Maryli Rożankow-
skiej. Miała ona tam tzw. “resztówkę”, która nie podlega-
ła parcelacji. Duży dom mógł pomieścić wielu gości. Miło 
wspominam wakacyjne chwile tam spędzone, dawały mi 
możliwość zaapomnienia o rzeczywistości brzozowskiej.

Na Boże Narodzenie w 1948 roku byliśmy z całą ro-
dziną na ślubie Włodka Dwernickiego z Zosią Rożankowską 
właśnie w Bralinie. Obydwoje byli moimi krewnymi, Włodek 
– brat stryjeczny, a Zosia -  siostra cioteczna. Uroczystość 
była wystawna i podniosła. Po ślubie w kościele wielkie 
przyjęcie, a potem całonocne tańce i zabawa. Kuzynki po-
stanowiły nauczyć mnie tańczyć, ale bez specjalnego re-
zultatu. Podziwiałem więc innych tancerzy, a szczególnie 
Rysia Mazanka, męża Wandy Rożankowskiej. Tam też 
pierwszy raz w życiu nadużyłem alkoholu.

W grudniu 1949 roku zmarł po ciężkiej chorobie mój 
ojciec, ostatnie trzy miesiące leżał w łóżku, bo nie mógł cho-
dzić, a pod koniec życia przestał nawet mówić. Z przeraże-
niem patrzyłem na  martwe ciało i zrozumiałem, że teraz 
cała odpowiedzialność za dalsze losy naszej rodziny spada 
na Mamę i na mnie. Przyszłe nasze życie żądało od nas 
umiejętności pokonywania przeszkód i wyboru właściwej 
drogi w tych ciężkich czasach. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w dwóch etapach. Najpierw msza św. w kościele 
w Brzozowie, a potem pogrzeb w Dydni w grobowcu Dy-
dyńskich, bo w naszym już nie było miejsca. Do Dydni poje-
chała najbliższa rodzina: stryj Ksawery z żoną Olgą, ciotka 
Maryla Rożankowska i jej syn Władek, Włodek Dwernicki, 
Florek Żelechowski, no i my z Mamą. Na cmentarzu cze-
kało kilku ludzi z Witryłowa. Podobno było ich więcej, ale 
nie mogli się doczekać na nasz przyjazd, bo ktoś podał złą 
godzinę pogrzebu.

Ogólna sytuacja naszej rodziny jeszcze bardziej 
się pogorszyła. Aby to wszystko przeżyć trzeba było mieć 
bardzo dużo samozaparcia i wierzyć, że przyszłość będzie 
lepsza. Podziwiałem Mamę, która podtrzymywała mnie na 
duchu. Moja siostra Helena uczyła się u Niepokalanek w 
Nowym Sączu i nie przeżywała takich stresów.

W roku 1950 zdawałem maturę. Po egzaminie pi-
semnym, który zdałem bez większych kłopotów, był ustny 
z czterech przedmiotów: języka polskiego, niemieckiego, 
historii i nauki o Polsce i świecie współczesnym. Egzamin 
ten miałem po południu. Godzinę przed wejściem na salę 

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. III) Zbigniew Wincenty Dwernicki
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podszedł do mnie mój kolega Bolek Matusz i powiedział: 
“Zbyszek, trzymaj się, bo będą chcieli cię oblać, tak po-
wiedział czynnik społeczny, ja go znam bo on pochodzi z 
Turzego Pola”. W tym wypadku “czynnik społeczny” był 
robotnikiem z kopalni nafty, nie mającym zielonego poję-
cia o programie nauczania i przepytywaniu maturzystów, 
a tylko znającym wytyczne partyjne, których się trzymał. Z 
Bolkiem Matuszem siedzieliśmy wiele lat w jednej ławce i w 
miarę możliwości podpowiadałem mu na różnych lekcjach, 
żyliśmy zresztą w przyjaźni. Wtedy pomógł mi bardzo, bo 
przygotowywałem się do walki o dyplom ukończenia szkoły 
średniej. 

W końcu wszedłem na salę egzaminacyjną. Najpierw 
zdawałem język niemiecki przed panią prof. Marią Łosiową, 
która była dobrą znajomą naszego domu, tak że problemu 
ze zdaniem tego przedmiotu nie miałem. “Czynnik społecz-
ny” cały czas siedział przy mnie, ale na pytanie, czy chce o 
coś zapytać, podziękował bo nie znał niemieckiego. Potem 
zdawałem historię przed p. Janem Armatysem. Odpowie-
działem na wszystkie pytania. To samo było z przedmiotem  
„nauka o Polsce i świecie współczesnym”. Po moich po-
prawnych odpowiedziach również z języka polskiego „czyn-
nik społeczny” nie wytrzymał. Powiedział “proszę zaczekać” 
i podszedł do kuratora, coś przez chwilę rozmawiali, po 

czym obydwaj przysiedli się do mnie. Teraz egzamin zaczął 
się od nowa. Z literatury polskiej zadano mi około 30 pytań, 
zaczynając od annales, a kończąc na literaturze XX wieku. 
Nie odpowiedziałem na jedno z ostatnich pytań. Kurator po-
wiedział, że to było łatwe, odpowiedziałem “może tak, ale 
już jestem zmęczony”. Wtedy on wstał i podziękował mi.

Okazało się, że maturę zdałem, ale wszystkie stop-
nie obniżono mi na dostateczne, nawet z religii dostałem 
tylko dobrą ocenę.

Później dowiedziałem się od Bolka, że na jakimś ko-
lektywie rozpatrywano moją sprawę, czy powinienem zdać 
egzamin czy za wszelką cenę zostać oblany? Po dłuższej 
analizie ZWM zagłosowało, aby w stosunku do mnie zasto-
sować tylko jasne kryteria! Jeśli umie to zdał! Bo nie można 
zapominać–argumentowano–że generał Józef Dwernicki, 
podczas Powstania Listopadowego w bitwie pod Stoczkiem 
dowodził chłopami, o czym mówi fragment rewolucyjnej 
pieśni: „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami 
czarnymi od pługa – panowie w stolicy palili cygara, radzi-
li o braciach zza Buga”. To miało świadczyć o lewicowych 
poglądach generała. A stąd wniosek, że i ja nie jestem naj-
gorszy. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Elżbieta Przystasz, Tomasz Tarnawczyk
Pracowicie upływa kolejny rok działalności Szkoły Mu-

zycznej I stopnia w Dydni, placówki edukacyjno-wychowaw-
czej kształcącej dzieci i młodzież w zakresie muzyki. Szkoła 
rozbudza, rozwija wiedzę i umiejętności artystyczne w stop-
niu umożliwiającym samodzielną działalność lub kontynuację 
nauki na szczeblu wyższym. Pracownicy i uczniowie szkoły 
inicjują, organizują i uczestniczą w koncertach, akcjach i pro-
jektach otwartych na społeczność lokalną i propagują wiedzę 
muzyczną. Ważnym elementem podejmowanych działań jest 
sięganie do tradycji i współczesności muzycznej w stałym po-
rozumieniu i współdziałaniu z instytucjami kultury w regionie. 

Również mijający rok obfitował w ważne wydarzenia.  
W dniu 6 stycznia 2015 r. uczniowie Szkoły Muzycznej I stop-
nia wystąpili z koncertem w Kolegiacie Brzozowskiej oraz biu-
rze poselsko - senatorskim Prawa i Sprawiedliwości w Brzo-
zowie. Uczniowie koncertowali na zaproszenie Senator Alicji 
Zając oraz Posła Bogdana Rzońcy.

17 stycznia 2015  r. młodzież szkoły muzycznej w Dyd-
ni uświetniła swoim występem spotkanie opłatkowe Prawa i 
Sprawiedliwości w Filharmonii Rzeszowskiej na zaproszenie 
Wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Dwa dni później wspólnie z Sanockim Chórem Kame-
ralnym młodzi muzycy  zapewnili oprawę muzyczną Nowo-
rocznego spotkania podkarpackich samorządowców, które 
także odbyło się w Filharmonii Podkarpackiej.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, radni 
wojewódzcy, przedstawiciele duchowieństwa, a także sa-
morządowcy wszystkich szczebli. Życzenia zgromadzonym 
w Filharmonii gościom składali Wojewoda Podkarpacki Mał-
gorzata Chomycz-Śmigielska oraz prezes stowarzyszenia – 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Tradycyjnie już  odbył się  Koncert kolęd.  W niedziel-
ne popołudnie 1 lutego br. cała sala Gminnego Domu Kultury 
w Dydni wypełniła się po brzegi zgromadzoną publicznością. 
Swój występ rozpoczął Chór Młodzieżowy prowadzony przez 
Panią dr Elżbietę Przystasz, wykonując kolędy i pastorałki. 
Po pierwszej pastorałce Państwo Maria i Tomasz Putrzyńscy 
przywitali zgromadzoną publiczność i zaproszonych gości, 
wśród których nie zabrakło władz samorządowych, radnych, 
dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Dydnia oraz 
sympatyków i przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.
Następnie, kolejne kolędy wykonali  nasi gitarzyści, skrzyp-
kowie, klarneciści, flecistki, akordeoniści, saksofoniści oraz 
pianiści.

W sumie podczas koncertu zaprezentowało się ponad 
130 uczniów, w tym 15 solistów, trio fletowe, trio akordeono-
we, 3 duety oraz kwintet akordeonowy. Nie zabrakło również 
utworów wykonanych przy akompaniamencie instrumentów 
perkusyjnych przez najmłodszych uczniów z kl. I, II i III cyklu 
sześcioletniego. Każdy występ nagrodzony był wielkimi bra-
wami licznie zgromadzonej publiczności. 

Na koniec, dyrektor dr Elżbieta Przystasz podziękowa-
ła wszystkim uczniom za cudowny występ oraz pogratulowała 
talentów z życzeniami ich dalszego rozwoju, a Rada Rodzi-
ców tradycyjnie nagrodziła młodych wykonawców słodycza-
mi. Wielkie podziękowania skierowane były także do pedago-
gów, obsługi i administracji Szkoły za wspaniałą organizację 
koncertu. Pani dyrektor podkreśliła ogromną rolę rodziców w 
rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci, za co złożyła wiel-
kie podziękowania i życzenia dalszych sukcesów osobistych 
i artystycznych. 

24 lutego 2015 r. miał miejsce Jubileusz 25 – lecia Ca-
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ritas Archidiecezji Przemyskiej. Po powitaniu przybyłych go-
ści obejrzeliśmy występ młodych artystów – uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dydni oraz uczennic I klasy Gimna-
zjum w Niebocku, którzy zaprezentowali krótki występ słowno 
– muzyczny podobnie jak 8 marca 2015 r. w Witryłowie pod-
czas obchodów Dnia Kobiet oraz 10 marca 2015 r. w Zespole 
Szkół w Dydni.

Zapraszamy do świata muzyki!
Podstawowym celem naszej placówki jest kształcenie 

uczniów w zakresie gry na wybranym przez siebie instrumen-
cie muzycznym. Uczniowie zdobywają też wiadomości z te-
orii muzyki. Szkoła Muzyczna I st. kształci uczniów w dwóch 
działach: 6-letnim cyklu nauczania i 4-letnim cyklu nauczania. 
Szkoła jest prowadzona przez Gminę Dydnia – nauka w niej 
jest bezpłatna. Uczniowie mogą uczyć się gry na: fortepianie, 
akordeonie, skrzypcach, kontrabasie, gitarze, trąbce, flecie, 
klarnecie, saksofonie. 

Szkoła Muzyczna założyła sobie różnorodne formy 
popularyzacji swej działalności w środowisku. Temu celowi 
miały służyć m.in. koncerty solistów i zespołów muzycznych. 
Jednym z nich jest chór młodzieżowy. Zapraszamy wszyst-
kich, którym muzyka jest bardzo bliska, do podjęcia nauki w 
naszej szkole. 

Szkoła Muzyczna I st. umuzykalnia dzieci i młodzież, 
wychowuje do czynnego i świadomego korzystania z dóbr 
kultury, przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej, oferu-
jąc: sześcioletni cykl nauczania (dla dzieci, które ukończyły 
6 lat i nie przekroczyły 10 roku życia) oraz czteroletni cykl 
nauczania (dla dzieci, które ukończyły 10 i nie przekroczyły 
16 lat)

Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna 
gwarantuje wysoki poziom nauczania, a indywidualny sy-
stem nauki pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces 
na miarę swoich możliwości. Szkoła nasza pełni nie tylko 
funkcje dydaktyczne, ale też kulturotwórcze. Propagujemy i 
upowszechniamy muzykę na różne sposoby, docierając do 
różnych środowisk. Najlepsi uczniowie biorą udział w konkur-
sach, przeglądach, festiwalach ogólnopolskich, gdzie odno-
szą sukcesy. 

Wszystkich, którzy lubią muzykować zapraszamy 
do podjęcia nauki w naszej szkole. Zapraszamy do świata 
muzyki !

Elżbieta Przystasz, Tomasz Tarnawczyk

W dniach 9–13.01.2015 r., średnia i starsza grupa 
Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”, działają-
cego przy Zespole Szkół w Niebocku uczestniczyła w IX 
Międzynarodowym Festiwalu „My Razem”, w Brześciu na 
Białorusi. Zespół Kalina był jednym z 8 zespołów ludowych 
i jedynym w tej kategorii z Polski.

Już sama możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży 
w festiwalu wzbudziła wiele radosnych emocji. Jednak nie 
ma nic za darmo!

Wyjazd poprzedziła ciężka i wytrwała praca. Kiedy 
koledzy odpoczywali od zajęć dydaktycznych, członkowie 
zespołu pod kierunkiem wymagającego, ale bardzo odda-
nego swej pracy choreografa Pana Tomasza Rożka wzbo-
gacali swoje taneczne umiejętności.

Nasz młody zespół pokazał swe umiejętności tanecz-
ne, wykonując krakowiaka i tańce przeworskie, natomiast 
starszy zatańczył tańce lubelskie i rzeszowskie.

To, że możemy prowadzić zajęcia taneczne, a na-
stępnie reprezentować naszą Ojczyznę wśród różnych na-
rodów świata zawdzięczamy:
– Panu Jerzemu F. Adamskiemu – Wójtowi Gminy Dyd-

nia,
– Panu Zygmuntowi Błażowi – Staroście Powiatu Brzo-

zowskiego.
Nasze wyjazdy często wspierane są również przez 

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Wszystkim ofiarodaw-
com, za wszelką okazaną pomoc bardzo serdecznie dzię-
kujemy.

Bożena Chorążak
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Kolęda... w sercach śpiewa, najlepszych szuka strun

Prezentacja umiejetności tanecznych
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Tradycją Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni są 
coroczne jasełka przygotowane przez uczniów pod opieką 
instruktora Gminnego Ośrodka Kultury. Nie inaczej było i w 
tym roku.

11 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w sali widowi-
skowej Wiejskiego Domu Kultury w Dydni zebrali się bardzo 
licznie mieszkańcy Dydni, jak i okolicznych miejscowości. 
Ciekawa scenografia wprowadziła zgromadzoną publicz-
ność w świąteczny nastrój, a o dobrą zabawę i miłe dozna-
nia słuchowe zadbali zaś bardzo zdolni aktorzy.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię 
Marji i Józefa szukających miejsca do schronienia, tym ra-
zem w realiach polskich. Ogromne zaangażowanie młodych 
aktorów bardzo się opłaciło, gdyż przedstawienie wywarło 
duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci i młodzież 
uczestniczyły w tradycji, a także miały możliwość zaprezen-
towania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblij-
nej historii stały się słowa kolędy „O gwiazdo betlejemska”, 
która do szopki w Betlejem zaprowadzi jeszcze niejedną 
zbłąkaną duszę.

Przedstawienie jasełkowe wyreżyserowała Małgo-
rzata Turopolska, a wystąpili w nim:
- Jagoda Adamska – Matka Boża
- Aleksandra Skałkowska  – Św. Józef
- Jan Janowicz, Natalia Rozmus, Karolina Pocałuń – dia-

bły
- Patrycja Szpiech – Herod – narrator
- Patrycja Czopor, Oliwia Czopor, Klaudia Fejdasz – Anio-

łowie
- Anna Ryń, Natalia Pocałuń – wieśniacy
- Anna Skałkowska – wieśniak – duszpasterz

- Joanna Janowicz, Anna Pocałuń, Julia Chorążak – kró-
lowie

- Mateusz Zarzyka – gospodarz
- Zuzanna Adamska, Magdalena Skałkowska, Aleksandra 

Nowak, Martyna Bluj, Emilia Marszałek, Michał Marsza-
łek, Sabina Pocałuń – pielgrzymi.

Po przedstawieniu jasełkowym na scenie zaprezen-
towała swój świąteczny repertuar orkiestra dęta działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni. Orkiestra pracuje 
pod batutą Pana Zygmunta Podulki.

Piękne wykonanie kolęd i pastorałek wzbudziło za-
chwyt u publiczności. Podczas koncertu wystąpiła też so-
listka Magdalena Stareńczak. Koncert zakończono wspól-
nym śpiewem kolędy „Bóg się rodzi”.

Wielkanocne zwyczaje mają wielowiekową tradycję i 
bogatą historię. Kultywowanie pięknych, ludowych obycza-
jów to obowiązek każdego człowieka, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach. 

W dniu 24 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Dydni 
odbyła się kolejna edycja konkursu na najpiękniejszą palmę 
i pisankę wielkanocną. Zaproszoną młodzież wraz ze swo-
imi opiekunami przywitała dyrektor Zespołu Szkół w Dyd-
ni Iwona Pocałuń, a o tradycjach związanych ze świętami 
Wielkiej Nocy bardzo ciekawie opowiadała Zofia Morajko. 

Sztuka robienia pięknych okazałych palm oraz ko-
lorowych pisanek jest już tradycją naszej gminy. IX edycję 
konkursu palm i pisanek wielkanocnych zorganizował Wójt 
Gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni.

Na konkurs zgłoszono 21 palm i 118 pisanek. Udział 
w nim wzięły: Grabówka, Niebocko, Jabłonka. Dydnia, Wy-
drna, Niewistka, Obarzym, Końskie, Temeszów, Witryłów, 
Gimnazjum w Dydni, Przedszkole w Dydni i Niebocku.

Komisja w składzie: Matylda Myćka, Małgorzata 
Szajnowska, Małgorzata Turopolska po dokładnym i wnikli-
wym obejrzeniu oceniła konkursowe prace.

W ocenie wzięto pod uwagę:
- ciekawą technikę;
- trwałość wykonania;
- symbolikę wielkanocną;
- bogactwo ozdób.

Laureaci finału gminnego:
w kategorii palma:
Przedszkole i kl. 0:
1. Milena Musiałek - I miejsce - Niebocko;
2. Oliwia Hocyk - II miejsce - Witryłów;
3. Maja Skrabalak – III miejsce – Samorządowe Przedszko-

le w Dydni.
Klasa I-III:
1. Wiktoria Kołodziej - I miejsce - Dydnia;
2. Jagoda Czernich - II miejsce – Niebocko ;
3. Kamila Jaworska - III miejsce – Grabówka;
4. Wyróżnienie – Adrian Dmitrzak - Jabłonka.
Klasa IV-VI:
1. Martyna Rzeszut - I miejsce – Dydnia;
2. Mariusz Niziołek – II miejsce – Jabłonka;
3. Izabela Adamska – III miejsce – Niebocko;
4. Wyróżnienie – Dawid Kułak – Dydnia.

Małgorzata Turopolska 

Małgorzata Turopolska
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„Dziś do Betlejem trzeba iść...”



1� Nasza Gmina Dydnia I/2015

Gimnazjum – wyróżnienie - Adam Fijałka - Dydnia
w kategorii pisanka:
Przedszkola i kl. 0: 
1. Dawid Kędra – I miejsce - Samorządowe Przedszkole w 

Dydni;
2. Antoni Zawada -  II miejsce - Niebocko; 
3. Nikola Piskorowska - III miejsce - Dydnia; 
4. Wyróżnienie – Bartłomiej Truchan -Witryłów.
Klasy I-III: 
1. Aleksandra Kondracka – I miejsce - Jabłonka; 
2. Lena Wolanin – II miejsce - Niebocko;
3. Natalia Kędra III miejsce – Obarzym; 
4. Wyróżnienie - Paweł Stelmach - Niewistka.
Klasy IV-VI: 
1. Radosław Fejdasz – I miejsce – Grabówka;
2. Sabina Pocałuń – II miejce - Dydnia; 

3. Kamila Krowiak – III miejsce - Wydrna;
4. Wyróżnienia - Martyna Bluj i Amelia Szul  - Dydnia.
Gimnazja: 
1. Gabriela Siwiecka – I miejsce - Niebocko;
2. Kamila Dmitrzak – II miejsce - Dydnia;
3. Norbert Dmitrzak – III miejsce - Niebocko; 
4. Wyróżnienie – Katarzyna Nowak - Dydnia.

Piękne barwne dyplomy oraz nagrody książkowe 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Dydni. W konkursie 
uczestniczył portal internetowy „Brzozowiana”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a w szczegól-
ności słowa podziękowania kierujemy do Iwony Pocałuń dy-
rektor Zespołu Szkół w Dydni za pomoc w przeprowadzeniu 
konkursu i zorganizowaniu wystawy.

Małgorzata Turopolska

8 marca 2015 r. z inicjatywy Sołtys i Rady Sołeckiej 
w Witryłowie w sali Domu Ludowego w Witryłowie odbyło 
się spotkanie dla wszystkich Pań z naszej miejscowości z 
okazji „Dnia Kobiet”. 

Oficjalną część uroczystości o godzinie 14.00 rozpo-
częła Sołtys Agnieszka Węgrzyńska. Następnie Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski złożył wszystkim Paniom najser-
deczniejsze życzenia i piękny bukiet kwiatów na ręce Pani 
Sołtys. Życzenia dla „płci pięknej” złożyli także Radny Adam 
Domowicz i przedstawiciel Rady Sołeckiej Łukasz Maślak. 
W swych przemówieniach podkreślili ważną i trudną rolę 
kobiet w życiu społecznym i rodzinnym. 

Wyjątkową atrakcją był mini koncert akordeonowy  
przygotowany przez chłopców ze Szkoły Muzycznej z Dyd-
ni pod kierunkiem Dyrektor Elżbiety Przystasz i nauczyciela 
Krzysztofa Burego. 

Niespodziankę w postaci wierszy i piosenek dla Pań 
przygotowali również chłopcy ze Szkoły Podstawowej w 
Witryłowie. Na zakończenie części artystycznej wystąpiła 
zabawna Mariolka, w której postać wcielił się Mateusz Ko-
złowski. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski, Sekretarz Gminy Beata Czer-
kies, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Dydni Elżbieta Przystasz 
i Radny naszej miejscowości Adam Domowicz.  

Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze 

przy suto zastawionych stołach. Goście w doskonałych 
humorach wspólnie świętowali do późnych godzin wieczor-
nych. 

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim bezinteresow-
nym zaangażowaniem i ogromnymi chęciami przyczynili się 
do zorganizowania tej uroczystości.

Joanna Hocyk
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W oczekiwaniu na werdykt jurorów

Nagrody dla zwyciezców

Wspólne świętowanie
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„Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej or-
ganizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej 
społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak 
źródełko.”

 Stephenie Meyer

Trudno się nie zgodzić się z powyższym cytatem, 
gdyż wiadomo, że woda była, jest i będzie źródłem życia 
na naszej planecie. Woda w życiu człowieka stanowi klu-
czową rolę, człowiek wykorzystuje ją w każdym aspekcie 
swojego życia- do przygotowywania posiłków, do mycia i 
prania, do wytwarzania prądu, do transportu, do rekreacji 
itd. Ludzki organizm w znacznej części składa się z wody i 
tej samej wody potrzebuje, by prawidłowo funkcjonować. 

Obecnie woda jest ignorowana w naszej diecie 
i zastępowana innymi napojami, które zawierają wiele 
składników szkodliwych dla zdrowia lub zupełnie nam nie-
potrzebnych. Woda powinna być najważniejszym płynem 
dostarczanym do naszego organizmu, dlatego dzieci już 
od najmłodszych lat powinny pić wodę. Dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkolnym jak również młodzież  powinny 
mieć zawsze wodę w zasięgu ręki - w domu, szkole czy w 
przedszkolu. Woda nie tylko gasi pragnienie, ale dodaje 
energii, nie zawiera cukru, a tym samym zbędnych kalo-
rii, nie zaburza apetytu i powoduje, że dzieci są spokoj-
niejsze. Jak pokazują badania, picie wody ma pozytywny 
wpływ na pracę mózgu, a co za tym idzie na myślenie i 
proces uczenia się dzieci. Udowodniono, że picie wody 
podczas nauki może zwiększyć szansę na lepsze wyni-
ki w nauce. Ponadto picie wody wpływa na masę, stan i 
kondycję ciała oraz wydolność fizyczną. Woda wpływa też 
pozytywnie na nasze samopoczucie - picie wody pomoże 
zażegnać nie tylko ból głowy, ale też zmęczenie czy sen-
ność. Jak widać, istnieje wiele dowodów na to, że picie 
wody jest dla nas korzystne a wręcz konieczne, niestety, 
większość z nas o tym zapomina.

Wokół wody skupia się program edukacyjny dla 
przedszkoli „Mamo, Tato, wolę wodę”, realizowany przez 
Samorządowe Przedszkole w Dydni. Celem programu jest 
podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspie-
ranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych dzieci. Program został zainicjowany przez 
Żywiec Zdrój S.A., jego partnerami merytorycznymi są In-
stytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. 
Co istotne, program skierowany jest również do rodziców i 
wychowawców dzieci, dla których powstał serwis interne-
towy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy 
na temat zdrowego żywienia i rozwoju dzieci oraz wiele 
gier i zabaw dla dzieci, które zachęcają najmłodszych do 
picia wody. Program w ciekawy sposób wprowadza dzieci 
w fascynujący świat wody. Dzięki odpowiednio opracowa-
nym materiałom dydaktycznym dzieci poznają rolę wody 
w przyrodzie, zastosowanie wody w codziennym życiu, 
poznają właściwości wody oraz uczą się sposobów jej 
oszczędzania. 

„Woda skarbem i życiem - pijmy ją na zdrowie” to 
idea, która cały czas jest promowana przez Samorządowe 
Przedszkole  w Dydni. Jako Przedszkole Promujące Zdro-

wie za priorytet obraliśmy kształtowanie u naszych wycho-
wanków zdrowych nawyków żywieniowych,  jednocześnie 
podkreślając rolę wody w prawidłowej diecie. Wśród dzia-
łań przedszkola promujących zdrowe odżywianie można 
wymienić: wprowadzenie w przedszkolu dystrybutorów z 
wodą, udział naszej placówki w programie edukacyjnym 
„Mamo, Tato, wolę wodę!”- zajęcia dydaktyczne i projekty 
skupiające się wokół tematu wody, organizowanie zajęć 
kulinarnych dla dzieci „Kuchcikowo”, przygotowanie de-
gustacji zdrowej, ekologicznej żywności, zaopiniowanie 
przedszkolnego jadłospisu przez pracowników Powiato-
wej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie, pe-
dagogizacja rodziców na temat zasad prawidłowego ży-
wienia dzieci, organizacja zajęć dydaktycznych dla dzieci 
oraz zajęć otwartych dla rodziców na temat zdrowego 
odżywiania się, przygotowanie inscenizacji dla rodziców 
w języku angielskim pt. „Healthy food is good” (Zdrowe 
jedzenie jest dobre), udział w programie edukacyjnym 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest m.in. 
zachęcenie dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz pi-
cia soków.

Wymienione wyżej działania skutkowały tym, że 
dzieci i ich rodzice chętniej piją wodę, są świadomi jej 
znaczenia i wykorzystania w życiu codziennym oraz rozu-
mieją potrzebę oszczędzania wody. Przedszkolaki chęt-
niej jedzą owoce i warzywa, częściej próbują nowych dań, 
coraz częściej rezygnują ze słodyczy i słodkich napojów 
na rzecz zdrowych przekąsek. Poprzez wprowadzenie 
dystrybutorów z wodą przedszkolaki przekonały się, że 
najlepiej pragnienie ugasi woda. Zarówno rodzice jak i 
dzieci są bardziej świadomi, że dieta ma znaczący wpływ 
na ich zdrowie. Oprócz tego można dodać, że nauka po-
przez działanie, zabawę i eksperymentowanie dała przed-
szkolakom wiele radości i satysfakcji. 

Wiedza, umiejętności i dobra zabawa to nie wszyst-
ko. Dzięki promowaniu zdrowego żywienia i picia wody 
nasze przedszkole zdobyło główną nagrodę w konkursie 
w ramach 7. edycji programu „Mamo, Tato, wolę wodę” 
- a mianowicie tablicę edukacyjną programu. Konkurs pla-

Anna Wolwowicz
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Główna nagroda w programie „Mamo, Tato, wolę wodę”
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We wszystkich 13 sołectwach Gminy Dydnia prze-
prowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich na 
kadencję 2015-2019. Zarówno kadencja sołtysa, jak i rady 
sołeckiej, która wspomaga jego działania, trwa 4 lata. Stąd 
tradycyjnie po wyborach samorządowych, mieszkańcy po-
szczególnych sołectw decydują także o wyborach włodarzy 
swoich wsi.

Nowych sołtysów wybrali mieszkańcy Krzemiennej, 
Krzywego, Obarzyma, Witryłowa, Wydrnej. W pozostałych 
miejscowościach funkcję tę  piastować będą dotychczasowi 
włodarze. Dwóch sołtysów sprawuje jednocześnie mandat 
radnego gminy: Końskie i Niebocko. Wśród sołtysów są 
cztery kobiety. W skład rad sołeckich wybrano łącznie 65 
osób, w tym 23 kobiety.
Sołectwo Dydnia

Sołtysa wybierano spośród 2 kandydatów i został 
nim ponownie Roman Janowicz.

Skład rady sołeckiej: Bogusław Łuczycki, Elżbieta 
Pocałuń, Marek Sztaba, Wiesław Szuba, Marek Węgrzyń-
ski.
Sołectwo Grabówka

Ponownie wybrany został Józef Pelczar. 
Skład rady sołeckiej: Bogusław Cybuch, Krystyna 

Kramarczyk, Barbara Kucharska, Henryk Mazur, Kazimierz 
Podczaszy.
Sołectwo Jabłonka

Sołtysem został ponownie Stanisław Pałys. 
Skład rady sołeckiej: Henryk Indyk, Agnieszka Jat-

czyszyn, Robert Kulon, Andrzej Pajęcki, Kazimierz Soko-
łowski. 
Sołectwo Końskie

Sołtysem został ponownie wybrany został Andrzej 
Orłowski. 

Skład rady sołeckiej: Beata Czebieniak, Weronika 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni od 
1 stycznia 2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Czas 
na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej.

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności spo-
łecznej i podniesienie kompetencji zawodowych osób dłu-
gotrwale korzystających z świadczeń pomocy społecznej 
GOPS w Dydni poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu 
barier psycho-społecznych i środowiskowych oraz przepro-
wadzenie kursów zawodowych.

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji projekt 
adresowany został do 4 osób z terenu Gminy Dydnia, któ-
rzy po podpisaniu deklaracji uczestnictwa wzięli udział w 
następujących szkoleniach:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - war-

sztaty te obejmowały naukę umiejętności komunikacji 
interpersonalnej, trening asertywności.

2. Trening z doradcą zawodowym – celem ogólnym do-
radztwa zawodowego było nabycie wiedzy z zakresu 

poruszania się na otwartym rynku pracy, wzrost umie-
jętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby 
podniesienie aktywizacji zawodowej, wzrost motywacji 
i aspiracji zawodowych, przełamanie niechęci do pracy i 
poczucia bezradności.

3. Trening pracy – istotą tego szkolenia jest nabycie wie-
dzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, 
wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej 
osoby, podniesienie aktywizacji zawodowej, wzrost mo-
tywacji i aspiracji zawodowych, przełamanie niechęci do 
pracy i poczucia bezradności. 

Po przeprowadzeniu treningu z doradcą zawodowym 
uczestnicy szkolenia zostaną skierowani na kursy zawodo-
we o tematyce „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

Ponadto 1 osoba została skierowana na 3-miesięcz-
ny staż, który odbywa się w Firmie Handlowej ALTA w Brzo-
zowie.

Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą 
zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projek-
tu i ich rodzin. Elementy udzielonego wsparcia powinny 
dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także 
umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.

Agnieszka Jatczyszyn

styczny „Woda jest super” polegał na przedstawieniu za 
pomocą rysunku, dlaczego woda jest ważna dla naszego 
organizmu. Zadanie było dla dzieci dużym wyzwaniem, 
ale również dobrą zabawą. Warunkiem udziału było prze-
prowadzenie zajęć z dziećmi na podstawie scenariuszy 
przygotowanych przez autorów programu. W przedszkolu 
odbył się „Dzień Niebieski”, podczas którego dzieci po-
przez zabawę i eksperymenty poznały stany skupienia 
wody oraz znaczenie wody w życiu człowieka. Drugim 
sukcesem dla naszego przedszkola było zdobycie na-

grody w postaci tabletu dla przedszkolnego koordynatora 
programu za najciekawszy raport  z przeprowadzonych 
zajęć w ramach programu. 

Bez wątpienia działania promujące zdrowie będą 
priorytetem Samorządowego Przedszkola w Dydni w 
kolejnych latach. Wierzymy, że nasza praca włożona w 
kształtowanie postaw prozdrowotnych przyniesie wiele 
korzyści nie tylko naszym wychowankom, ale i całej spo-
łeczności lokalnej.

Anna Wolwowicz

Beata Czerkies
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W dniu 15.03.2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Dydni odbył się „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia”, w którym wzięło 
udział 40 zawodników, w tym 4 kobiety z terenu Gminy Dyd-
nia.

Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach 
wiekowych tj:
Kategoria I - do 16 lat,
Kategoria II - od 17 do 22 lat,
Kategoria III - od 23 do 34 lat,
Kategoria IV - powyżej 34 lat.

W wyniku rywalizacji miejsca na podium w poszcze-
gólnych kategoriach przedstawiają się następująco:
Kategoria I – do 16 lat:
1. Adam Sawczak,
2. Artur Hołówka,
3. Jan Janowicz.
Kategoria II – od 17 do 22 lat:
1. Robert Sabat,
2. Piotr Szuba,
3. Ernest Szul.
Kategoria III – od 23 do 34 lat:
1. Bartłomiej Rychlicki,
2. Andrzej Syndyka,
3. Wojciech Tomkiewicz.
Kategoria IV - powyżej 34 lat
1. Grzegorz Prugar,
2. Henryk Sawczak,

3. Grzegorz Niemiec.
Statuetkę dla najmłodszego zawodnika otrzymał 

Adam Tomkiewicz 10-letni miłośnik tenisa stołowego. Za-
wodnicy turnieju otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my, które zostały wręczone przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Dydnia Piotra Szula, Jacka Adamskiego Dyrektora 
GOKBPiW w Dydni oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dydni Iwonę Pocałuń.

Maciej Oleniacz

Korczyńska, Jadwiga Krowiak, Grzegorz Jakima, Irena Wo-
roszczak.
Sołectwo Krzemienna

Sołtysa wybierano spośród 3 kandydatów. Najwięk-
sze poparcie otrzymała Cecylia Rychlicka. 

Skład rady sołeckiej: Andrzej Dymnicki, Krzysztof 
Kraczkowski, Krzysztof Chorążak, Elżbieta Kot, Waldemar 
Niemiec.
Sołectwo Krzywe

Sołtysa wybierano spośród 2 kandydatów. Najwięk-
sze poparcie otrzymała Zofia Turoń. 

Skład rady sołeckiej: Bartłomiej Kot, Jadwiga Kot, 
Stanisław Kot, Stanisław Szajnowski, Janusz Wójcik.
Sołectwo Niebocko

Sołtysa wybierano spośród 2 kandydatów. Większe 
poparcie otrzymał Ryszard Kopczyk. 

Skład rady sołeckiej: Andrzej Kwiatkowski, Jan Nie-
miec, Jan Oleniacz, Kamil Zubel, Ryszarda Żaczek. 
Sołectwo Niewistka

Sołtysem ponownie wybrany został Michał Pałys.
Skład rady sołeckiej: Marek Cioban, Anna Gładysz, 

Józef Marczak, Zofia Noch, Zenon Zdybek.
Sołectwo Obarzym

Sołtysa wybierano spośród 2 kandydatów. Najwięk-
sze poparcie otrzymał Józef Nieznański. 

Skład rady sołeckiej: Stanisław Kurdziel, Stanisław 
Mazur, Krzysztof Nieznański, Jan Szul, Michał Szul.

Sołectwo Temeszów
Sołtysem ponownie został Andrzej Kłyż. 
Skład rady sołeckiej:  Adam Bogusz, Jacek Dem-

czak, Zofia Kułak, Marian Paraniak, Agnieszka Bluj. 
Sołectwo Ulucz

Sołtysem ponownie, jednogłośnie wybrana została 
Alfreda Czopor. 

Skład rady sołeckiej: Dorota Demkowicz, Danuta 
Gaworecka, Urszula Koperwas, Maria Milczanowska, Bo-
żena Wójcik. 
Sołectwo Witryłów

Sołtysa wybierano spośród 3 kandydatów. Najwięk-
sze poparcie otrzymała Agnieszka Węgrzyńska. 

Skład rady sołeckiej: Adam Domowicz, Jolanta Ko-
złowska, Łukasz Maślak, Elżbieta Sabat, Mariola Węgrzyń-
ska. 
Sołectwo Wydrna

Sołtysa wybierano spośród 3 kandydatów. Najwięk-
sze poparcie otrzymał Edward Wydrzyński. 

Skład rady sołeckiej: Łukasz Gomółka, Andrzej Kon-
dracki, Tomasz Krowiak, Ryszard Pilszak, Andrzej Soko-
łowski.

Wszystkim wybranym życzymy dobrego zdrowia, 
cierpliwości, wytrwałości oraz skuteczności przy realizacji 
zadań na rzecz lokalnych społeczności. 

Beata Czerkies

fot. W. Wojnar

Turniejowe rozgrywki
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Na parkietach Zespołu Szkół w Dydni oraz Szkoły 
Podstawowej w Jabłonce 15 lutego odbył się po raz kolejny 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dydnia Jerze-
go Ferdynanda Adamskiego.

W rywalizacji wystąpiło 8 drużyn. Do turnieju przystą-
piły: OSP Niebocko, Końskie, ALKOTEAM Niebocko, Krzy-
we, Obarzym, Dydnia, Gimnazjum Dydnia oraz Grabówka. 
Po rozlosowaniu grup w Dydni swoje mecze rozgrywały: 
OSP Niebocko, Końskie, Gimnazjum Dydnia oraz Krzywe. 
W hali sportowej w Jabłonce rywalizowały: Grabówka, Dyd-
nia, Obarzym oraz ALKOTEAM Niebocko.

W Jabłonce obyło się bez niespodzianki, pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna ALKOTEAM Niebocko, wygry-
wając wszystkie mecze 2:0. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Grabówki.

O wiele ciekawiej wyglądały zmagania w Dydni,  

gdzie zacięte boje stoczyli zawodnicy OSP Niebocko z 
Końskiem, ulegając po tie-breaku 1:2 zespołowi z Końskie-
go. W innych spotkaniach gra toczyła się do dwóch setów, 
szybko, łatwo i przyjemnie.

Po rozegraniu potyczek grupowych przyszedł czas 
na półfinały, w których zmierzyły się: OSP Niebocko – AL-
KOTEAM Niebocko oraz Końskie – Grabówka. W pierw-
szym „bratobójczym” spotkaniu wygrali zawodnicy ALKO-
TEAM-u 2:1 (20:18, 18:20, 15:13) i przypieczętowali awans 
do finału. Drugie spotkanie było mniej emocjonujące wygra-
ne gładko przez drużynę z Końskiego 2:0 (20:13, 20:15).

W meczu o 3. miejsce lepsza okazała się drużyna 
OSP Niebocko, wygrywając 2:0 (20:18, 20:11). Prawdziwą 
„wisienką na torcie” był mecz finałowy ALKOTEAM – Nie-
bocko – Końskie. Po „horrorze” mecz rozstrzygnął się po 
tie-breaku, gdzie lepsi okazali się zawodnicy z Końskiego. 
Niesieni głośnym dopingiem kibiców zgromadzonych na try-
bunach wygrali 2:1 (20:18, 18:20, 17:15) i zajęli 1. miejsce 
w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Dydnia.

Na zakończenie rozgrywek Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy Ferdynand Adamski wraz z dyrektorem Zespołu Szkól 
w Dydni Iwoną Pocałuń i dyrektorem GOK Jackiem Adam-
skim wręczyli pamiątkowe puchary oraz dyplomy dla każdej 
z drużyn. Wybrano również najlepszych zawodników tur-
nieju, gdzie pełną pulę tytułów zgarnęli zawodnicy z Koń-
skiego. Miano Najlepszej Zawodniczki przypadło Dominice 
Świątek, natomiast Najlepszym Zawodnikiem wybrano To-
masza Krowiaka.

Słowa podziękowania za pomoc w organizacji turnie-
ju kierujemy do: Wójta Gminy Dydnia, Dyrektora i pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrekcji oraz pracowników 
Zespołu Szkół w Dydni i Jabłonce oraz nauczycieli wycho-
wania fizycznego w Niebocku i Dydni.

Maciej Oleniacz

W niedzielne popołudnie 22 lutego 2015 r. w Zespole 
Szkół w Dydni odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni.

Rozgrywki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej Gminy, do rozgrywek zgłosiło 
się 9 drużyn. W hali sportowej Zespołu Szkół w Dydni przed 
godziną 14. nastąpiło oficjalne losowanie grup: Grupa A 
(Jabłonka, Krzemienna, Dydnia, Krzywe), Grupa B (Niebo-
cko, Obarzym, Niewistka, Wydrna, Grabówka), w grupach 
grano systemem każdy z każdym po 15 min, bez zmiany 
stron. Najlepsza w grupie „A” była Krzemienna, która z 
kompletem zwycięstw przeszła do półfinału turnieju. Drugie 
miejsce zajęła Jabłonka, zeszłoroczny triumfator. Grupa „B” 
była bardziej wyrównana. Pierwsze miejsce zajęli zawodni-

cy z Niebocka, natomiast drugie Wydrna.
W półfinale zwycięzca grupy grał z drugą drużyną 

grupy przeciwnej i odwrotnie. Krzemienna zmierzyła się z 
Wydrną, Niebocko z Jabłonką. Oba półfinały obfitowały w 
dużą ilość strzelonych bramek.  Bezkonkurencyjne w półfi-
nale okazały się drużyny Krzemiennej i Jabłonki i to te dwie 
miejscowości stoczyły bój o Puchar Dyrektora GOK.

W meczu o 3. miejsce emocji również nie brakowało, 
przegrywający 2:0 na 7 min przed końcem zawodnicy z Nie-
bocka potrafili odwrócić szalę zwycięstwa na swoją korzyść 
i wygrali mecz z Wydrną 3:2.

Mecz finałowy zapowiadał spore emocje, po jednej 
stronie Jabłonka (zawodnicy Orłów Jabłonka), po drugiej 
Krzemienna (zawodnicy ULKS Grabówka). Wynik 9:2 na 

Maciej Oleniacz

fot. W. Wojnar

Zwycięska drużyna z Końskiego
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Bieżący rok szkolny obfituje w sukcesy uczniów w 
różnych dyscyplinach sportowych. Nasi uczniowie zaczęli 
od mocnego akcentu, zdobywając 8 medali, w tym cztery 
złote na Indywidualnych Powiatowych Mistrzostwach Lek-
koatletycznych w Brzozowie. Po etapie powiatowym do 
zawodów wojewódzkich zakwalifikowali się: Kamila Tabisz 
w rzucie dyskiem, Kacper Bogaczewicz w skoku w dal, Syl-
wester Sąsiadek w pchnięciu kulą, Fabian Spólnik w rzucie 
oszczepem oraz nasza „złota sztafeta” w składzie: Rado-
sław Pałys, Fabian Spólnik, Karol Myćka  i Mateusz Milcza-
nowski. Były to bardzo udane zawody dla naszych uczniów. 
Dwójka z nich zakwalifikowała się do ścisłego finału. Kamila 
Tabisz w rzucie dyskiem i Kacper Bogaczewicz w skoku w 
dal zajęli piąte miejsca na szczeblu wojewódzkim.

Kolejne bardzo udane starty zanotowali piłkarze, a 
w tym roku także piłkarki. W zawodach  o Puchar Donalda  
Tuska chłopcy zajęli 2. miejsce w drugim etapie eliminacji 
wojewódzkich, a dziewczęta  miejsce czwarte. Kolejny uda-
ny start zanotowali chłopcy w turnieju piłki nożnej halowej  
o Puchar Dyrektora Szkół nr 3 w Sanoku, zajęli oni miejsce 
pierwsze, pokonując  gimnazja z rejonu Sanoka. 

W dniu 4 lutego 2015 r. odbył się Międzyszkolny Tur-
niej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSZ w 
Dynowie. Udział w nim wzięło 8 drużyn: z Gimnazjum w 
Dubiecku, Dylągowej, Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim, 
Warze, drużyna ZSZ z Dynowa oraz Gimnazjum z Dydni.

Mecze rozgrywano w dwóch czterozespołowych gru-
pach systemem „każdy z każdym”. 

Po rozegraniu fazy zasadniczej wyłoniono po dwa 
zespoły: Gimnazjum Dylągowa i Gimnazjum Hłudno z gru-
py I oraz Gimnazjum Dydnia i Gimnazjum Harta z grupy II, 
które rywalizowały w fazie finałowej.

W wyniku zaciętych zmagań zwycięzcą turnieju oraz 
zdobywcą Pucharu Dyrektora ZSZ w Dynowie została dru-
żyna Zespołu Szkół w Dydni w składzie: Ewelina Gawore-
cka (kapitan drużyny), Karolina Pocałuń, Katarzyna Bok, 

Kamila Tabisz, Patrycja Sokołowska, Natalia Pocałuń, Anna 
Ryń, Andżelika Hawrylak, Karolina Chorążak, Anna Skał-
kowska, Natalia Rozmus, Kamila Dmitrzak i Wiktoria Szul.    

Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagro-
dzeni pamiątkowymi dyplomami, zaś indywidualnie Ewelina 
Gaworecka zdobyła tytuł „Najlepiej Zagrywająca Turnieju”. 

Dzień później rywalizowały zespoły chłopców. Dru-
żyna Gimnazjum z Dydni wywalczyła puchar i zdobyła 
pierwsze miejsce, a indywidualnie Krystian Brodzicki zdobył 
tytuł „Najlepszego Zawodnika Turnieju”.  Skład zwycięskiej 
drużyny chłopców: Krystian Brodzicki, Sylwester Sąsiadek, 
Przemysław Sidor, Sławomir Serafin, Kacper Bogaczewicz, 
Mateusz Milczanowski i Tomasz Starzak. 

Wyniki sportowców z Dydni - zestawienie
Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atlety-
ce oraz Biegach Przełajowych:

Medale brązowe zdobyli:
Monika Ryń - rzut oszczepem 
Piotr Nieznański – bieg na dystansie 300 m
Gracjan Skrabalak – pchnięcie kulą
Dawid Tyczka - bieg przełajowy 1500 m kat. młodsza
Sylwester Sąsiadek - bieg przełajowy 1500 m kat. starsza

Medale srebrne zdobyli:
Ewelina Gaworecka – bieg przełajowy 1200 m kat. starsza
Fabian Spólnik – rzut oszczepem

Medale złote zdobyli:
Kamila Tabisz – rzut dyskiem
Kacper Bogaczewicz - skok w dal
Sylwester Sąsiadek – pchnięcie kulą
Sztafeta 4 x 100 m w składzie:

Radosław Pałys,
Fabian Spólnik, 
Karol Myćka, 
Mateusz Milczanowski.

Pozostali uczniowie, którzy zdobyli wysokie miejsca 
na zawodach powiatowych: 

korzyść Krzemiennej odzwierciedla to, co działo się na  par-
kiecie, dominacja Krzemiennej na czele ze swoim liderem 
Tomaszem Dymnickim.

Turniej odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze, 
a co najważniejsze w rywalizacji fair play. Na zakończenie 
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a dla drużyn, które 
wywalczyły 3 pierwsze miejsca puchary oraz statuetki dla 
Najlepszego Zawodnika – Tomasz Dymnicki (Krzemienna), 
oraz Najlepszego Bramkarza – Bartłomiej Rakoczy (Jabłon-
ka).

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdy-
nand Adamski, Dyrektor GOK w Dydni Jacek Adamski oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń.

Nad przebiegiem sportowej rywalizacji czuwali sę-
dziowie OZPN Krosno – Józef Baran i Rafał Dobosz.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do organi-
zacji  turnieju serdecznie dziękujemy.

Maciej Oleniacz
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Adam Bieleń, Marek Kupczakiewicz

Zawodnicy turnieju
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100 m chłopcy - Karol Myćka - miejsce 4.
Mateusz Milczanowski - miejsce 5.
Radosław Pałys - miejsce 6.

300 m chł. – Dominik Piegdoń - miejsce 4.
Pchnięcie kulą chł. – Sławomir Serafin - miejsce 5.
Rzut oszczepem chł. – Jakub Wójcik - miejsce 5.
Rzut dyskiem chł. - Sebastian Cierpiak - miejsce 5.
Rzut oszczepem dz. - Klaudia Fijałka - miejsce 4.
Pchnięcie kulą dz. - Magdalena Kondracka - miejsce 5.
Skok w dal dz. – Karolina Wójcik - miejsce 4.
Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletycz-
ne:

Finaliści zawodów wojewódzkich:
Kamila Tabisz - rzut dyskiem wynik (24 m) miejsce 5.
Kacper Bogaczewicz – skok w dal (5,60 m) miejsce 5.
Siatkówka „Ferie na Sportowo”:
Turniej siatkówki dziewcząt w ZSZ w Dynowie miejsce 1.
Turniej siatkówki chłopców w ZSZ w Dynowie miejsce 1.
ZAWODY DRUŻYNOWE - POWIAT:
SIATKÓWKA DZIEWCZĄT - MIEJSCE 2.
SIATKÓWKA CHŁOPCÓW -  MIEJSCE 3.
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW - MIEJSCE 5. 

Adam Bieleń, Marek Kupczakiewicz

Kamila Dmitrzak uczennica I klasy gimnazjum w Dyd-
ni od ponad 3 lat trenuje karate kyokushin. Należy do Brzo-
zowskiego Klubu Karate Kyokushin, który prowadzi sensei 
Wojciech Świstak. Karate kyokushin to taka technika kara-
te, która nie tylko trenuje ciało, ale także umysł i silną wolę. 
Uczy pokory, poszanowania innych ludzi i cierpliwości.

Kamila ma na swoim koncie sukcesy, która odnio-
sła dzięki dyscyplinie i ciężkiej pracy. W 2012 roku zajęła 
2. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w 
Krośnie, 3. miejsce w Turnieju Shinkyokushin w Kolbuszo-
wej, 3. miejsce w IV Karpackim Turnieju pod patronatem 
Burmistrza Brzozowa. W 2013 zajęła 3. miejsce w V Ogól-
nopolskim Turnieju w Krośnie, 3. miejsce w Turnieju Dzieci 
i Młodzieży w Krośnie. Ogromnym sukcesem jest zajęcie 1. 
miejsca w XV Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego 
w Przeworsku. Tytuł ten obroniła w 2014 r. na XVI Mistrzo-
stwach w Krośnie. Również w 2014 r. została nominowana 
do konkursu i otrzymała statuetkę i tytuł „Orła Sportu Gminy 
Brzozów”  z rąk Burmistrza Brzozowa. 

Przed Kamilą kolejne zawody. Mamy nadzieję, że 

ciężka praca i sumienność przyniosą jej wymarzone suk-
cesy.

Beata Czerkies
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Wicemistrzynie powiatu

Kamila Tabisz finalistką Wojewódzkich Mistrzostw 
Lekkoatletycznych

Kamila Dmitrzak w gronie zwycięzców






