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„Chlebek upieczony
Z tegorocznej mąki
Chcemy go dziś oddać
Do uczciwej ręki

Przyjmij od nas Wójcie
Piękny bochen chleba
Dziel go sprawiedliwie
Daj wszystkim jak trzeba”

Te oto słowa piosenki, autorstwa przedstawicielki 
Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku – Pani Danuty Mły-
narskiej – Marel, oddają istotę jednego z najpiękniejszych 
dla każdego rolnika dni w roku. To święto radości i odpo-
czynku po ciężkiej pracy. To przepiękna polska tradycja i 
okazja do podziękowania rolnikom za dar pracy ich rąk. To 
też okazja do wyrażenia zadowolenia z dobrze wypełnio-
nych obowiązków. Tradycyjnie, w trzecią niedzielę sierpnia, 
odbyła się uroczystość dożynek gminnych, podczas której 
podziękowano  wszystkim rolnikom z gminy Dydnia za ich 
trud. Tegoroczna impreza odbyła się 16 sierpnia w Grabów-
ce.

Zaproszeni goście, władze Gminy Dydnia, delegacje 
poszczególnych wiosek z wieńcami oraz mieszkańcy wsi 
Grabówka, w uroczystym i barwnym korowodzie z orkiestrą 
dętą na czele, przemaszerowali ze stadionu do kościoła pw. 
Nawiedzenia NMP, aby wziąć udział w Mszy św. dziękczyn-
nej za tegoroczne plony. Przemieszczający się korowód 
cieszył oko i wzruszał serce kolorowymi ludowymi strojami 
członków zespołów wokalnych oraz przedstawicielek KGW, 
reprezentujących poszczególne sołectwa Gminy Dydnia i 
niosących przepiękne wieńce dożynkowe.

Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. dzie-
kan Edward Stępień, proboszcz parafii Niebocko, a okolicz-
nościowe kazanie wygłosił ks. Jerzy Ziaja, proboszcz parafii 
Grabówka, w którym zwrócił uwagę na to, że: „Dożynki są 
uwieńczeniem całorocznej pracy rolnika, który bardzo czę-
sto zmaga się z przeciwnościami natury. Dlatego to właśnie 
rolnikowi należy się wdzięczność, uznanie, szacunek, po-
dziw i podziękowanie dla trudu jakiego dokonał, by zebrać 
zbiory z ziemi dającej nam wszystkim chleb. Nie każdy zna 
pracę rolnika, nie każdy potrafi solidaryzować się z jego nie-
pokojem o dobrą pogodę, ale każdy pragnie chleba na swo-
im stole. Dożynki są też  symbolem przywiązania do tradycji 
narodowej, a dzielenie się chlebem to znak wzajemnego 
szacunku i uznania”. Dla podkreślenia tych słów, na zakoń-
czenie Mszy świętej, przyniesiony w darach z tegorocznych 
plonów chleb, rozdano uczestnikom liturgii. Obrzędu dziele-
nia chleba dokonali: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
księża sprawujący Eucharystię, radny wsi Grabówka Da-
riusz Fejdasz oraz sołtys Grabówki Józef Pelczar.

Dalsza część uroczystości, która miała już miejsce 
na stadionie, rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania 
hymnu narodowego.  

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy 
Dydnia, Jerzy F. Adamski: „Szanowni Państwo, Drodzy 
Rolnicy, Dostojni Goście! Obchodzimy dzisiaj uroczyście 
święto plonów naszej gminnej ziemi! Witam bardzo ser-

decznie na uroczystościach dożynkowych w miejscowości 
Grabówka.” Następnie, zwracając się do wszystkich pra-
cujących na roli, podziękował za efekty całorocznej trudnej 
pracy, przypominając: „Ziemia, która jest warsztatem pracy 
rolnika rodzi i karmi. Ziemia pozbawiona opieki nie daje plo-
nów. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę 
przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają i często zmagają się 
z przeciwnościami sił natury. Oby nigdy nie zabrakło nam 
tego chleba.”

Po serdecznym przywitaniu mieszkańców wsi Gra-
bówka - gospodarzy dożynek, delegacji wszystkich wsi gmi-
ny, kół gospodyń wiejskich, strażaków, rad sołeckich, Wójt 
podziękował księżom za sprawowaną mszę dziękczynną 
za plony i w intencji rolników, zaznaczając, że gościł nas 
gospodarz parafii Grabówka - ks. proboszcz Jerzy Ziaja.

Następnie Wójt skierował słowa powitania pod adre-
sem zaproszonych gości. Nieobecni na uroczystości z po-
wodu pełnienia innych obowiązków: Pan Stanisław Ożóg 
- Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Piotr Babinetz 
- Poseł RP oraz Radni Wojewódzcy: Pani Dorota Chilik oraz 
Pan Dariusz Sobieraj skierowali do zebranych listy z życze-
niami. Wójt przywitał również biorących udział w obrzędach 
dożynkowych: Panią Alicję Zając - Senator RP, Pana Bog-
dana Rzońcę - Posła RP, Pana Adama Śnieżka - Posła RP 
poprzednich dwóch kadencji, Pana Marka Owsianego - Za-
stępcę Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Rzeszowie. Przybyli goście, w swoich wystą-
pieniach, dziękując za zaproszenie, przekazali słowa uzna-
nia dla trudnej pracy rolnika.

Wójt Jerzy F. Adamski podziękował także za przyby-
cie na uroczystość delegacji Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Brzozowie na czele z Panem Karolem Dolińskim oraz 
Panią Barbarą Ruchlewicz, zaznaczając jednocześnie, że 
to właśnie ten ośrodek troszczy się o dopłaty unijne dla rol-
ników.

Słowa powitania Wójt skierował również do radnych 
Gminy Dydnia z przewodniczącym Panem Piotrem Szulem 
i wiceprzewodniczącymi Panem Grzegorzem Rachwałem 
i Panem Markiem Pocałuniem oraz sołtysów z wszystkich 
13 sołectw Gminy Dydnia. Następnie przywitał dyrektorów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły muzycznej, 

Małgorzata Adamska
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przedszkoli z terenu Gminy oraz swoich współpracowni-
ków na czele z wicewójtem Panem Stanisławem Pałysem, 
skarbnikiem Panią Zofią Pytlowaną oraz pełniącą obowiąz-
ki sekretarza Panią Beatę Czerkies.

Pięknymi słowami zostały także powitane przez Wój-
ta zespoły uświetniające tegoroczne dożynki - Orkiestra 
Dęta pod batutą Pana Zygmunta Podulki oraz Kapela Prze-
pióreczka kierowana przez Panią Małgorzatę Turopolską.

Następnie Wójt przywitał mieszkańców Gminy 
Dydnia: Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, Wydrnej, 
Krzywego, Obarzyma, Niewistki, Krzemiennej, Temeszo-
wa, Końskiego, Witryłowa, Jabłonicy Ruskiej, Ulucza oraz 
mieszkańców z zaproszonych wsi - Lalina, Falejówki i 
Raczkowej.

Ważnym punktem uroczystości było przekazanie 
przez starostów dożynek - Panią Katarzynę Zimoń i Pana 
Józefa Pelczara na ręce Wójta - Gospodarza Gminy Dydnia 
- chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów, symbolu mi-
łości do ziemi i ciężkiej pracy człowieka, z prośbą, aby dzie-
lił nim wszystkich sprawiedliwie i do syta. Pięknymi słowami 
podziękowali również Bogu za wszelkie łaski, a rolnikom za 
trud, nawołując jednocześnie do poszanowania tego daru, 
jakim jest chleb powszedni i wpajania takiej postawy kolej-
nym pokoleniom.  

Starostami tegorocznych dożynek, z racji, że odbyły 
się one w Grabówce, byli mieszkańcy tej właśnie wsi. Pani 
Katarzyna Zimoń wraz z mężem Lesławem gospodarzy 
na 2-hektarowym areale. Uprawiają pszenicę, pszenżyto, 
owies, ziemniaki. Hodują krowy, trzodę chlewną oraz drób. 
Pani Katarzyna pielęgnuje również kwiaty, które są impo-
nującą ozdobą domu. Jest też osobą udzielającą się spo-
łecznie - należy do Koła Gospodyń Wiejskich, a przez wiele 
lat działała w Radzie Rodziców przy SP w Grabówce. Mąż 
Starościny pracuje zawodowo, więc można śmiało stwier-
dzić, że to ona jest Panią na włościach.

Starosta Pan Józef Pelczar wraz z żoną Anetą go-
spodaruje na areale 6 ha. Sadzą ziemniaki, sieją pszenicę 
i owies. W oborze hodują dwie krowy, trzodę chlewną oraz 
drób. Żona Aneta bardzo dba o obejście, które bogate jest 
w piękne kwiaty, drzewka owocowe i inne rośliny. Pan Józef 
pracuje zawodowo w Polskiej Spółce Gazownictwa, co nie 
przeszkadza mu w tym, aby  udzielać się społecznie - spra-
wuje bowiem funkcję sołtysa i jest członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grabówce.

W ceremoniale dożynek ważnym elementem jest 

artystyczna prezentacja przedstawicielek Kół Gospodyń 
Wiejskich. Jest to pokaz umiejętności poetyckich, wokal-
nych i rękodzielniczych. Wszystkie w oryginalny sposób 
dziękowały za plony i trud pracy, prezentując przywiezione 
z sobą wieńce. I w tym roku budziły zachwyt swoimi kształ-
tami, inspirowanymi symboliką religijną, kolorostyką, spo-
sobem splatania zbóż, wplatania kiści owoców oraz warzyw 
czy wreszcie dekorowania kwiatami, ziołami i ozdobnymi 
trawami. Dziękujemy ich wykonawcom  za  pomysłowość 
i rękodzielniczą fantazję, bowiem każda forma utrwalania 
ginących zwyczajów jest potrzebna, żeby wyeliminować na-
pływ miastowego pośpiechu, a zachować wspólnotę dzia-
łań środowisk wiejskich.

W podziękowaniu za piękne wieńce wszystkie koła 
otrzymały od Wójta Jerzego F. Adamskiego pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki.

Na wszystkich zebranych na miejscowym stadionie 
czekały różnorodne atrakcje, które zostały przygotowane 
przez organizatorów: Gminę Dydnia, KGW Grabówka z Pa-
nią Małgorzatą Ratajczyk, Radę Sołecką z Panem Józefem 
Pelczarem, Straż Pożarną z Panem Adamem Kucharskim, 
GOK z Dyrektorem Panem Jackiem Adamskim oraz Panią 
Małgorzatą Turopolską, Szkołę Podstawową z Dyrektorem 
Panią Teresą Mazur. Tak więc, dzięki ich staraniom odby-
ły się koncerty: Orkiestry Dętej pod batutą Pana Zygmunta 
Podulki oraz Kapeli Przepióreczka. W tym roku „gwiazdą 
wieczoru” była Kapela Góralska Jontki z Żywca, która już 
od 18 lat z dużymi sukcesami występuje w kraju i za grani-
cą, zdobywając w ten sposób uznanie i popularność. Rów-
nież nas bawiła urozmaiconymi polskimi utworami góralsko 
- biesiadnymi w profesjonalnym wykonaniu. Kapela oprócz 
występu artystycznego zorganizowała konkursy, w których 
wzięli udział: Wójt - Gospodarz Gminy Dydnia oraz Soł-
tys - Gospodarz Wsi Grabówka. U pierwszego uczestnika 
sprawdzano znajomość mowy góralskiej oraz umiejętność 
góralskiego tańca. Wszystkim bardzo się podobało, więc też 
należała się nagroda w postaci pięknego góralskiego kape-
lusza oraz ciupagi - symbolu sprawowania władzy. Drugi z 
uczestników musiał zaśpiewać po góralsku oraz sprawdzić 
swoją formę podczas wykonywania także góralskich pom-
pek. Ponieważ wszystko poszło sprawnie, uczestnika na-
grodzono pięknie zdobionym kapeluszem. Gratulacje!

Niezwykle bogatą ofertę zaproponował również spon-
sor tegorocznych dożynek Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ SYSTEM S.A.  z siedzibą w Warszawie, który 
zorganizował różnorodne konkursy: rodzinne, plastyczne 

Oficjalne otwarcie dożynek

Tańce czas zacząć
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i zręcznościowe. Na zwycięzców czekały cenne nagrody, 
m.in. w postaci sprzętu elektronicznego, zaś dla każdego 
uczestnika przewidziano nagrody pocieszenia.

W tym dniu na publiczność czekało wiele atrakcji, 
m.in. degustacja lokalnych potraw przygotowanych przez 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz przez firmę caterin-
gową, a na najmłodszych zabawa na trampolinie oraz zjeż-
dżalni, a także możliwość zakupienia zabawek na rozłożo-
nych kramach.

Dbający o zdrowie mieli możliwość wykonania po-
miaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi. 
Organizatorem tych badań był dr Dariusz Sobieraj, Radny 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Patronatem medialnym tegoroczne święto plonów 

objął Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz kwar-
talnik „Nasza Gmina Dydnia”.

Dożynki zakończyły się festynem, podczas które-
go miłośnicy tańców bawili się przy muzyce zespołu „Just 
Band”.

Licznie zebrana widownia potwierdziła, że Dożynki 
Gminne są ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lo-
kalnej.

Małgorzata Adamska

„Świat to wielka uczta zostawiona przez Dobrego 
Boga”. Słowami Kard. Stefana Wyszyńskiego Dyrektor Ze-
społu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń dokonała otwarcia se-
sji  naukowej pn. „Związki Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego z Podkarpaciem” która odbyła się 
w ramach konferencji „Soli Deo - Dziedzictwo Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Konferencja została zorganizowana przez Wójta 
Gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz Stowarzysze-
nie „Razem dla Rozwoju Szkoły” w ramach obchodów 
Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prof. Józefa Man-
dziuka. Odbyła się 12 lipca 2015 r. w jednym z pięknych 
i wyjątkowych miejsc tego świata – w sercu – w centrum 
położonej nad Sanem Gminy Dydnia. Nie bez znaczenia 
jest tez lokalizacja spotkania – Zespół Szkół. Gimnazjum 
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dydni od pięciu lat 
nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją obec-
nością konferencję zaszczycili m.in.: Dostojny Jubilat ks. 
prof. dr hab. Józef Mandziuk z Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poseł na Sejm 
RP Bogdan Rzońca, Radna Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Dorota Chilik, Wójt Gminy  Dydnia Jerzy F. 
Adamski, Zastępca Wójta Stanisław Pałys, Sekretarz 
Gminy Beata Czerkies, Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Szul, Radni Gminy Dydnia, prof. dr hab. Grzegorz 
Ostasz – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki 

Rzeszowskiej, prof. dr hab. Gustaw Ostasz z Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr 
hab. Andrzej Gazda, ks. dr hab. prof. UR Andrzej Gar-
barz, generał Fryderyk Czekaj, Ewa Antos – Siostra Ks. 
Jubilata, Alicja Pocałuń – Prezes Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Rozwoju Szkoły”.

W konferencji uczestniczyli też doktoranci, przy-
jaciele Ks. Jubilata, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy 
Dydnia, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół 
w Dydni, rodzice, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń 
oraz Przyjaciele Szkoły.

Na program konferencji złożyły się wystąpienia za-
proszonych gości – prelegentów, którzy wygłosili tematycz-
ne referaty.

Jako pierwszy głos zabrał Bogdan Adamski – Dy-
rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, 
który przedstawił prezentację pt. „Internowanie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Komańczy na Podkarpaciu”.

Następnie Katarzyna Kyc z Oddziałowego Biura  
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rze-
szowie ukazała „Wspólne drogi Prymasa Tysiąclecia Kard. 
Stefana Wyszyńskiego i Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokar-
czuka”.

Z kolei Dorota Chilik – Radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Przewodnicząca Komisji Współpracy z 
zagranicą, Członkini Komisji Rozwoju Regionalnego omó-

Zofia Morajko

Uroczysta Msza Jubileuszowa

Uczestnicy konferencji
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wiła „Wizytę Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sank-
tuarium w Starej Wsi”.

Na zakończenie Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dyd-
nia, Historyk, Samorządowiec, Krajoznawca, Bibliofil, Autor 
i Redaktor kilkudziesięciu publikacji, popularyzator historii 
i kultury regionu Podkarpacia przedstawił działalność Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz dorobek naukowy Ks. prof. Józefa Mandziuka.

Kolejnym punktem konferencji była uroczysta Msza 
Św. z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. prof. Józefa 

Mandziuka odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Mi-
chała Archanioła i Św. Anny w Dydni.

Najświętszą ofiarę celebrował Dostojny Jubilat przy 
współudziale zaproszonych księży oraz proboszcza parafii 
Dydnia Ks. Prałata Adama Drewniaka. Homilię wygłosił Ks. 
prof. Andrzej Garbarz, który przedstawił niezwykłą postać 
Ks. prof. oraz Jego dokonania naukowe. Oprawę muzyczną 
Mszy Św. zapewnił Sanocki Chór Kameralny pod dyrekcją 
Elżbiety Przystasz. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał 
Dostojny Jubilat. Podziękował za serdeczne przyjęcie na 
Ziemi Dydyńskiej przez ludzi, z którymi wiążą Go szczere 
więzy przyjaźni oraz udzielił wszystkim kapłańskiego bło-
gosławieństwa.

Gratulacje i życzenia Ks. Jubilatowi złożyli m.in: Po-
seł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski, Dziekan Wydziału Marketingu i Zarządzania 
Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, 
mjr Piotr Stępniak szef Wydziału Administracyjnego 34 Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie oraz ks. 
prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go.

Po Mszy Świętej Ks. Profesor zaprosił uczestników 
uroczystości na agapę do Zespołu Szkół w Dydni. Wszyscy 
obecni otrzymali od Jubilata pamiątki Złotego Jubileuszu 
Kapłaństwa oraz wybrany tom Jego dzieła.

Zofia Morajko

Gimnazjum w Dydni noszące od kilku lat imię Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego ściśle współpracuje z Uni-
wersytetem Kardynała Wyszyńskiego (UKSW) w Warsza-
wie. Owocem wspólnych działań była zorganizowana w 
Dydni konferencja naukowa „Związki Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Podkarpaciem”.

Warszawska uczelnia jest ośrodkiem naukowym 
dość młodym, bo powstała 3 września 1999 roku. Ale istot-
ne jest, że uniwersytet ten wywodzi się z utworzonej w 
sierpniu 1954 r. Akademii Teologii Katolickiej, powstałej z 
wyrugowanych z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Wydziałów Teologicznych (była to 
decyzja ówczesnych władz stalinowskich).

Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego jest ośrodkiem dynamicznie się rozwijającym. 
Posiada nowoczesne obiekty naukowo-dydaktyczne. Po-
szczególne wydziały mają uprawienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego.

W roku 1991 ówczesne ATK przyznało arcybiskupo-
wi przemyskiemu Ignacemu Tokarczukowi doktorat hono-
ris causa. Było to owocem podkreślenia ogromnych zasług 
dla Kościoła powszechnego metropolity z Przemyśla.

Jednym z bardziej zasłużonych pracowników na-
ukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
jest obchodzący w bieżącym roku 50-lecie kapłaństwa, hi-
storyk Kościoła, ks. prof. Józef Mandziuk. Pracą naukową 

związany jest także z Podkarpaciem. Ma tu wielu doktorów 
i doktorantów. Wykłada na Politechnice Rzeszowskiej.

O Księdzu Jubilacie Grzegorz Polak pięknie pisał: 
„Ks. prof. Mandziuk to typowy przykład wielu polskich lo-
sów. Urodził się w powiecie stanisławowskim (dzisiejsza 
Ukraina), straciwszy ojca podczas II wojny światowej, po 
1945 r. wraz z wielką rzeszą Polaków, którym odebrano 
małą Ojczyznę, znalazł się na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych. Kościołowi na Dolnym Śląsku oddał swój talent, ka-
płaństwo i pracę historyka…

…Józefa poznałem podczas studiów z historii Koś-
cioła na warszawskiej ATK, kiedy on akurat robił doktorat 
i wiadomo było,  że poświęci się nauce. Potem nasze dro-
gi się rozeszły. Józef został wykładowcą i oddał się ba-
daniom naukowym. Ale wiedziałem o Jego dokonaniach, 
dzięki którym umacniał swoją pozycję wśród historyków 
Kościoła”.

W roku 1987 ks. Mandziuk otrzymał propozycję pra-
cy w Akademii Teologii Katolickiej. Zgodę na przeniesienie 
do Warszawy otrzymał od kardynała Henryka Gulbinowi-
cza. Zamieszkał w małym domku w Izabelinie k. Łomia-
nek. Tam ma swoją kaplicę domową, bibliotekę, archiwum 
i pracownię naukową.

Zawsze mówi o sobie, że  na pierwszym miejscu sta-
wia kapłaństwo. Potem, długo, długo nic. I dopiero profesurę 
zwyczajną Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warsza-

Jerzy F. Adamski
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wie i Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.
Kapłaństwo najpełniej realizuje w ulubionej swojej 

dziedzinie – kaznodziejstwie. Słowo Boże głosił w świąty-
niach na terenie całego kraju, a także w ośrodkach polonij-
nych w Anglii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Łącznie 
wygłosił ok. 7000 kazań. Ks. dr Władysław Kret tak pisał: 
„Wystąpienia naszego Profesora na ambonach całej Polski 
wzbudzały zawsze żywe zainteresowanie oraz poruszenie 
wśród słuchaczy. Treść homilii lub kazań była perfekcyj-
nie przygotowana i dostosowana do aktualnych wydarzeń 
religijnych, patriotycznych czy okazjonalnych… W swoim 
przekazie kaznodziejskim oddziaływał po mistrzowsku na 
rozum, wolę i uczucia człowieka. Jak powtarzał: tak mnie 
nauczył mój mistrz – biskup Wincenty Urban”.

Wielu znających Księdza Jubilata podkreśla: jest on 
znakomitym wykładową. Od roku 2006 ma wykłady na Wy-
dziale Marketingu i Zarządzania w Zakładzie Nauk Huma-
nistycznych Politechniki Rzeszowskiej. Także w Rzeszowie 
w Instytucie Pastoralnym prowadzi konsultacje i seminaria 
doktoranckie. Te ostatnie organizowane są w ramach Wy-
działu Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Swoim doktorantom Ksiądz Profesor zawsze sta-
wia wysokie wymagania, zarówno w zakresie metodolo-
gii badań historycznych, jak i też dbałości o piękno języka 
polskiego. Pisane pod jego kierunkiem prace doktorskie 
muszą być bogato udokumentowane materiałami archi-
walnymi.

Gdyby próbować podsumować tę dziedzinę działal-
ności naukowej księdza Profesora, to wypada ona bardzo 
imponująco:
- 69 obronionych pod jego kierunkiem doktoratów
- 232 magisteria
- 42 licencjaty
- 38 recenzje rozpraw doktorskich
- 12 recenzje habilitacyjne
- 10 opinie profesorskie.

Aż trudno uwierzyć, że dotyczy to jednego Człowie-
ka.

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie ks. prof. Henryk Skorowski pisząc o 
profesorze Józefie Mandziuku zwrócił uwagę, iż ,,na na-
szej Uczelni w ramach nie tylko Instytutu Historii, ale tak-
że na całym Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 
stworzył On kulturę etyczną opartą na SZCUNKU DLA 
GODNOŚCI CZŁOWIEKA. Naukowość nigdy nie przesło-
niła Księdzu Profesorowi człowieka – studenta, współpra-
cownika, kolegi”.

Profesorowie z Rzeszowa Andrzej Sobkowiak (rek-
tor Politechniki Rzeszowskiej) i Grzegorz Ostasz (dziekan 
Wydziału Zarządzania tejże uczelni) pisząc o Profesorze 
J. Mandziuku dodają, że ,,potrafi zaciekawiać słuchaczy i 
rozpalać ich wyobraźnię, bowiem wskazuje mądrość, fun-
dament dojrzałości duchowej  człowieka. Innymi słowy: 
dokumentuje trwałą semantykę antycznej sentencji, że 
dobra wiedza o przeszłości pełni rolę magistra vitae. To-
też Jego zajęcia: seminaria, wykłady kursowe oraz mono-
graficzne budzą niesłabnące zainteresowanie studentów. 
Uczą korelować zdarzenia rzeczywiste (fakty) z gruntowną 
informacją o świadomości kulturowo-religijnej przodków”.

Nalezy do tego dodać imponujący dorobek badaw-
czy. Profesor jest autorem ponad 1250 publikacji. Takim 
wykazem bibliograficznym można byłoby obdzielić kilka 

biografii naukowych. 
35 książek autorstwa Księdza Profesora Józefa 

Mandziuka z pewnością na trwałe wejdzie do spuścizny 
polskiej historiografii. W tym imponującym dorobku szcze-
gólne miejsce zajmuje ośmiotomowa, monumentalna „Hi-
storia Kościoła Katolickiego na Śląsku”. Według ks. prof. 
Waldemara Glińskiego - „Jest to pierwsza tego typu synte-
za, ukazująca znaczenie dzielnicy śląskiej dla polskiej kul-
tury i Kościoła”. Inne regiony, inne diecezje mogą Kościo-
łowi na Śląsku takiego opracowania tylko pozazdrościć. 

Na ścianie domu Księdza Jubilata w Izabelinie wisi  
obraz zawierający zasady, którymi Profesor kieruje się w 
swoim życiu. Za sprawą księdza W. Kreta poznajemy ich 
treść: „DESIDERATA Przechodź spokojnie przez hałas i 
pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O 
ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej 
stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spo-
kojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, 
oni też maja swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastli-
wych, są udręką ducha. Porównując się z innymi możesz 
stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz 
gorszych i lepszych od siebie. 

Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą 
dla ciebie źródłem radości. Wykonuj swą pracę z ser-
cem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w 
zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na 
świecie bowiem pełno oszustwa, niech ci to jednak nie 
zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych 
ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu, Bądź sobą, 
zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicz-
nie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań 
ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata 
doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. 
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nie-
szczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw 
rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscy-
pliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszech-
świata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być 
tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat 
jest bez wątpienia na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgo-
dzie z Bogiem, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są 
twoje pragnienia. W zgiełku i pomieszaniu życia zacho-
waj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności i znoju i 
rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważ-
ny. Dąż do szczęścia”.
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23 sierpnia 2015 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia 
Małżeńskiego obchodziło 11 par małżeńskich z terenu Gmi-
ny Dydnia (3 pary Jubilatów ze względów zdrowotnych nie 
mogły wziąć udziału w obchodach). Uroczystość rozpoczę-
ła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Dydni pod prze-
wodnictwem Ks. Prałata Adama Drewniaka, w trakcie której 
Jubilaci odnowili złożoną przed laty przysięgę małżeńską.

Po Mszy Św. odbyło się okolicznościowe spotkanie w 
sali Wiejskiego Domu Kultury w Dydni. Złoci Jubilaci zostali 
odznaczeni przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które wraz z dyploma-
mi gratulacyjnymi i okolicznościowymi upominkami wręczył 
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski wspólnie z Kierownikiem USC 
Małgorzatą Pomykałą oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Piotrem Szulem.

Nie zabrakło również życzeń, tradycyjnej lampki 
szampana oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”.

Przy akompaniamencie weselnej muzyki Jubilaci ra-
zem z rodzinami wesoło bawili się przez niedzielne popo-
łudnie.

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP otrzymały następujące pary małżonków:
Krystyna i Bronisław Dmitrzak (Jabłonka)
Janina i Zbigniew Gratkowscy (Temeszów)
Katarzyna i Józef Sorówka (Ulucz)
Zofia i Stanisław Jatczyszyn (Dydnia)
Zofia i Kazimierz Kłodowscy (Dydnia)

Helena i Wiesław Kondraccy (Jabłonka)
Józefa i Tadeusz Myćka (Jabłonka)
Maria i Jan Nabywaniec (Krzywe)
Maria i Zdzisław Sokołowscy (Jabłonka)
Mieczysława i Ludwik Strzałka (Temeszów)
Maria i Kazimierz Śmigiel (Grabówka)
Józefa i Stanisław Wolwowicz (Witryłów)
Teresa i Kazimierz Wójcik (Dydnia)
Teresa i Mieczysław Zarzyka (Dydnia)

Małgorzata Pomykała

1 lipca 2015 r. mieszkanka Gminy Dydnia Pani Maria 
Pierożak z d. Szymańska ukończyła 106 lat życia. Z tej oka-
zji, oprócz rodziny, również przedstawiciele władz samorzą-
dowych z Wójtem Gminy Dydnia Jerzym F. Adamskim na 
czele, wspólnie z Zastępcą Wójta Stanisławem Pałysem i 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Pomy-
kała odwiedzili Dostojną Jubilatkę. Pani Maria otrzymała 
życzenia zdrowia na kolejne lata życia, bukiet pięknych 
kwiatów i okolicznościowy upominek.

106 lat to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza 
na początku życiowej drogi, wydaje się niemal nie do osiąg-
nięcia. Jest to przede wszystkim czas, w którym zebrać 
można mnóstwo doświadczeń i życiowej mądrości.

Dostojna Jubilatka p. Maria osiągnęła wiek, o którym 
wszyscy marzymy i którego życzymy sobie nawzajem w 
szczególnie uroczystych chwilach, ale który osiągają tylko 
nieliczni. Takich osób w gminie Dydnia jest niewiele.

Pani Maria przeżyła cały wiek polskiej historii, była 
świadkiem wielu przemian ustrojowych i społecznych. Jej 
życie to skarbnica wiedzy i doświadczeń, z której czerpać 
mogą młodsze pokolenia.

Jubilatka pomimo sędziwego wieku jest bardzo 

dziarską staruszką, sprawną i samodzielną, bardzo pogod-
ną i uśmiechniętą. Na nic nie narzeka i cieszy się każdym 
dniem.

Serdeczne gratulacje Pani Mario!
Małgorzata Pomykała

Uroczystości jubileuszowe w Dydni były organizo-
wane jako jedne z wielu na terenie całego kraju (zwłaszcza 
na Śląsku i na Mazowszu). Te dydyńskie były znakomitą 
formą wdzięczności całego Podkarpacia dla tego zasłużo-

nego dla Kościoła w Polsce Kapłana.
Księże Profesorze. Na dalsze lata aktywnego życia 

szczęść Boże.
Jerzy F. Adamski

„Złote Pary”

Dostojna Jubilatka z rodziną i władzami gminy
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Alina Maślak

Narodowe Czytanie to inicjatywa Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej B. Komorowskiego, mająca propago-
wać kulturę narodową i zachęcić Polaków do częstszego 
sięgania po książki. Przedsięwzięcie publicznego czytania 
największych polskich dzieł literackich ma na celu popu-
laryzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dba-
łości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości.

W tym roku lekturą do wspólnego czytania była 
„Lalka” B. Prusa, jednego z czołowych pisarzy okresu pol-
skiego pozytywizmu. Akcję Honorowym Patronatem obję-
ła Para Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-
Duda.

Narodowe Czytanie „LALKI” B. Prusa w Gminie 
Dydnia odbyło się w dniu 4 września br. o godz. 10:00 w 
świetlicy Zespołu Szkół w Dydni.

W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięło bli-
sko 200 uczniów z klas II i III Gimnazjum w Dydni, Niebo-
cku i Końskiem.

Po uroczystym powitaniu wszystkich uczestników 
przez Wójta Gminy Dydnia - fragmenty „Lalki”  - począw-
szy od pierwszego rozdziału czytali reprezentanci po-
szczególnych instytucji i organizacji działających na tere-
nie Gminy.

Lektorem otwierającym Narodowe Czytanie był Wójt 
Gminy Dydnia - Jerzy F. Adamski, następne fragmenty 
czytali: Przewodniczący Rady Gminy Dydnia - Piotr Szul, 
Krystyna Kocaj - przedstawiciel Podkarpackiego Banku 

Spółdzielczego w Dydni, Roman Janowicz - komendant 
OSP w Dydni, Maciej Biega - kierownik Posterunku Policji 
w Dydni, Anna Bodzioch - nauczyciel języka polskiego w 
Zespole Szkół w Niebocku, Anna Podczaszy - bibliotekarz 
w Bibliotece Publicznej w Grabówce oraz Maciej Oleniacz 
- prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Gminy Dydnia.

Organizatorem tegorocznego Narodowego Czyta-
nia był Wójt Gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczyn-
ku w Dydni.

Małgorzata Myćka

Pytani o słabe strony regionu, czyli co 
zniechęca do zamieszkania w gminie Dyd-
nia, ankietowani podawali:
1. Bezrobocie.
2. Słaba infrastruktura turystyczna (zaple-

cze gastronomiczne) niska jakość usług.
3. Niski poziom przedsiębiorczości i inno-

wacyjności, niekorzystna struktura go-
spodarcza, niska urbanizacja.

4. Migracja ludności.

Usprawnienia działań promocyjnych gmi-
ny Dydnia

Dr hab. Jacek Pasieczny w artykule 
„Kreowanie marki gminy” uważa, że wiele 
gmin ma problemy z określeniem swojego 
wizerunku. Gmina Dydnia, aby usprawnić 
działania promocyjne, powinna wykreować 
markę regionu. Nieskażone środowisko i wa-
lory krajobrazowe gminy pozwoliłyby na wykreowanie marki 
gminy turystycznej. 

Marka gminy jest swoistym katalizatorem jej rozwoju. 
Obok działań mających na celu udoskonalenie sposobu rea-
lizacji określonej funkcji przez gminę, wykreowanie jej marki 
wymaga również zastosowania klasycznych działań promo-
cyjnych. Wybór odpowiedniej strategii promocyjnej musi być 

uzależniony przede wszystkim od przewidy-
wanych adresatów marki gminy. 

W procesie tworzenia marki należy 
uwzględnić uwarunkowania:
- zależność marki regionu wyższego rzędu 
a marki gminy,
–  szybką weryfikowalność marki, 
nie można uruchomić promocji gminy „na 
wyrost”,
– należy brać pod uwagę, że pierw-
sze przedsięwzięcia podejmowane w celu 
kreowania marki mogą być nieudane ze 
względu na stopień zaangażowania władz 
i aktywność mieszkańców, a także nakłady 
finansowe,
– czynników zakotwiczających tj. 
istnieje grupa czynników, które utrudniają 
zmianę marki, toteż pokonanie występują-
cych już stereotypów wymaga czasu.

Zarządzanie promocją
Zarządzanie wg doc. dr. Włodzimierza Piotrowskiego 

to oddziaływanie na zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe i 
informacyjne (symboliczne). Wewnątrz i na zewnątrz organi-
zacji, ukierunkowane na osiąganie celów.

Istotą zarządzania jest panowanie nad różnorodnością 
i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę.

Zasłuchani w słowa Prusa

Kapliczka w dydyńskim krajobrazie
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Współczesna rola dobrego i skutecznego zarządzania 
wykonywaniem zadań publicznych to rozumienie potrzeb co-
raz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa oraz umiejętność 
wypracowania niezbędnych planów działania.

Jednym z zadań jednostki samorządu terytorialnego 
jest promocja. W konstruowaniu strategii promocji należy po-
wołać zespół. 

Zespół poszerza perspektywę widzenia problemów i 
możliwości, naświetlając je z punktu widzenia różnych orga-
nizacji.

Zarządzanie promocją musi być jednoznaczne, zorien-
towane na podstawy i ostateczny rezultat, jakim jest zado-
wolony klient. „Koncentracja na kliencie – tylko dzięki niemu 
istniejemy”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społeczeń-
stwem obywatelskim

Zarządzanie promocją, a co się z tym wiąże i całym sze-
regiem przedsięwzięć służących promocji gminy, potrzebuje 
kreatywnych ludzi. Samorząd powinien wspierać takich właś-
nie liderów. Zazwyczaj władze samorządowe, poprzez swoje 
instytucje kultury, sportu i rekreacji itp. starają się konkurować 
z podobnymi przedsięwzięciami organizacji pozarządowych. 
Należy zamienić „konkurencję” na „współpracę”, co będzie z 
pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Gmina aktywizując 
swoich mieszkańców do działań na rzecz promocji lokalnej oj-
czyzny – jest skuteczniejsza i pozytywnie odczytywana.

Samorząd gminy Dydnia w tym kontekście powinien 
podjąć następujące kroki:
- utworzyć bazę lokalnych współpracowników i instytucji, 

które można zaprosić do współuczestnictwa w realizacji 
zadań (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, spo-
łeczne, kościoły, aktywni wolontariusze i lokalni liderzy kul-
tury),

- organizując zaplecze finansowe oprócz środków w gestii 
samorządu należy zaprosić partnerów, a także poszukać 
środków zewnętrznych. Jednym z rozwiązań jest zrzesza-
nie się gmin w związku gmin, które wspólnie promują np. 
agroturystykę regionu.

Warto docenić wartość „kapitału ludzkiego” i zainspi-
rować do wielu innowacyjnych działań promocyjnych. Gmina 
włączając mieszkańców do działań na rzecz promocji lokalnej 
ojczyzny nie może naruszać zasad równości w dostępie ko-
biet i mężczyzn do usług społecznych.

 
Wnioski końcowe

1. Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju 
gminy. Jednym z kluczowych elementów tworzenia pro-
mocji jest etap planowania, który wymaga:

– identyfikacji adresatów działań promocyjnych,
– określenia celu promocji (np. wprowadzenie marki), 

marka to niezwykła moc, która przyciąga do danego 
miejsca,

– wybór sposobu promocji,
– ustalenie budżetu promocji „na co nas stać”,
– pomiar skuteczności promocji.
 Przygotowanie planu promocyjnego poprzedzone powin-

no zostać dogłębną analizą obecnej sytuacji.
2. Konkretne sprecyzowania przesłania promocyjnego spo-

woduje zaangażowanie wśród pracowników zajmujących 
się promocją. Znajomość myśli i celów daje poczucie iden-
tyfikacji co wpłynie na profesjonalizm wykonania. 

3. Integralnym elementem działań promocyjnych jest monito-
ring podejmowanych przedsięwzięć.

4. Warunkiem skutecznej promocji jest traktowanie przez 
władze publiczne społeczności lokalnej jako partnerów.  
W gminie Dydnia w celu usprawnienia promocji należy 
wprowadzić zarządzanie strategiczne, najbardziej sku-
teczne i efektywne. 

5. Korzyści z rozważanych problemów omówionych w pracy 
należy rozpatrywać w trzech aspektach.

1) Są to korzyści dla rozwoju zawodowego autora pracy, 
osoby zajmującej się promocją. Zmiany jakie nastąpiły w 
Polsce, stwarzają konieczność zdobywania wiedzy teore-
tycznej i praktycznej z zakresu strategii promocji. Spośród 
wielu możliwych przedsięwzięć, wybrano te, które pozwolą 
nie tylko na rozwój gminy, ale także zaspokoją potrzeby 
wyższego rzędu tj. samorealizację.

2) Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu promocją współpra-
cownicy zmobilizują się do zastanowienia się i dyskusji na 
temat jakości promocji w gminie. Odkryją nowe aspekty 
oraz poznają nowe narzędzia promocyjne. Włączenie pra-
cowników do diagnozy stanu promocji oraz projektowania 
i wdrażania działań spowoduje u nich identyfikację i entu-
zjazm. 

3) Promocja oparta na aktywności mieszkańców, zaanga-
żowaniu w działania promocyjne wzmocni ich poczucie 
własnej wartości. Każde działanie promocyjne musi być 
poparte przez społeczność lokalną, aby zakończyło się 
sukcesem. Ponieważ tylko gmina, która zadowala swoich 
mieszkańców, może przyciągać nowych ludzi. Posiadanie 
wspólnego celu to podstawowy czynnik do rozwoju gmi-
ny. W przypadku przedsiębiorców to marka gminy może 
przyciągnąć nowe inwestycje oraz rozwój przedsiębiorczo-
ści. Wzrosną wpływy z podatków, powstaną nowe miejsca 
pracy. Inną grupą są turyści, dla której istotne jest wykreo-
wanie marki, głównie weekendowi – uprawiający turystykę 
aktywną oraz sentymentalną. Wartością stworzenia marki, 
która ma wesprzeć działania turystyczne regionu jest, by w 
przyszłości turyści mogli powiedzieć: „Gmina Dydnia to na-
sze miejsce na weekendowy wypad. Kraina pełna skarbów 
przyrody, dziedzictwa historycznego. Tu odpoczywam”.

Klarowna promocja, popierana przez mieszkańców, 
docierająca do inwestorów i turystów pozwoli na większą sku-
teczność w pozyskiwaniu nowych funduszy strukturalnych 
przez jednostkę samorządu, umożliwi polepszenie warunków 
życia.

Alina Maślak 
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27 maja 2014 r. byliśmy uczestnikami niecodziennej 
uroczystości – 100 lecia narodzin naszej sąsiadki Janiny 
Bieda.

Minął rok.
Pani Janina, otoczona opieką rodziny, cieszy się ze 

spotkania z dziećmi, wnukami i prawnukami, a także z ra-
dością patrzy przez okno swojego pokoju na rosnący szyb-
ko dom wnuczki Krystyny.

Wszystko ją interesuje – głęboko przeżywa troski i 
osiągnięcia całej rodziny, ale lubi też wspomnienia.

Przecież niemało dni było w Jej życiu, które już 
osiągnęło 101 lat!

Życząc Jej wielu jeszcze zdrowych i szczęśliwych 
lat, miesięcy i dni poprosiłam, by podzieliła się z nami choć 
garścią wspomnień  minionych lat. 

Opowieść swą rozpoczęła od lat dorosłych, bo dzie-
ciństwa łatwego nie miała. Po ukończeniu nauki szkolnej 
była w domu rodzinnym (za kościołem od strony Górnej 
Dydni).

Co robiła?
Razem z siostrą Zofią i braćmi: Tadeuszem, Mieczy-

sławem i Bolesławem pomagała w gospodarstwie. Ojca nie 
znała – urodziła się już po jego śmierci. Drugi mąż mamy 
– Józef Kulon był dobrym tatą.

Mając 20 lat w 1934 r., wyszła za mąż za Francisz-
ka Biedę (syna Leona i Józefy zd. Sierotnik z Krzemiennej  

i zamieszkała z mężem w domu teściów (3 domy poniżej 
kościoła).

Roboty było dużo – ponad 12 morgów gruntu, 8 krów, 
jałówki, byki, para koni. A w polu wszystko robiło się rękami. 
Sierp i motyka – to były nasze kombajny. Oprócz zboża, 
koniczyny, ziemniaków co roku uprawniano len i konopie 
– wszystko na płótno do szycia ubrań , pościeli, worów – a 
wszystko same – dopiero z nimi szło się do tkacza, który 
robił płótno. Najpierw trzeba było len czy konopie zebrać z 
pola, namoczyć w stawie, a wtedy ,,szła w ruch” międlica, 
cierlica, szczeć (do konopi) i rafa (do lnu). Potem przysiad-
ka, kądziel i wrzeciono – całą zimę była robota zanim się 
wszystko uprzędło. A wiosną płótna od tkacza trzeba było 
odpowiednio wybielić, żeby pasowały na pościel czy ubra-
nie. Worów się nie bieliło.

Do prania robiło się ług:
Przeprane w rękach, wykręcone mokre ubrania ukła-

dało się warstwami w „zwarce” – czyli drewnianym cebrze 
dołem szerszym, zwężanym ku górze. Przykrywało się 
płótnem, na płótno sypało się popiół drzewny i to zalewało 
wrzącą wodą aż do całkowitego zanurzenia i to się tak „go-
towało”. Potem było płukanie kijanką na rzece – czy zima, 
czy lato – płukanie do czysta nawet w lodowatej wodzie. 
I jeszcze trzeba było codziennie zemleć 2 miarki żyta na 
żarnach i to w nocy, albo „do dnia”, bo w dzień nie było na 
to czasu. Jak tata postawili wiatrak ,to już było trochę lżej, 
bo można było wykorzystać wiatr. 

Teściowie byli dobrzy, pracowici, ale już nie mieli 
zdrowia. Ojciec sparaliżowany od 13 lat niewiele chodził i to 
o „palicy” – trzeba go było umyć, ubrać, ogolić itp. Mama też 
była chora. Leżała prawie cały czas – „była wycieńczona” 
po urodzeniu 16 dzieci. Jak sprowadzili lekarza z Sanoka, 
to się dziwił, że jeszcze żyje, po takich przejściach. 

Jak wybuchła wojna, miałam już troje dzieci: Hela - 5 
lat, Władek - 4 lata, a Mietek urodził się 16 sierpnia 1939 r. 
- to miał tylko 2 tygodnie. Jak wybuchła wojna, to go cały 
czas nosiłam na rękach, bo się bałam, że jak zaczną strze-
lać to w panice może zginąć.

Czy pamiętam pierwszy dzień wojny? O, tak?
To była niedziela.
Wieczorem w „Akcji” była zabawa dla całej wsi – dużo 

ludzi tam było.
„Akcję” (dziś odpowiednik wiejski dom kultury) wybu-

dował ks. Ulman z członkami Akcji Katolickiej, która wtedy 
liczyła dużo członków – ludzi młodych i starszych.

Na tę wesołą zabawę sołtys przyniósł chłopom karty 
mobilizacyjne do wojska, albo „na forszpan”. Siedlecki Jó-
zef, Bieda Ludwik, Stanisław Pytlowany i mój mąż Franci-
szek (Bieda) dostali właśnie polecenie zaopatrywania woj-
ska w żywność i broń. Wozy i konie trzeba było mieć swoje. 
Tej nocy do naszego domu zapukał sąsiad - „jak masz coś 
do jedzenia, to daj mi na drogę, bo idę na wojnę, a my nie 
mamy nic”. Co mogłam dałam i pojechali. Dojechali do Jasła 
i już był atak. Opowiadali potem , że trudno było zrozumieć 
co się dzieje bo „zewsząd było natarcie”. Zawrócili i doje-
chali do Przemyśla. Próbowali ucieczki, ale żołnierz uderzył 
mojego Franka kolbą i wybił mu zęby; potem strzelił, ale 
na szczęście trafił w wóz. Jechali dalej - do Lwowa – ale z 
tamtej strony atakowali już „ci ze wschodu”. 

Z Bożą pomocą, potem wrócili do domu. Po drodze 

Halina Pocałuń

Pani Janina
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jedli surowe ziemniaki i głąbie kapuściane po  polach. Byli 
wygłodzeni. A w Dydni już w 1. tygodniu rano przyjechał pa-
trol, a potem niemieckie wojsko. Niemcy mieli auta, to dro-
gami dotarli szybciej niż uciekający po kryjomu nasi ludzie.

Przez 2 tygodnie wojska niemieckie jechały usta-
wicznie na Przemyśl – przez drogę nie można było przejść. 
Obstawiali San – bo z tamtej strony byli Rosjanie.

Jednej nocy na początku września ktoś zapukał do 
drzwi. Przestraszyliśmy się, bo zapytali po polsku o męża. 
„Nie ma” – odpowiedział tato, dodając – a wy kto? „Wojsko 
polskie – nie bójcie się”. Baliśmy się okropnie – ale prze-
cież tam byli Polacy! Uchyliłam troszeczkę drzwi. Tato był 
przy mnie. Nie bójcie się – powtórzyli tamci. Było ich dwóch. 
Wracamy z frontu, chcemy dostać się do Izdebek, a nie ma 
jak, bo cały czas jadą drogą niemieckie samochody. Trze-
ba zaczekać – mówią – koło północy może będzie trochę 
przerwa między samochodami, wtedy próbujcie. Dałam im 
resztkę chleba. Franek zaprowadził ich nad rzekę, pokazał 
przejście przez wodę (tu między Toczkiem, a Piegdoniem). 
Czekali razem w zaroślach i wykorzystali moment, gdy auto 
zwolniło, żeby przeskoczyć drogę. Franciszek wrócił do 
domu. Widziałam od domu, jak dobiegł do „paryji” (wąwozu) 
Fejdaszowej. Było cicho – żadnego strzału ani „haltowania” 
– to chyba im się udało.

Na drugi dzień też nie mówiono, że Niemcy kogoś 
złapali.

Oni obiecali, że jak dojada do siebie, to dadzą znać. 

Nie dali – może nie mieli jak? Przecież nie znali adresu. 
Wtedy nawet imion się nie wymieniało. Długo wracali tak 
Polacy, których zmobilizowano, a potem zostali rozbici…
Wielu dostało się do obozów niemieckich albo zginęli od 
razu. Tylko niewielu wróciło do swych rodzin. 

Niemcy półtora roku stacjonowali bez przerwy w 
Dydni. Potem się zmieniało. Postawili zaraz na początku 
baraki nad drogą – chyba ponad 10: 4 koło Fejdasza, 3 na-
przeciw organistówki, za domem Nabywańca 2 i na łąkach 
za szkołą. To były mieszkania i magazyny. W szkole było 
dowództwo i kuchnię tam mieli. Wyznaczyli 2 dziewczyny, 
co miały być wywiezione do Niemiec (moja siostrę Zosię i 
Józefę Kłodowską) do obierania ziemniaków i innej pomocy 
w kuchni. Tam pracowały pół roku.

Zgodziły się pracować dla Niemców?
Musiały! – a nie, to wywózka!
Czy nic im nie groziło?
Nie, Niemcom nie wolno było kontaktować się z 

„miejscowymi”.
Za robotę dziewczęta dostawały 5 l zupy dziennie dla 

rodziny. To było bardzo dużo!
W tym czasie wywożono dużo ludzi do Niemiec, za-

bierano do obozów za przewinienia, albo i całkiem bez winy. 
A byli  tez różni „konfidenci”, co donosili Niemcom czasem i 
fałszywe informacje. (cdn.)

Halina Pocałuń

Osobiście byłem zadowolony z pracy, a przede 
wszystkim z otrzymanego wynagrodzenia, była to czwarta 
grupa, 860 zł. + premia. Pieniądze wystarczały na skromne 
utrzymanie, do którego w ostatnich latach byłem przyzwy-
czajony, musiałem też odkładać na zakup nowego ubrania 
i butów bo to, co miałem, kończyło się. Po miesiącu pra-
cy otrzymałem służbowe obuwie gumowe i kufajkę, taką, 
jaką nosiła kadra kierownicza. Była to duża pomoc, bo nad-
chodziły jesienne chłody i błoto po kolana. W tym okresie 
zastanawiałem się, jak należy zorganizować sobie życie w 
nowych warunkach i do czego dążyć, postanowiłem pra-
cować uczciwie z dużym zaangażowaniem. Chciałem, aby 
kierownictwo przedsiębiorstwa doceniło moją pracę, sądzi-
łem, że jest to właściwa droga do jakiegoś awansu i osiąg-
nięcia zamierzonego celu, którym były studia.

Mieszkanie w Nowej Hucie w hotelu robotniczym nie 
odpowiadało mi, ciągle myślałem o możliwości mieszkania 
w Krakowie. Okazja załatwienia tego problemu nadarzyła 
się, bowiem mój stryj Ksawery administrował kamienicą 
przy Rynku Głównym 37 w Krakowie, własnością szwagier-
ki, która mieszkała we Francji. Miał duży pokój do dyspo-
zycji. Poprosiłem go, aby zgodził się na moje tam zamiesz-
kanie. Nic nie miał przeciwko temu, pod warunkiem, że nie 
będę nic ruszał, przechodząc przez pokój, w którym była 
pracownia złotnicza pana Turlika. Umowy dotrzymałem i z 
panem złotnikiem byłem w przyjaźni. Wkrótce przeprowa-
dziłem się do Krakowa.

Po około dwóch miesiącach pracy w zarządzie zo-

stałem przeniesiony do kierownictwa grupy robót inż. Tar-
cyzjusza Kowalczyka. Do tego KGR-u należały budowy: 
zbiorniki Dorra (dwie sztuki), zbiorniki wody przemysłowej 
dla wielkiego pieca (cztery sztuki), wieża chłodnicza, pom-
pownia wody, różne kanały i tunele. Krótko mówiąc, cała 
gospodarka wodna dla wielkiego pieca to trudne zadanie 
inżynierskie.

Personel techniczny KGR składał się z jednego inży-
niera, jednego technika z doświadczeniem, jednego tech-
nika bez doświadczenia (czyli mnie), jednego technika bez 
dyplomu i trzech pseudomajstrów; zatrudnionych było prze-
ciętnie 180 pracowników fizycznych, przeważnie chłopo-ro-
botników. Już tutaj zaczęła pojawiać się duża biurokracja, 
szczególnie przy obliczaniu zarobków pracowniczych i to 
dwa razy w miesiącu. Wszyscy musieli tracić wiele godzin 
na dopasowywanie zarobków do funduszu płac i wydajności, 
należało to robić tak, aby kontrola nie wykryła np. nadpłaty; 
normy pracy były wysokie, tak że musieliśmy wymyślać ro-
boty dodatkowe, aby uczciwie wynagrodzić robotników.

Po kilkudniowym zapoznaniu się z zadaniami KGR 
polecono mi ustawić konstrukcję stalową, wspierającą 
stemplowanie ściany nowo budowanego zbiornika; zada-
nie nie było proste, ale dla mnie wtedy szczególnie trudne. 
Zastanawiałem się prawie całą noc, jak to zrobić i doszed-
łem do prostego rozwiązania. Rano odmierzyłem odległo-
ści, kazałem cieślom naciągnąć sznurki i po tej linii ustawić 
konstrukcje stalowe; zadanie zostało wykonane. Na drugi 
dzień inż. Kowalczyk zapytał, kto pomógł mi tak poprawnie 

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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rozwiązać ten problem, odpowiedziałem, że sam to wymy-
śliłem. Po pewnym czasie zostałem mianowany kierowni-
kiem obiektu. Teraz bezpośrednio podlegał mi majster i 30 
pracowników.

Generalnie prawie wszystkie budowy kombinatu 
metalurgicznego były opóźnione. Młoda i niedoświadczona 
kadra kierownicza przeważnie z nakazami pracy, ciężkie 
warunki bytowe, a na budowach błoto po kolana, niskie pła-
ce nie stanowiły motywacji do ciężkiej pracy. Dodatkowym 
utrudnieniem była rosyjska dokumentacja techniczna opi-
sana cyrylicą. Na przełomie roku 1952/53 budowę wizyto-
wał sam Bolesław Bierut, niestety, nie można było go zoba-
czyć nawet z daleka. Ta wizyta spowodowała, że w kwietniu 
1953 roku zorganizowano spotkane kadry kierowniczej z 
ministrem budownictwa przemysłowego p. Bombińskim. W 
sali kombinatu zebrał się tłum majstrów, techników, inżynie-
rów, zapach potu i przemoczonej odzieży – bo padał deszcz 
- unosił się w powietrzu. Atmosfera była napięta. Po przy-
witaniu przez dyrektora generalnego zabrał głos minister, 
mówił dość długo, ale kwintesencja była taka: dostaniecie 
premie w wysokości do 200% za wykonanie i przekrocze-
nie planów finansowych i rzeczowych. Będzie to kiełbasa 
powieszona dość wysoko, ale tak aby można było jej do-
sięgnąć. Obietnica ministra została przyjęta z umiarkowaną 
aprobatą i nadzieją, będzie lepiej. Nowy opracowany regu-
lamin premiowania wyjaśniał zasady zarobków. Pierwszym, 
który sprawdził nowe zasady, był inż. Aleksander Potyka - i 
wygrał, bo dostał 200% premii. Zdaje mi się, że jest obecnie 
profesorem w Nowej Zelandii, wtedy był kierownikiem grupy 
robót.

My wykonaliśmy 100% zadań przyznano nam 100% 
premii. Od tego czasu zaczęła się praca na wyścigi po 
10,12 godzin dziennie tylko w soboty- 6 godzin. Zupełnie 
normalne w tym czasie było prowadzenie robót w systemie 
dwu i – trzyzmianowym.

Podczas betonowania jednego ze zbiorników wody 
przemysłowej padał bez przerwy deszcz. Miałem dyżur na 
trzeciej zmianie. Robota nie kleiła się, przemoczeni robotni-
cy szukali schronienia pod byle jakim pretekstem. Musiałem 
ich jakoś poderwać do pracy.

Powiesiłem na gwoździu marynarkę i w samej ko-
szuli wyskoczyłem na roboczy pomost , po drodze jednak 
zgubiłem w błocie jednego buta. Wyglądałem dość nędznie 
z jedną bosą nogą, ale mój przykład poskutkował, robota 
ruszyła. Jeden z brygadzistów odnalazł zgubę, oczyścił 
but z błota i podał mi go. Ten przykład, że ja jako kierownik 
równo z robotnikami mokłem na deszczu, bardzo się spo-
dobał i był komentowany w kierownictwie zarządu. Oprócz 
wysokich zarobków otrzymałem tytuł najlepszego technika 
w zarządzie, był to duży atut, bo chciałem studiować. Na-
pisałem więc podanie do Zarządu  z prośbą o skierowanie 
na studia wieczorowe, kierownictwo było przychylne, ale 
ktoś przeszkadzał, bo na dwa dni przed terminem składa-
nia skierowań ja go nie miałem. Zapytałem personalnego: 
p. Mariana Misztala, o co chodzi. Odpowiedział, że musi 
pewną sprawę wyjaśnić „Niech pan wyjaśnia, kierownik Za-
rządu jest u siebie”. Poszedł przez niedomknięte drzwi w 
sekretariacie słyszałem rozmowę. Misztal mówił, że to jest 
jakiś hrabia, na to Komischeke: „Zaręczam panu , że żaden 
Dwernicki nie jest hrabią, on też nie zresztą daliście mu tytuł 
najlepszego technika, to kogo chcecie skierować na studia. 
Zawołajcie sekretarza POP”. Przeszedł sekretarz i powie-

dział, że to mniej więcej jest już uzgodnione. Personalny 
wyszedł i poinformował mnie, że jutro będzie skierowanie. 
Niestety, skierowanie otrzymałem dwa dni później, gdy było 
już po terminie składania podań na politechnikę, na studia 
więc się nie dostałem. Nie załamałem się jednak, pracowa-
łam nadal intensywnie, wiedziałem, że tylko tą drogą mogę 
osiągnąć cel.

Termin oddania wielkiego pieca nr 1, wyznaczony na 
dzień 22 lipca1954 roku, zbliżał się. Coraz więcej płacono 
nagród za wykonanie tzw. węzłów technologicznych. Pew-
nego dnia otrzymaliśmy dość wysoką nagrodę i wtedy inż. 
Kowalczyk poinformował nas, że naczelny inżynier, Stefan 
Kowalski, który od kilku miesięcy zajmował to stanowisko, 
chce się z nami bliżej zapoznać. Mgr inż. Stefan Kowalski 
był absolwentem politechniki w Moskwie, wysoko notowany 
w kręgach kierowniczych i partyjnych, zaprosiliśmy go więc 
na wspólną kolację do nocnego lokalu w Krakowie. Przyję-
cie było mocno zakrapiane wódką w towarzystwie miłych 
pań. Ja jako współgospodarz usiadłem przy p. Stefanie i 
dbałem o to, by niczego mu nie brakowało. Gdy humory były 
już dobre, pan Stefan zwraca się do mnie i mówi: „Chciałeś 
studiować, ale ten czerwony byk (czerwony z racji czerwo-
nej twarzy a nie poglądów) nie dał ci skierowania. Ja go 
wywalę, ktoś inny będzie personalnym i ty dostaniesz ten 
papierek”. Wypiliśmy jeszcze trochę i miła kolacja dobiegła 
końca. Naczelny inżynier z bukietem kwiatów dla  swojej 
żony wsiadł do taksówki i odjechał. Wielki piec został w ter-
minie oddany. Ja dostałem skierowanie na studia i po zda-
niu egzaminu wstępnego, do którego bardzo rzetelnie przy-
gotowywałem się przez trzy miesiące na różnych kursach, 
zacząłem studia wieczorowe na politechnice w Krakowie.

Nim to się stało, miałem przed oddaniem wielkiego 
pieca nieprzyjemny incydent. Jako kierownik byłem odpo-
wiedzialny za budowę potężnych zbiorników wody przemy-
słowej oraz kanałów i tuneli energetycznych. Nadszedł czas 
podłączenia zbiorników z instalacją chłodzącą płaszcz wiel-
kiego pieca. Wokół każdego zbiornika musiał być wykona-
ny odpowiedni drenaż, aby na wypadek przecieków woda 
mogła zostać odpompowana z odpowiednich studzienek i 
nie zagrażała podmyciem fundamentom wielkiego pieca lub 
innym budynkom. Kierownik grupy robót instalacyjnych p. 
Wallo, nie mógł zdążyć w terminie z podłączeniem i szukał 
usprawiedliwienia. Kazał swoim robotnikom odkopać frag-
ment ściany zbiornika i widząc fundament, stwierdził, że 
jest to zabetonowany drenaż, a więc nieczynny. Zrobił się 
wokół tego niesamowity szum, zwołano wielką komisję. Ja 
w tej sprawie dowiedziałem się o godzinie 15, że na drugi 
dzień zbliża się komisja, aby ocenić sytuację i zaraz też ka-
załem odkopać ścianę zbiornika w innym miejscu, tak aby 
odsłonić również drenaż. Robota była gotowa o 9 rano dnia 
następnego, gdyż o 9 zebrała się komisja. Przyszło wielu 
ważnych ludzi: inż. Stefan Kowalski, główny inspektor kon-
troli technicznej, dyrektor Tadeusz Kura z wielkich pieców, 
dyrektor przedsiębiorstwa inżynieryjnego i kilka pomniej-
szych osobowości. Wallo pokazał swój wykop i stwierdził, 
że drenaż jest zabetonowany, i trzeba wszystkie zbiorniki 
odkopać i zrobić prawidłowe odprowadzenie. Dyr. Tadeusz 
Kura popatrzył na mnie ze złością i zapytał, co ja na to, jak 
można tak spaprać robotę. Odpowiedziałem, że Wallo po-
kręcił i stopę fundamentu wziął za drenaż i, że obok zrobio-
ny jest wykop, gdzie widać dokładnie drenaż. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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Mieć dom - i nie mieć domu? Mieć 
dom – ale tęsknić za domem, nie móc do 
niego przyjść? Jakże to… A Stanisław 
Spyra wiedział, jak. Wiedział, bo poczuł to 
na własnej skórze: miał dom, ale nie miał 
nikogo; miał dom, ale nie mógł w nim za-
mieszkać; miał dom, ale mógł o tym domu 
jedynie marzyć, do niego tęsknić. Dlacze-
go? Odpowiedź jest jedna, banalnie pro-
sta, za to prawdziwa: bo los tak chciał.

Kiedy się urodził – tego domu jesz-
cze nie było: było mieszkanie w szkole. 
Mieszkał przy matce, w Hroszówce. Tej 
wsi też się coś należy: ale już tylko pa-
mięć, bo nie zostało z niej nic.

To była biedna wieś, na prawym 
brzegu Sanu, kawał drogi od Sanoka i 
kawał drogi od Dynowa. Do cywilizacji 
daleko. Na taki koniec świata skierowano 
panią Spyrową, absolwentkę sanockiego 
seminarium nauczycielskiego, rodem z Ol-
chowiec (wówczas odrębnej wsi, dziś - od lat - dzielnicy Sa-
noka). Poszła uczyć ukraińskie (choć wtedy nie mówiło się 
o nich ukraińskie, a raczej: Rusińskie) dzieci, czytać, pisać, 
rachować. Trafiła w środek przerażającej biedy. Wszystkie 
najżyźniejsze pola były dworskie; na przednówku ludzie nie 
baczyli, co jest czyje, tylko szli hurmą przekopywać pańskie 
zagony, szukać przemarzniętych ziemniaków. Co znaleźli 
– tarli; piekli potem z tej masy placki. Na gołej blasze w 
kurnych chałupach.

Kierowniczka czteroklasowej szkoły nie cierpiała nie-
dostatku – zwłaszcza że mąż, leśniczy, zarabiał dobrze – 
ale nie umiała odseparować rodziny od rzeczywistości. Syn 
w każdym razie tę biedę sąsiadów pamiętał zawsze. Biedę i 
ciemnotę: utkwiło mu też w pamięci, że gdy ojciec przywiózł 
pierwszy detektor, zaraz przyszła delegacja z sołtysem na 
czele – prosili usilnie, aby zlikwidował tego szatana zanim 
ściągnie na wieś nieszczęście.

Pamiętał też, że serdeczny kolega Rusin często gę-
sto nie przychodził na lekcje ani do zabawy: bo kiedy jego 
matka brała się do prania – a zanim zaczęła, musiała go-
tować popiół na ług, zastępujący mydło – on siedział nagi 
na piecu; miał tylko jedno ubranie… Oraz że w rodzinach, 
liczących pięcioro przychówku, w mrozy dzieci chodziły do 
szkoły co piąty dzień: w domu była jedna para butów.

W tej Hroszówce (której dzisiaj nie ma, bo spacyfiko-
wało ją w 1946 roku Wojsko Polskie w odwecie za wyprawy 
jej mieszkańców na lewobrzeżne polskie wsie – Witryłów, 
Temeszów – a potem już nikt gospodarstw nie odbudował) 
przy mamie Stanisław zdążył skończyć trzy klasy. Wtedy 
ojciec, piastujący posadę leśniczego w majątku Nowaków 
w Olchowcach, zabrał syna do siebie, do domu, który sam 
zbudował z modrzewiowego drewna w 1930 roku.

Czwartą klasę zrobił w polskiej szkole w oddzielonej 
tylko lasem Lisznej, do piątej chodził już do Sanoka, do ba-
raku, pozostałego po wojsku austriackim, koło starego szpi-
tala na Stawisku. W 1939 dostał promocję do szóstej – i to 
był koniec nauki. Wybuchła wojna, mocarstwa podzieliły się 
Polską. Sanok wziął Hitler, Olchowce – Stalin.

Ojca Rosjanie zapisali zaraz na 
czarną listę. Powodów było dość: leś-
niczy, więc inteligent, na dodatek legio-
nista z orderami. Nie trzeba było długo 
czekać, przyszli w nocy, 10 lutego 1940 
– „Sabirajties z wieszcziami”. Zabrali ojca 
z dwojgiem dzieci, synem i córką. Matka 
ocalała, bo uczyła wtedy w Siemuszo-
wej; nikt jej nie zawiadomił o wywózce 
najbliższych. A oni, we troje, podążyli 
niejako rodzinnym szlakiem: pradziadek 
bowiem, powstaniec styczniowy, wywie-
ziony w kibitce na Sybir, zmarł w kopalni, 
przykuty do taczki.

Jechali długo, za Ural. W Nowo-
sybirskij Kraj. Co tu opowiadać, kiedy 
wszystko wiadomo: było ciężko, chłod-
no, głodno; ludzie marli. Im się jakoś 
poszczęściło, bo przetrwali. Ojca z sio-
strą zaraz posłano do kopalni rud miedzi 
– 400 metrów pod ziemię – jego, młodo-

cianego, do sowchozu, do kuźni, na pomocnika kowala; a 
kiedy zaczął rokować nadzieje, że wyrośnie na człowieka 
radzieckiego, trafił do szkoły rzemieślniczej. Żył jednak; 
to było najważniejsze. Żył i marzył o domu. O tym domu 
modrzewiowym w Olchowcach, w którym zostawił flower, 
podarunek od ojca. Zdążył się nauczyć, jakie ptaki kiedy 
wolno łowić, ale zapolować na nie – już nie zdążył.

Może i przepadłby w tym Nowosybirskim Kraju, gdy-
by nie pojawiła się szansa ratunku. Ratunkiem było Wojsko 
Polskie. Zmówili się z siostrą – bo szczęściem mieli z sobą 
kontakt – i ruszyli we dwoje w poszukiwaniu armii. Ją przy-
jęli (wiek pasował: 18 lat), jego nie: 15 to za mało… Zacisnął 
zęby, przetrzymał; za rok skłamał, że ma 17 – i wzięli. Niby 
był „synem pułku” – ma teraz taką odznakę – ale przecież, 
tak naprawdę, nie żadnym „synem”, lecz normalnym żołnie-
rzem, przeszkolonym najpierw w sumach, potem w podofi-
cerskiej szkole broni pancernej w Uljanowsku nad Wołgą 
mechanikiem-kierowcą czołgu T-34. Przydział: 1. Batalion 
3. Brygady Pancernej 1. Korpusu Pancernego; na front wy-
ruszył z ziemianki w Chełmie.

Przeszedł sumiennie cały szlak bojowy 2. Armii Woj-
ska Polskiego: los kazał mu forsować Odrę i Nysę, zdoby-
wać Budziszyn i Pragę (po wojnie brygada otrzymała hono-
rowy tytuł Drezdeńskiej i Order Krzyża Grunwaldu III klasy). 
9 maja 1945 zastał go w stolicy Czech. Wcześniej jednak 
była ciężka rana, odniesiona w boju pod Budziszynem – 
wdało się zakażenie, groziła mu amputacja nogi, kuracja 
trwała miesiąc – i spalenie czołgu; potem, po tej stracie, 
jeździł na wozie kolegi jako desant. Wojnę skończył z faso-
nem: na pagonach naszywki starszego sierżanta, na lewekj 
piersi Krzyż Walecznych, Brązowy Medal „Zasłużonym na 
Polu Chwały”, pamiątkowe medale „Zwycięstwa i Wolno-
ści”, „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, „Za udział w walkach o Berlin” 
i radziecki „Za udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, a w 
kieszeni dyplom Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 
dla młodocianego żołnierza za walkę z najeźdźcą – i zwol-
nienie z wojska. „Na skutek odniesionych ran niezdolny do 
służby: inwalida wojenny I grupy”. (cdn.)

Waldemar Bałda

Stanisław Spyra
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26 lipca na placu przy Domu Ludowym w Krzywem 
odbył się „Turniej wsi sołectw Gminy Dydnia”.  Turniej roz-
począł się występem orkiestry dętej z Dydni. Następnie od-
były się zawody sportowo – rekreacyjne o puchar Radnego 
wsi Krzywe.

Reprezentacje sześciu miejscowości: Dydni, Jabłon-
ki, Krzywego, Obarzyma, Witryłowa i Wydrnej rywalizowały 
m.in. w następujących konkurencjach: bieg z wodą, rzut gu-
mofilcem, wypijanie piwa przez słomkę, przeciąganie liny, 
niesienie sołtysa lub radnego do mety, bieg z kobietą na 
plecach, skoki w workach (drużynowe), obrót wokół własnej 
osi, bieg i strzał do bramki. Po emocjonujących zmaganiach 
zwyciężyła drużyna z Jabłonki, przed Dydnią i Krzywem.

Między rozgrywanymi konkurencjami  występowały 
kapele ludowe: „Nawsianie” z Nawsia, „Brzostowianie” z 
Brzostka i „Przepióreczka” z Dydni.

Organizatorami imprezy byłi: OSP Krzywe, Radny 
Dariusz Kot, Sołtys wsi Krzywe Zofia Turoń i Rada Sołecka, 

KGW w Krzywem, Gmina Dydnia, GOKBPiW w Dydni. Im-
prezę zakończył wieczorny festyn z zespołem „Just Band”.

Beata Czerkies

Już po raz dziesiąty na stadionie sportowym w Gra-
bówce odbyło się „Grabowiańskie Święto Fajki”, które w 
niedzielne popołudnie 12 lipca zgromadziło wielu uczest-
ników.

Niedzielną galę  finałową  X Święta Fajki poprzedziły 
warsztaty kulinarne. 

Warsztaty kulinarne odbywały się w szkole pod nad-
zorem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich – uczestnicy war-
sztatów poznawali „tajniki” tradycyjnej Kuchni Grabowiań-
skiej, zapoznawali się z regionalną sztuką ludową. 

Po zakończeniu warsztatów odbyła się wspólna de-
gustacja potraw przygotowanych przez uczestników. Nie-
dzielne popołudnie to drugi dzień naszego Święta, podczas 
którego można było podziwiać wystawę lokalnych twórców 
ludowych. Odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, wikliniarskie 
oraz kowalstwa artystycznego.

Główną wystawę stanowiła kolekcja fajek „BRÓG” z 
przemyskiego muzeum prezentowana podczas Gali Fina-
łowej.

Festiwal uświetnił występ Orkiestr Dętych – Orkie-
stra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni oraz Orkie-

stra Dęta „Avanti” Sanok, która pokazem musztry wzbudziła 
aplauz na trybunach stadionu w Grabówce.

Następnie na „Grabowiańskiej” scenie pojawił się 
kabaret Grupa Twórcza „Gugmańscy”, który swym reper-
tuarem bawił publiczność do łez. Po „kabaretowych” wystę-
pach czas do przyjazdu Gwiazdy wieczoru został umilony 
muzyką zespołu regge „Cztery Kilo Obywatela”. Gwiazdą 
naszego święta była kapela KARCZMARZE prezentująca 
folklor z gór. Impreza zakopńczyła się pokazem sztucznych 
ogni.

„Święto Fajki” to promocja małej miejscowości 
Grabówka, Gminy Dydnia w której jest położona, powiatu 
brzozowskiego i województwa. Co roku coraz więcej osób, 
turystów przyjeżdża w nasze strony, aby uczestniczyć w fe-
stiwalu, spotkać się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka, dofinansowanie z 
Budżetu Gminy Dydnia oraz Powiatu Brzozowskiego. 

Maciej Oleniacz

Jedna z konkurencji turniejowych

Atrakcje dla najmłodszych

Zabawa w grabowiańskim klimacie
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W dniach 16. 09. – 21. 09. 2015 roku Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” działający przy Zespole Szkół 
w Niebocku był na gościnnych występach w Rumunii.

Miasto Calarasi, położone w pobliżu granicy bułgar-
skiej obchodziło swoje 420 urodziny i z tejże okazji zorgani-
zowano tam kilkudniowy festiwal. „Kalina” z Niebocka była 
jedną z kilku grup zaproszonych do udziału w tym święto-
waniu i reprezentowała gminę Dydnia. W drodze do punktu 
docelowego koniecznym było zobaczyć jeden z wielu za-
mków transylwańskich, związanych z legendarną postacią 
Draculi. Bran to piękne miejsce, interesujące muzeum i ry-
nek z pamiątkami związanymi z kulturą i folklorem rumuń-
skim. Pierwszego dnia pobytu wszyscy z radością zobaczyli 
miejscowy ogród zoologiczny. Główną atrakcją tego miej-
sca był lew. Zwierzę było trochę zdenerwowane nagłą i nie-
spodziewaną liczbą zwiedzających i zaczęło ryczeć, więc 
skupiało wokół siebie największe zainteresowanie. Tego 
samego dnia po południu było spotkanie z miejscową mło-
dzieżą, działającą w tamtejszym domu kultury. Językiem 
komunikacji był angielski, a najciekawszą niespodzianką 
okazała się tym razem „placinta”- rumuńskie ciasto z sera i 
mąki, przypominające nasz sernik tyle, że smakował słono. 
Wieczorem w samym środku miasta rozpoczął się festiwal. 
Najpierw parada główną ulicą Calarasi, a następnie pierw-
sze występy na scenie.

Po powrocie do miejsca zakwaterowania kolejna miła 
niespodzianka – wieczór taneczny w weselnym stylu. Ude-
korowana jadalnia balonikami i serwetkami w barwach naro-
dowych, przystrojone krzesła, odświętne stroje gospodarzy 
i wykwintna kolacja. Wszyscy świetnie się bawiliśmy przy 
dźwiękach rumuńskiej muzyki rozrywkowej.  Następnego 
dnia przed południem znowu spotkanie z miejscową młodzie-
żą, zajęcia integracyjne, dużo śmiechu i zabawy, i oczywiście 
zawiązały się pierwsze przyjaźnie. Przy okazji wszyscy szli-
fowali angielski. Po obiedzie, na którym  uraczono nas po raz 
kolejny miejscowym specjałem – „mamałygą”- mieszanina 
śmietany, kleiku z mąki kukurydzianej i koziego sera - odbyły 
się kolejne występy taneczne na głównej scenie miasta.

W niedzielę przed południem największa atrakcja 
dla młodzieży, czyli parada motocyklistów. Było ciekawie i 
głośno. Niektórych maszyn można było dotknąć, a nawet 
dosiąść. Wieczorem zakończenie festiwalu, ostatnie wystę-
py i największa liczba publiczności. Późną nocą powrót do 
domu. Wyjazd na pewno należy zliczyć do udanych – krajo-
brazy malowniczej i jeszcze miejscami dziewiczej Rumunii 
robiły wielkie wrażenie, atmosfera wakacyjna, słoneczna 
pogoda i niezwykle uprzejmi ludzie – to wszystko składa się 
na niezapomniane przeżycia.  

Wyjazd możliwy był dzięki środkom finansowym po-
chodzącym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)  w 
ramach Priorytetu 2 - Aktywne społeczeństwo, pozyskanym 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gmi-
ny Dydnia, tytuł projektu „Na Galicyjską nutę - ratujmy to 
co uratować można” oraz wsparciu finansowemu Starosty 
Powiatu Brzozowskiego Zygmunta Błaża oraz Wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego. W imieniu członków zespo-
łu „Kalina”, dyrekcji, rodziców i opiekunów składamy gorące 
podziękowania.

Ewa Zawada-Chorążak

Martyna Rzeszut 
PRIMUS DISCIPULOS 2015

Szkoła Podstawowa w Dydni należy do Rodziny 
Szkół Świętej Jadwigi Królowej i włącza się w inicjatywy 
organizowane przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich. W 
tym roku uczniowie wzięli udział m.in. w I Ogólnopolskim 
Dyktandzie Jadwiżańskim. Uczennica klasy VI Martyna 
Rzeszut, przygotowana przez Jolantę Repską, została 
laureatką i zdobyła tytuł PRIMUS DISCIPULOS 2015. 

Nagrodę odebrała w czerwcu br. w Centrum Jana 
Pawła II Totus Tuus w Krakowie Łagiewnikach podczas 
Zjazdu Szkół Jadwiżańskich.

Wcześniej uczestnicy Zjazdu modlili się i składali 

czerwone róże i szkatułki z jałmużną  w Katedrze Wawel-
skiej przy Czarnym Krucyfiksie.

Dzięki sukcesowi Martyny w przyszłym roku Szkoła 
Podstawowa w Dydni będzie organizatorem II Ogólnopol-
skiego Dyktanda Jadwiżańskiego. 

ZUCH UCZNIOWIE
Od  kilku lat uczniowie klas I – III Szkoły Podstawo-

wej w Dydni  zachęcani przez wychowawców biorą udział 
w ogólnopolskim konkursie „Zuch” organizowanym przez  
Centrum Edukacji Szkolnej. W roku szkolnym 2014/15 w 
konkursie wzięło udział czworo pierwszoklasistów, czwo-
ro drugoklasistów oraz pięcioro uczniów klasy trzeciej.

„Kalina” w Calarasi

M. Rachwał, E. Kafara, A. Bieleń
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Wyniki uzyskane przez naszych uczniów są satys-
fakcjonujące.  Wszystkie dzieci uzyskały wynik powyżej 
średniej krajowej.

Tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Zuch” 
uzyskali: 
- Michał Marszałek - klasa pierwsza, uczeń  Aliny Słoty,
- Klaudia Dobosz i Szymon Chorążak klasa trzecia, ucz-

niowie Ewy Kafary.

MIĘDZYNARODOWY SUCES SŁAWKA SERAFINA
Sławomir Serafin uczeń kl. III Gimnazjum w Dydni 

przygotowywany przez Witolda Pocałunia został laurea-
tem polsko – ukraińskiego konkursu fizycznego LWIĄTKO 
2015 i uzyskał zaszczytny tytuł TAONA. 

DYDYŃSCY GIMNAZJALISCI NA PODIUM 
Wrzesień to tradycyjnie początek zmagań lekkoat-

letów oraz czas podsumowania poprzedniego roku czyli 
Współzawodnictwa Sportowego Gimnazjów z Powiatu 
Brzozowskiego.  W rywalizacji tej wzięło udział 27 szkół. 
Gimnazjum w Dydni zajęło drugie miejsce, nieznacznie 
przegrywając z Gimnazjum w Brzozowie. Na uroczystym 
podsumowaniu w Starostwie w Brzozowie nasi absolwen-
ci Kamila Tabisz oraz Kacper Bogaczewicz uhonorowani 
zostali dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi za wybit-
ne osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim. 

W tym roku kolejny raz nasi uczniowie potwierdzili 
wysoki poziom swoich umiejętności lekkoatletycznych i 
poprawili ilość uzyskanych medali na zawodach powiato-
wych z roku poprzedniego, zdobywając 10 medali, w tym 
3 złote (najwięcej z wszystkich startujących gimnazjów) a 
w roku poprzednim 8 w tym 4 złote.

Bardzo dobry wynik uzyskała Karolina Wójcik, zdo-
bywając złoty medal w rzucie dyskiem oraz ustanawiając 
nowy rekord powiatu wynikiem 24,30 m. Poprzedni też 
należał do naszej uczennicy Kamili Tabisz 23,50 m.  

Oto nasi medaliści na szczeblu powiatu:
Medale złote
Karolina Wójcik -  rzut dyskiem 
Andżelika Hawrylak – rzut oszczepem 
Gracjan Skrabalak – pchnięcie kulą 
Medale srebrne
Patrycja Sokołowska – skok w dal
Monika Ryń – rzut oszczepem
Tomasz Indyk – bieg na 300 m
Medale brązowe
Anna Skałkowska – pchnięcie kulą

Natalia Pocałuń – rzut dyskiem
Adrian Kot – bieg na 300 m
Jakub Wójcik – rzut oszczepem

Kolejny etap zawodów lekkoatletycznych to Indywi-
dualne Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne, które 
odbyły się w Rzeszowie na Stadionie Resovii. Do tych za-
wodów zakwalifikowało się po etapie powiatowym czte-
rech naszych sportowców. Karolina Wójcik - rzut dyskiem, 
Andżelika Hawrylak i Monika Ryń - rzut oszczepem oraz 
Gracjan Skrabalak w pchnięciu kulą. Warto wspomnieć, iż 
na poziomie wojewódzkim startują zarówno gimnazjaliści 
trenujący wyczynowo sport z takich klubów jak np. Stal 
Mielec czy Resovia Rzeszów jak i uczniowie, którzy swo-
je umiejętności zdobywają tylko na lekcjach wychowa-
nia fizycznego.  Wśród tych młodych sportowców nasza 
uczennica Andżelika Hawrylak zaprezentowała najwyższe 
umiejętności w rzucie oszczepem i okazała się najlepsza 
na Podkarpaciu. W pięknym stylu zdobyła Mistrzostwo 
Województwa z wynikiem 26, 43 m. wyprzedzając zdecy-
dowanie następną zawodniczkę, która uzyskała odległość 
25,80 m.  

Bardzo udany start zanotowała też nasza rekor-
dzistka powiatu Karolina Wójcik, która zdobyła siódme 
miejsce w konkurencji bardzo mocno obsadzonej zawod-
nikami klubowymi.  

Kolejne zmagania to sporty drużynowe, które już 
wkrótce będą naszym udziałem. 

M. Rachwał, E. Kafara, A. Bieleń

Samorządowe Przedszkole w Dydni po raz kolejny 
zostało wyróżnione.  W sierpniu tego roku otrzymało Certy-
fikat  Wiarygodne Przedszkole.  Wyróżnienie to dostają te 
przedszkola, które spełniają wysokie standardy dydaktycz-
ne, wychowawcze i opiekuńcze. Są to przedszkola, które 
mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną a przede 
wszystkim zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, co dla 
każdego rodzica jest sprawą priorytetową. Przedszkole w 
Dydni spełniło wszystkie te kryteria a decydującym kryte-
rium było uzyskanie przez przedszkole wysokich ocen we 

wszystkich wymaganiach wobec szkół i placówek w ramach 
ewaluacji całościowej przeprowadzonej we wrześniu 2014r  
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ogólnopolski program Wiarygodne Przedszkole  
ma na celu promocję solidnego i wiarygodnego wizerun-
ku przedszkoli. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem 
właściwych standardów funkcjonowania Samorządowego 
Przedszkola w Dydni.

Dorota Bluj

Nagrodzeni gimnazjaliści
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Każdy jubileusz to okazja do wspomnień, w któ-
rych staramy się ocalić od zapomnienia cząstkę histo-
rii, ale przede wszystkim ludzi tworzących tę historię. 
Przez 10 lat istnienia kwartalnika Nasza Gmina Dyd-
nia - pierwszy numer ukazał się w grudniu 2004 r. - na 
łamach gazety przedstawialiśmy historię naszej gminy 
i jej mieszkańców. I każdy z nas jest cząstką tej histo-
rii.

W  43 numerach, znajduje się wiedza o wyda-
rzeniach społecznych, kulturalnych i religijnych, które 
bezpośrednio dotyczyły samorządu gminnego, szkół, 
parafii, stowarzyszeń, instytucji, ale przede wszystkim 
osób - tu żyjących i pracujących.

Taką osobą, szczególnie ważną dla nas, której 
poświęciliśmy numer specjalny gazety – była Pani Se-
kretarz Alina Maślak, Honorowy Obywatel Gminy Dyd-
nia i osoba, która od 2005 r. czyli prawie od początku 

istnienia była w redakcji kwartalnika, współtworzyła 
jego kolejne numery, doradzała nam, pisała teksty, 
wspólnie z nami podejmowała działania, by gazeta 
była coraz lepsza, dawała radość i powrót do korzeni 
oraz wspomnień czytelnikom w kraju i za granicą.

Pamiątkowy numer ze wspomnieniami o Pani 
Sekretarz był naszym podziękowaniem za poświęcany 
redakcji czas i zaangażowanie, za to, że wspólnie z 
nami dbała o to, by w gazecie pisać o ludziach, którzy 
byli nietuzinkowi i należy im się pamięć i szacunek. 
Taka pamięć i szacunek należy się również Pani Se-
kretarz i na pewno pamiętamy o dobru, które wniosła 
w nasze życie i w „życie” Naszej Gminy Dydnia.

Pragnę podziękować wszystkim Państwu, któ-
rzy to pismo tworzycie, a także przyczyniacie się do 
jego rozwoju. Obecny kształt kwartalnika jest wyni-
kiem pracy nie tylko obecnego grona redakcyjnego, 

27 września w miejscowości Końskie odbyło się V 
Święto Pieczonego Ziemniaka.

Tradycją stało się, że co roku po zakończonych wy-
kopkach spotykamy się, aby wspólnie spędzić niedzielne 
popołudnie. Dla mieszkańców jest to okazja do spotka-
nia, rozmów a przede wszystkim  wspaniałej zabawy.

Tak było i tym razem. Sołtys wsi Końskie Andrzej 
Orłowski przywitał zebranych mieszkańców oraz zapro-
szonych gości, a wśród nich Wójta Gminy Dydnia Je-
rzego F. Adamskiego, który objął święto honorowym pa-
tronatem,  Jacka Adamskiego członka zarządu Powiatu 
Brzozowskiego i Dyrektora GOKBPiW w Dydni, Marka 
Owsianego wicedyrektora ARiMR, Bogusława Surma-
cza prezesa Stowarzyszenia Euro-San, Martę Chorą-
żak- Tabisz członka zarządu Stowarzyszenia Euro-San, 
Elżbietę Pocałuń delegatkę Podkarpackiej Izby Rolniczej 
i przewodniczącą Koła Gospodyń w Dydni, radnego Gmi-
ny Dydnia Tomasza Żaczka oraz Jagodę Rajtar-Żaczek 
i dziewczęta z zespołu „Mansarda”. Ze szczególnymi 
słowami powitania zwrócił się do pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich dziękując im za pomoc i pracę przy przygoto-
waniach do święta.

Po uroczystym powitaniu głos zabrali wszyscy 
zaproszeni goście, gratulując mieszkańcom inicjatywy 
związanej z organizacją Święta Pieczonego Ziemniaka i 
życząc im, by na stałe wpisała się ona w krajobraz miej-
scowości, stając się dla nich powodem do dumy i rado-
ści. 

Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie 
konkursu na „ziemniaczanego stworka”. W skład JURY 
weszli: Wójt gminy Dydnia Jerzy Adamski, Marek Owsia-
ny, Jacek Adamski, oraz sołtys wsi Andrzej Orłowski. Po 
burzliwych dyskusjach przyznano uczestnikom pierwsze 
miejsca oraz dyplomy za udział:
I miejsce - ex aequo - Dawid Kuźmiak i Dawid Kolencio
II miejsce - ex aequo - Jakub Krowiak i Kacper Orłowski
III miejsce Andżelika Seman

Dyplomy za udział otrzymali: Wiktoria Batruch, 
Szymon Dauksza, Andżelika Przystasz, Amelia Przy-
stasz, Emilia Antoszewska, Filip Antoszewski, Wiktoria 
Stabryła, Lena Stabryła, Aleksandra Baran, Piotr Seman, 
Kamil Orłowski i Alan Szałyga.

Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów  na 
scenie pojawił się Zespół Wokalny „Mansarda” z Niebo-
cka, który wykonał wspaniały koncert polskich piosenek  
z lat 60-90 XX wieku. 

Wspólna zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych przy muzyce zespołu „WYMIATACZE”

V Święto Pieczonego Ziemniaka w Końskim moż-
na uznać za udane i mamy nadzieję, że spotkamy się za 
rok.

Gorąco dziękuję tym, którzy wsparli nas finansowo 
i organizacyjnie: Urząd Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek 
Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Marek 
Owsiany ARiMR Rzeszów, Kaufland Polska, Firma Dar-
Net Grabownica, Firma Krusz Bud Krzemienna. 

Andrzej Orłowski

Beata Czerkies

Ocena „ziemniaczanych stworków”
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Międzynarodowy Plener Malarski  „W Kręgu Pograni-
cza” Łańcut – Jabłonka 2015 to cykliczne wydarzenie, które 
w tym roku odbyło się już po raz jedenasty w Jabłonce w 
Gminie Dydnia.

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem 
wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego  oraz burmi-
strza Miasta Łańcuta, Stanisława Gwizdaka.

Marzenie Kowalskiej – właścicielce Galerii „Marze-
nie” w Łańcucie i organizatorce pleneru, udało się zgroma-
dzić grupę artystów-malarzy o szerokim spektrum stylów 
„obrazowania” z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji 
i Polski.

Plener trwał dwa tygodnie - od 20 lipca do 1 sierpnia 
i był formą integracji artystycznej ludzi Pogranicza. Na wy-
stawie poplenerowej, która odbyła się w Dworze w Jabłon-
ce w dniu 1 sierpnia 2015 r.  zaprezentowano efekt dwuty-
godniowego pobytu artystów – malarzy w Gminie Dydnia i 
Podkarpaciu. Znalazły się obok siebie obrazy wywodzące 
się z wielu tradycji: klasycznej, realistycznej, symbolicznej, 
surrealistycznej, dekoracyjnej, a także przykłady malarstwa 
gestu intencjonalnego i obiekty abstrakcyjne.

W ramach pleneru odbyły się również warsztaty ma-
larskie dla uczniów  pt. „W Jabłonce malowane”, prace na 
nich wykonane zostały zaprezentowane na wystawie pople-
nerowej.

Organizatorami pleneru byli: Stowarzyszenie Promo-
cji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” oraz 
Galeria „Marzenie” z Łańcuta.

Warsztaty te wrosły już w kalendarz imprez artystycz-
nych Łańcuta, Gminy Dydnia oraz całego województwa 
podkarpackiego i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Organizatorzy poprzez współpracę i kontakty z galeriami z 
całej Polski i ze Wschodu, promują kulturę i artystów na-
szego regionu.

Beata Czerkies

Zakończono prace przewidziane do realizacji w ra-
mach zadania pn. „Remont i modernizacja Domu Sztuki 
Muzycznej w Dydni – etap II”, zadanie obejmowało wyko-
nanie następujących robót budowlanych:
- wygłuszenie ścian i sufitu,
- likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie bu-

dynku do używalności przez osoby niepełnosprawne ru-
chowo,

- wykonanie ogrodzenia wokół obiektu.
Wartość wykonanych prac to 268 093,00 zł w tym 

dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kwocie 200 000 zł. 

W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku 
klęsk żywiołowych wykonano następujące zadania:
- przebudowa drogi w miejscowości Dydnia „k. Siedle-

ckiego”, długość 650 m, nawierzchnia asfaltowa,
- przebudowa drogi w miejscowości Jabłonka „Na dział-

ki”, długość 600 m, nawierzchnia asfaltowa.
Realizowane są także zadania finansowane z po-

szczególnych funduszy sołeckich, a mianowicie wykonano 
odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach 
Witryłów oraz odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej w miej-
scowości Niebocko, ponadto wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową na parkingu w miejscowości Jabłonka. W miej-
scowości Ulucz także ze środków funduszu sołeckiego pro-
wadzone są prace przy budynku byłej szkoły polegające na 
wykonywaniu remontu elewacji wraz z dociepleniem ścian 
zewnętrznych. 

W miejscowości Obarzym kontynuowane są prace 
nad modernizacją Szkoły Podstawowej, w ramach zadania 

ale także osób, których już z nami nie ma, m.in: Pani 
Aliny Maślak, Pana Józefa Pytlowanego, Pani Urszuli 
Skrabalak, Pana Lucjana Krynickiego, Pan Zbigniewa 
Wincentego Dwernickiego. Pamiętamy o nich i publi-
kujemy ich teksty.

Mamy wielu wspaniałych autorów, którzy swoimi 
tekstami wzbogacają obecnie kwartalnik, m.in. Halina 
Pocałuń, wójt Jerzy F. Adamski, Piotr Szul, Stanisław 
Pytlowany,  Agnieszka Jatczyszyn i wiele jeszcze in-

nych osób, które do Naszej Gazety piszą o sporcie, 
oświacie, kulturze.

Jeszcze raz życzę wszystkim osobom zaanga-
żowanym w ukazywanie się kwartalnika „Nasza Gmi-
na Dydnia”, wszelkiej pomyślności, wielu pomysłów i 
inicjatyw, które sprawią, że kwartalnik będzie zawsze 
pozostawał blisko ludzi oraz lokalnych spraw i wyda-
rzeń.

Beata Czerkies

Maciej Dżoń

Plenerowi artyści
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6 września br. na stadionie sportowym w Haczowie 
odbyły się XVI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze o 
Puchar Starosty Brzozowskiego. Drużyny walczyły w nie-
sprzyjających warunkach atmosferycznych /w deszczu/, 
w których najlepiej poradziła sobie OSP Jabłonica Polska 
zwyciężając w trzech  z czterech rozegranych konkurencji: 
grupie C- kobiety, grupie A- mężczyźni oraz w kategorii mło-
dzieżowej chłopców (10-16 lat).

W grupie młodzieżowej dziewcząt zwyciężyła dru-
żyna z OSP Dydnia w składzie: Anna Ryń, Natalia Wój-
cik, Karolina Wójcik, Natalia Rozmus, Monika Ryń, Ewe-
lina Gaworecka, Patrycja Sokołowska, Anna Skałkowska, 
Emilia Pietryka, Karolina Sąsiadek. Drużynę do zawodów 
przygotowali: dh Marek Węgrzyński wspólnie z dh Janem 
Janowiczem.

W zawodach udział wzięło 26 ekip z powiatu brzo-
zowskiego. Naszą gminę reprezentowali seniorzy z OSP 
Grabówka, seniorki z OSP Wydrna oraz młodzieżowa dru-
żyna chłopców  i dziewcząt z OSP Dydnia. Kolejność w po-
szczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
- grupa MDP dziewcząt (10-16 lat): Dydnia, Stara Wieś, 

Nozdrzec, Trześniów, Jasienica Rosielna, Golcowa
- grupa MDP chłopców (10-16 lat):Jabłonica Polska, Mali-

nówka, Stara Wieś, Dydnia, Jasienica Rosielna, Golco-
wa

- grupa C:  Jabłonica Polska, Blizne, Trześniów, Wesoła, 
Zmiennica, Wydrna, Golcowa

- grupa A: Jabłonica Polska, Blizne, Trześniów, Wesoła, 
Przysietnica, Grabówka, Barycz.

Stanisław Pytlowany

W dniu 19 sierpnia 2015 r. zgodnie z „Planem ćwi-
czeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
(JRG) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzozowie na 2015 r.” zostały przeprowadzone ćwiczenia  
na terenie kompleksu leśnego Jabłonica Ruska-Ulucz.

W ćwiczeniach udział wzięły następujące jednost-

ki OSP: Niewistka, Temeszów, Witryłów, Nozdrzec, Wara, 
Siedliska oraz jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej z Brzozowa.

Założeniem do ww. ćwiczeń była pozoracja pożaru 
na obszarze  leśnym. Zostały przećwiczone poszczególne 
etapy związane z prowadzeniem akcji gaśniczej tj. rozwinię-
cie linii gaśniczych, zasilających oraz przetłaczanie wody ze 
względu na znaczną wysokość terenu. Przećwiczono także 
budowanie punktu czerpania wody. Ze względu na znacz-
ne zalesienie, odległości pomiędzy zastępami komunikacja 
przebiegała za pomocą radiotelefonów.

Ćwiczenie obserwowało kierownictwo Nadleśnictwa 
Dynów – Adam Pilch nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Da-
wid Kurpiel i Jacenty Baran Leśniczy Leśnictwa Jabłonica 
Ruska, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzo-
zowie mł. bryg. Krzysztof Folta, natomiast  Urząd Gminy 
w Dydni reprezentowali: Stanisław Pałys- z-ca wójta Gmi-
ny Dydnia oraz Stanisław Pytlowany – kierownik  Referatu 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywa-
telskich, odpowiedzialny m.in. za ochronę p.poż. w Gminie 
Dydnia. Ćwiczenia prowadził  dowódca JRG kpt. Jacek 
Kędra.

Stanisław Pytlowany

pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Świetlicy 
Wiejskiej i Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości 
Obarzym” współfinansowanego z Podkarpackiego Progra-
mu Rozwoju Wsi na lata 2011-2016. W zakresie robót jest 
wykonanie następujących prac: malowanie dachu i remont 
elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Kontynuowane są działania pod kątem poprawy 
estetyki gminy, w ramach, których odnowione zostały wiaty 
przystankowe, zakupione i zamontowane zostały kosze na 
śmieci, natomiast w miejscowościach Niewistka, Witryłów i 
Jabłonka zamontowano nowe słupy ogłoszeniowe.

Maciej Dżoń

Medalistki z Dydni

Strażacy w akcji ratunkowej
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W dniu 19 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w 
Niebocku, przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu gminy Dydnia, w których wzięło udział:
- 9 drużyn w grupie A seniorów,
- 2 drużyny w grupie C kobiet
- 2 drużyny MDP dziewcząt,
- 2 drużyny MDP chłopców

oraz gościnnie dwie drużyny pożarnicze /męska i 
kobieca/ DHZ z Raslavic, które wykonały sztafetę oraz ćwi-
czenie bojowe wg regulaminu obowiązującego w Słowacji.

Zawody rozgrywane były w konkurencjach:
- sztafeta 400 m dla MDP,
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla gru-

py A,
- rozwinięcie bojowe dla MDP,
- ćwiczenia bojowego dla grupy A i C

Sportowa rywalizacja oraz gorący doping towarzyszy-
ły Gminnym Zawodom Sportowo-Pożarniczym w Niebocku. 
Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Dydnia, Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dydni oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn stra-
żackich, uczestniczących w zawodach  i wspólny przemarsz 
na stadion. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej 
dh Czesław Serafin złożył wójtowi, a zarazem prezesowi 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni druhowi 
Jerzemu F. Adamskiemu, raport gotowości drużyn ochotni-
czych straży pożarnych gminy Dydnia do przeprowadzenia  
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Zaproszonych gości, kibiców oraz zawodników po-
witał Jerzy F. Adamski, który powiedział m.in., że zawody 
są sprawdzianem umiejętności nabytych w drodze szkoleń i 
ćwiczeń, życzył widzom i kibicom wielu pozytywnych emocji 
i wrażeń. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Dorota 

W miejscowości Obarzym odbyły się w dniu 19 
września ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Dydnia. Celem ćwiczeń było dosko-
nalenie działań gaśniczych podczas pożarów nieużytków 
i lasów, wypracowanie metod skutecznej obrony obiektów 
zagrożonych pożarem (tu na przykładzie drewnianego koś-
cioła), realizacja zaopatrzenia w wodę przy dostarczaniu jej 
na duże odległości oraz wzajemna współpraca poszczegól-
nych zastępów i rot przy wykonywaniu różnych zadań, w 
tym z wykorzystaniem sprzętu łączności bezprzewodowej.

W zmaganiach z pozorowanymi zagrożeniami, w 
trudnych warunkach terenowych i pogodowych, uczest-
niczyło blisko 70 strażaków ochotników z wszystkich 11-
tu jednostek OSP z gminy tj: Dydnia, Grabówka, Jabłon-
ka, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, 
Temeszów, Witryłów i Wydrna. Ćwiczenia obserwowali 
m.in. Wójt Gminy Dydnia Jerzy Adamski, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Szul i zgromadzeni mieszkańcy wioski. 
W rolę oceniających weszli Naczelnik Wydziału Operacyj-
no-Rozpoznawczego KP PSP w Brzozowie bryg. Krzysztof 
Folta i Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Brzozowie st. kpt. Jacek Kędra.

Strażacy prowadzili działania gaśnicze w natarciu na 
palące się suche trawy i stóg siana oraz w obronie pobli-
skiego lasu i budynku zabytkowego drewnianego kościo-
ła. Działaniami ratowniczymi kierował Komendant Gminny 
ZOSP dh Czesław Serafin. W czasie ćwiczeń przetrenowa-
no m.in. przetłaczanie wody na odległość ok. 400 m z wyko-

rzystaniem pomp szlamowych i zbiorników brezentowych. 
Wodę do uzupełniania zbiorników samochodów gaśniczych 
czerpano z lokalnego strumyka. Były też nieprzewidziane 
zdarzenia jak drzewo tarasujące drogę, które trzeba było 
usunąć wykorzystując pilarkę łańcuchową czy ranny ra-
townik wymagający udzielenia pomocy i ewakuacji na no-
szach. Z wszystkimi zdarzeniami strażacy-ratownicy pora-
dzili sobie. Na koniec ćwiczeń odbyło się podsumowanie i 
omówienie spostrzeżeń z realizacji poszczególnych etapów 
ćwiczeń.

KP PSP w Brzozowie

Stanisław Pytlowany

Działania gaśnicze

Gotowość do rozpoczęcia zawodów
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• Grupa "A" seniorów

Miejsce Jednostka OSP Ilość punktów Łącznie 
punktówSztafeta 7x50 Ćwiczenie bojowe

czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne
1 Grabówka 67,1 - 44,2 5 116,3
2 Niebocko 70,2 - 47,4 5 122,6
3 Jabłonka 75,0 - 54,1 5 134,1
4 Krzywe 75,1 - 59,5 - 134,6
5 Krzemienna 71,1 5 58,5 5 139,6
6 Wydrna 73,5 6 55,5 5 140,0
7 Dydnia 71,8 10 60,8 - 142,6
8 Obarzym 72,9 - 61,1 10 144,0
9 Niewistka 68,5 - 111,0 20 199,5

 * drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego

• Grupa "C" kobiety

Miejsce Jednostka OSP Ilość punktów Łącznie 
punktówSztafeta 7x50 Ćwiczenie bojowe

czas /s/ pkt karne czas /s/ pkt karne
1 Wydrna 82,7 - 67,6 - 150,3
2 Dydnia 91,0 8 87,9 5 191,9

 * drużyna nie ukończyła ćwiczenia bojowego

• MDP dziewcząt i chłopców
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Dziewczęta
1 Dydnia 14 100 74 80,7 - 93,3 1000 55,0 10 935,0 1028,3
2 Wydrna 12 100 80 102,0 - 78,0 1000 107,0 50 843,0 921,0
Chłopcy
1 Wydrna 13 100 77 76,0 10 91,0 1000 57,2 - 942,8 1033,8
2 Dydnia 14 100 74 79,6 - 94,4 1000 59,6 30 910,4 1004,8

Chilik - radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa-

ła komisja sędziowska w składzie: bryg. Krzysztof Folta 
– przewodniczący, st. kpt. Jan Smoleń, st. kpt. Krzysztof 
Szerszeń, ogn. pchor. Dawid Nowak, dh Dariusz Niemiec, 
dh Tomasz Sarnicki, dh Robert Kustra, dh Stanisław Socha-
cki, dh Jacek Sowa.

Drużyna męska z Raslavic w biegu sztafetowym uzy-
skała czas 78 s, a w ćwiczeniu bojowym 41,4 s. Drużyna 
żeńska w ćwiczeniu bojowym uzyskała czas 32 s.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody pieniężne z przeznaczeniem 
na zakup wyposażenia dla jednostek.

Zawody zostały przygotowane w sposób prawidło-
wy, przebiegły bez zakłóceń i rozegrane zostały zgodnie 
z postanowieniami regulaminu dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Do komisji 
sędziowskiej wpłynął 1 protest, który rozpatrzono negatyw-
nie. W czasie zawodów nikt nie uległ wypadkowi.

Stanisław Pytlowany

Kolejność miejsc w poszczególnych grupach






