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„Krzywe jest dla Henryka Cipory domem,
A Henryk Cipora jest Krzywego – dumą”

Słowa te zamieścił Waldemar Bałda w książce „Hen-
ryk Cipora Artysta z Krzywego”, której promocja miała miej-
sce 15 listopada 2015 r. w sali Domu Ludowego w Krzy-
wem.

Niecodzienną uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski, który serdecznie powitał licznie 
zgromadzonych mieszkańców wsi oraz zaproszonych go-
ści. Wśród nich znaleźli się m.in.: ks. Prałat Adam Drew-
niak, Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska, Waldemar 
Bałda – autor książki, przedstawiciele Wydawnictwa Libra: 
Adriana Pyszkowska i Zygmunt Śliwa, Edward Rozenbaj-
gier – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie, dyrektorzy 
szkół i placówek z terenu gminy, Stanisław Pałys – zastęp-
ca Wójta Gminy Dydnia, Beata Czerkies – p.o. Sekretarza 
Gminy, Zofia Pytlowana – Skarbnik Gminy, radni gminy na 
czele z Przewodniczącym Rady – Piotrem Szulem, sołtysi, 
kierownicy referatów UG Dydnia, przedstawiciele lokalnych 
mediów.

Wójt przybliżył zebranym niezwykłą postać P. Hen-
ryka Cipory oraz dorobek artystyczny najwybitniejszego 
przedstawiciela rzeźbiarstwa ludowego Gminy Dydnia.

Następnie głos zabrała Iwona Pocałuń – dyrektor 
Zespołu Szkół w Dydni, podkreślając związki P. Henryka 
ze szkołą poprzez udział w warsztatach, podczas których 
przekazuje młodzieży tajniki artystycznego rzemiosła.

Kolejny punkt uroczystości to „muzyczna laurka” dla 
P. Cipory przygotowana przez uczniów Szkoły Muzycznej 
I st. w Dydni. Koncert prowadziła dyrektor szkoły Elżbieta 
Przystasz. Występujący młodzi artyści to laureaci prestiżo-
wych konkursów muzycznych, np.: Kacper Kosztyła i Filip 
Siwiecki - “wirtuozi” akordeonu. Zaprezentowały się też: trio 
fletowe, duet fortepianowy oraz specjalne trio fletowe. Nale-
ży dodać, że występujące uczennice: Ola Howorko i Kasia 
Kondracka to młode „talenty” Krzywego.

Muzyczne dzieła przeplatane były utworami poety-
ckimi w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Dydni przy-
gotowanych przez Zofię Sokołowską – Chorążak. Recy-

tatorzy: Magdalena Kondracka, Zuzanna Howorko, Kinga 
Kraczkowska, Weronika Szelest, Daniel Bok, Jakub Kracz-
kowski, Karol Wójcik – mieszkający w Krzywem oraz Wero-
nika Sabat zaprezentowali wiersze rodzimych poetów. To: 
„Rymowany przewodnik po Krzywem” autorstwa Ignacego 
Wójcika, „Talenty Krzywego” Mieczysława Nykla oraz oko-
licznościowy wiersz Urszuli Skrabalak „Mistrz Henryk Cipo-
ra”.

W imieniu organistów, którzy kiedykolwiek dotykali 
organów ozdobionych przez P. Henryka, serdeczne życze-
nia złożyła Mistrzowi Elżbieta Przystasz.

Miłym akcentem uroczystości były odznaczenia dla 
zasłużonych strażaków z Krzywego. Uchwalą Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woje-
wództwa Podkarpackiego Złotym Medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa” odznaczono dha Bolesława Kota, a Srebrnym 
Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – dha Henryka Cipo-
rę. Wręczenia odznaczeń dokonali: dh Edward Rozenbaj-
gier, Mariusz Kot – Prezes, Józef Toczek – Naczelnik OSP 
w Krzywem, Dariusz Kot – radny, Jerzy F. Adamski – Wójt 
Gminy.

Na wniosek zarządu OSP Krzywe Wójt Gminy Dyd-
nia ufundował okolicznościowe grawertony z podziękowa-
niem za ofiarną służbę strażacką dla druhów: Bolesława 
Kota, Józefa Kota, Ryszarda Kraczkowskiego, Eugeniusza 
Szuby, Edwarda Lorenca, Jana Toczka.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy 
– Pior Szul. Przedstawił krótki biogram Henryka Cipory oraz 
Jego wyjątkową postać poprzez przywołanie wypowiedzi 
tych, którzy znają P. Henryka bądź spotkali się z Nim okazjo-
nalnie. Zapoznał też z treścią uchwały Rady Gminy Dydnia 
z dn. 13 listopada 2015 r., na mocy której Panu Henrykowi 
Ciporze nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Dydnia.

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wręczyli P. 
Henrykowi: Przewodniczący Rady i Wójt Gminy Dydnia.

Z kolei przyszedł czas na kulminacyjny punkt pro-
gramu, czyli promocję książki Waldemara Bałdy „Henryk 
Cipora Artysta z Krzywego”. Wójt podziękował wszystkim, 
którzy wnieśli swój wkład w jej powstanie. Oddał głos twór-
com dzieła. Autor zapoznał ze swoim warsztatem pisar-
skim, podkreślając, że pisanie o takim człowieku jak P. He-
nio, stanowiło niezwykłą przyjemność. Pozostali: Zygmunt 
Śliwa – wydawnictwo Libra, Beata Czerkies, Zofia Morajko, 
autorzy zdjęć Sylweriusz Pytlowany i Grzegorz Cipora dzie-
lili się osobistymi wrażeniami ze spotkań z P. Henrykiem, 
składając Mu również serdeczne życzenia i gratulacje.

Pan H. Cipora przedstawił etapy rozwoju swojej ar-
tystycznej pracy. Zwrócił uwagę na brak przygotowania, 
odpowiedniego wykształcenia, talent rozwijał samodziel-
nie. Musiał pokonywać wiele trudności, także zdrowotnych. 
Mistrz wyraził słowa wdzięczności dla twórców książki oraz 
wszystkich życzliwych mu ludzi.

Pod adresem Artysty popłynęło wiele życzeń i gra-
tulacji. Oprócz wymienionych wcześniej osób złożyli je: ks. 
Prałat Adam Drewniak,  Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Ni-
wiska, Zofia Turoń – Sołtys wsi Krzywe, dyrektorzy szkół z 
terenu gminy, Jacek Adamski – członek Zarządu Powiatu 
w imieniu własnym oraz Starosty Brzozowskiego Zygmunta 

Zofia Morajko

Henryk Cipora - Artysta z Krzywego
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Błaża, Bogusława Krzywonos – Społeczny Animator Kultu-
ry, Mieczysław Nykiel, który napisał okolicznościowy wiersz 
o Henryku. Zaś wszyscy zebrani na sali odśpiewali P. He-
niowi gromkie „Sto lat”.

Na zakończenie Wójt Jerzy F. Adamski podziękował 
wszystkim przybyłym na uroczystość oraz zaangażowanym 
w jej przygotowanie: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, 

Strażakom OSP w Krzywem, szczególnie: Sołtys Zofii Tu-
roń, Przewodniczącej KGW Jadwidze Kraczkowskiej, Rad-
nemu Dariuszowi Kotowi, który zaprosił uczestników spot-
kania na poczęstunek.

Do autora i bohatera książki ustawiła się długa kolej-
ka po autografy.

Zofia Morajko

Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, 
jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig 
krwi. Kto do tych zawodów bardziej przygotowany będzie, 
kto w tym wyścigu większe dowody wytrzymałości złoży, ten 
w najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi utrzy-

mać to co zyskał, albo odrobić to co stracił.
Józef Piłsudski

Społeczność Gminy Dydnia, jak co roku, uczciła 
rocznicę odzyskania niepodległości poprzez udział w uro-
czystości patriotyczno-religijnej zorganizowanej przez pa-
rafię rzymsko-katolicką w Dydni i władze samorządowe 
Gminy Dydnia. Część artystyczną przygotowała młodzież 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dydni 
pod opieką nauczycieli: Matyldy Myćki i Zbigniewa Kowal-
czyka oraz dzieci i młodzież Szkoły Muzycznej w Dydni pod 
opieką Dyrektor Elżbiety Przystasz. Okolicznościowe spot-
kanie uświetniła nasza orkiestra dęta pod batutą Zygmunta 
Podulki.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15:00 Mszą 
Świętą celebrowaną przez Ks. Prałata Adama Drewniaka. 
Po Mszy Świętej młodzież przedstawiła część artystyczną 

11 listopada – to dzień, w którym obchodzimy naro-
dowe Święto Niepodległości. Jest to symboliczna data od-
rodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli.

W Kościele Parafialnym w Niebocku, właśnie w tym 
dniu, odbyła się uroczysta Msza Św. w czasie której ze-
spół „Mansarda” i uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku we 
współpracy z ks. proboszczem Edwardem Stępniem upa-
miętnili w słowach recytowanych i pieśniach te ważne dla 
naszej Ojczyzny wydarzenia sprzed prawie 100 lat. Podczas 
recytacji usłyszeć można było wzruszające patriotyczne 
wiersze największych polskich poetów, a także refleksyjne 
myśli o Ojczyźnie autorstwa, między innymi, Jana Pawła II. 
Zespół „Mansarda” wykonał „Rotę”, a także pieśni „Ojczy-
zno ma”, „Pójdę do nieba piechotą”, „Serce wielkie nam daj” 
oraz „Modlitwę” Bułata Okudżawy. Dekorację przygotowali 
państwo Halina i Piotr Ruszlowie. Teksty recytowali: Joanna 
Adamska, Radosław Żaczek i Weronika Gromek. Solówki 
w pieśniach wykonały: Monika Krowiak, Diana Sokołowska, 
Kamila Pomykała, Gabriela Woźniak. Gitary: Agnieszka 
Myćka, Jadwiga Rajtar-Żaczek. Pozostałe osoby wspiera-
jące śpiew w chórkach to: Paulina Lasek, Anita Oleniacz, 
Joanna Adamska, Weronika Gromek, Małgorzata Gromek, 
Gabriela Indyk, Angelika Milczanowska, Emilia Milczanow-
ska, Wioletta Myćka, Emilia Sokołowska.

Spotkanie to w istotny sposób podniosło rangę tego 
ważnego dnia, upamiętniającego odzyskanie niepodle-
głości przez nasz kraj. A słowa pieśni i recytacji pomogły 
uświadomić zebranym, że wolność to cenny skarb, lecz nie 
jest on nam dany raz na zawsze i że trzeba go pielęgnować, 
szanować i doceniać.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

Przemarsz pocztów sztandarowych

Patriotyczny koncert
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poświęconą 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Wier-
sze okolicznościowe recytowały: Kamila Czerkies oraz Ka-
mila Dmitrzak z klasy IIa gimnazjum, a rys historyczny Dnia 
Niepodległości przedstawiły: Kinga Węgrzyńska i Natalia 
Śnieżek z klasy IIb oraz Weronika Organ z klasy IIa gimna-
zjum. Uczniowie Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Dyrek-
tor E. Przystasz zaśpiewali:

Rotę
Marsz I Brygady
Rozkwitały pąki białych róż
Ojczyzno ma
Każdy utwór nagradzany był głośnymi brawami przez 

uczestników spotkania. Uroczystość w kościele zakończyła 
się koncertem naszej orkiestry, która brawurowo wykonała:

Rotę,
Marsz I Brygady,
O mój rozmarynie,
Rozkwitały pąki białych róż
Piechotę
Marsz Polonia
Hej Strzelcy
Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz 

uczestników uroczystości pod pomnik Poległych w Strajku 
Chłopów w 1937 roku. Pochód otwierała orkiestra, a za nią 
poczty sztandarowe prowadzone przez Romana Janowicza 

komendanta OSP Dydnia. Pod pomnikiem wartę honorową 
pełniły harcerki: druhna Anna Ryń oraz druhna Natalia Roz-
mus z 1 Drużyny Starszoharcerskiej w Dydni, której opieku-
nami są phm. Marek Kupczakiewicz i phm. Witold Pocałuń.

Na koniec uroczystości poszczególne delegacje zło-
żyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz odśpiewano 
hymn Polski.

Zbigniew Kowalczyk

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na 
świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok 
swych dzieci, jest najświętsza”

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Jabłonce.

11 października obchodziliśmy XV Dzień Papieski 
w Ojczyźnie, któremu przyświecały słowa: „Jan Paweł 
II- Patron Rodziny”. Delegacja naszej szkoły z pocztem 
sztandarowym uczestniczyła w tym dniu w Pielgrzymce 
Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Posługa Jana Pawła II była skoncentrowana w 
szczególności na rodzinie. Sam Papież niejednokrotnie 
podkreślał, że już jako dziecko wyniósł z domu rodzin-
nego przywiązanie i pamięć o modlitwie oraz zaufanie 
Bogu. Nawoływał: „rodzina Bogiem silna staje się siłą 
człowieka i całego narodu”. Nie bał się mówić o rodzinie, 
dostrzegał problemy, z jakimi rodzina musi się zmierzyć 
we współczesnym świecie. Z pewnością dlatego była Mu 
ona tak bliska.

16 października obchodziliśmy w szkole Dzień Pa-
trona. Jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy już 7 paździer-
nika, podczas IX Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie 
Pawle II, którego byliśmy organizatorami. Tegoroczny 
konkurs odbył się pod takim samym hasłem, jak obecny 
Dzień Papieski w naszej Ojczyźnie. W konkursie wzię-
ło udział 13 uczestników ze szkół podstawowych naszej 
gminy z klas IV- VI. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą 

na temat nauczania Jana Pawła II o rodzinie. Laureatami 
tegorocznego konkursu zostali:
I Dawid Kolencio z Końskiego
II Aleksandra Grudz z Jabłonki
III Konrad Bizoń z Grabówki

Nad jego organizacją czuwała Joanna Kulon i ks. 
Proboszcz Bogusław Zajdel. Laureaci otrzymali nagrody 
i dyplomy. 

W tradycję naszej szkoły wpisuje się wręczenie 
medali „Przyjaciel Szkoły”. W tym roku po raz X wręczyli-
śmy je osobom, które poświęcają swój czas, siłę, wspie-

Justyna Cyparska

Kwiaty w hołdzie poległym

Szkolne świętowanie ze Św. Janem Pawłem II
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rają nasze działania:
Zofii Kozłowskiej - Przewodniczącej Akcji Katoli-

ckiej, która szczególnie wspiera organizację Święta Ro-
dziny oraz rodzicom, na których pomoc możemy zawsze 
liczyć: Robertowi Kulonowi, Marii Rozmus, Joannie Myć-
ka.

Istotnym punktem naszego spotkania był montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez Joannę Kulon i 
Zofię Pajęcką dotyczący rodziny. Jan Paweł II uczył „misji 
w posłudze wychowawczej”, podkreślał obowiązek rodzi-
ców do wychowania swoich dzieci jako najistotniejszego 
zadania rodzicielskiego.

Nasi uczniowie w swoim wystąpieniu akcentowa-

li, jak ważna jest jedność członków rodziny, wspólnie 
spędzany czas, wzajemna pomoc. Rodzina jako „wspól-
nota osób” ma być „szkołą człowieczeństwa”, oparciem 
dla młodych, wkraczających w dorosłe życie jak również 
tych, którzy dopiero obserwują, w jaki sposób żyć.  To w 
rodzinie uczymy się prawdy i dobra, uczymy się kochać, 
szanować innych, starając się przy tym zrozumieć nasze 
człowieczeństwo.

Papież pragnął, by nasze rodziny były Bogiem sil-
ne, a przez to my silni naszymi rodzinami. Ojciec Świę-
ty podkreślał, że rodzina to dobro wspólne ludzkości, w 
szczególności pochylał się nad rodzinami przeżywający-
mi trudności: chorobę, ubóstwo, bezrobocie. Miał w sercu 
również członków rodziny uwikłanych w nałogi. Równie 
bliskie były Mu dzieci, którym w rodzinach przypisywał 
szczególne znaczenie: „Dzieci są wiosną rodziny i spo-
łeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, 
która bez przerwy się otwiera”.

Naszemu świętowaniu towarzyszyła wyjątkowa 
dekoracja: zdjęcia Jana Pawła II z rodziną oraz „auto-
strada do nieba”, która ma swoje źródło w kochającej się 
i miłującej Boga rodzinie-  każdy z nas bowiem uświęca 
się w życiu rodzinnym, nie sam.

Nastrój spotkania - podniosły i wzruszający - do-
wiódł, że rodzina dla Jana Pawła II była wspólnotą mi-
łości i życia, miejscem, gdzie nie ma miejsca na nasze 
„ego”, ale za to jest mnóstwo miejsca na wspólny czas, 
radość, miłość i Boga. Wartość rodziny niech będzie 
wciąż głoszona- będąc żywym pomnikiem naszego Pa-
trona Szkoły.

Justyna Cyparska

Jan Paweł II – pierwszy w historii papież Polak, 
zasiadł na Stolicy Piotrowej 16 października 1978 roku. 
Od tego momentu minęło 37 lat. Ale my Polacy ciągle 
pamiętamy o tym ważnym wydarzeniu i przekazujemy 
tę pamięć kolejnym pokoleniom, bo, jak mawiał Ojciec 
Święty: „Trzeba wymagać od siebie, nawet gdyby inni 
od nas nie wymagali”.

18 października 2015 r. w kościele parafialnym w 
Niebocku odbył się koncert słowno - muzyczny, upamięt-
niający sylwetkę świętego już dziś Jana Pawła II. Kon-
cert przygotował zespół wokalny „Mansarda” i młodzież 
z Niebocka, która chętnie nawiązała współpracę z ze-
społem.  W kościele, o godzinie 11.45, zebrała się spora 
grupa mieszkańców Niebocka i okolicznych miejscowo-
ści. Zaszczycili też swoim przybyciem: wójt Gminy Dyd-
nia Jerzy F. Adamski, Beata Czerkies – p.o. Sekretarza 
Gminy, Bożena Chorążak – dyrektor Zespołu Szkół w 
Niebocku, radni Gminy Dydnia, a także księża, w tym 
ksiądz rekolekcjonista Adam Szozda, rodzice solistek i 
nauczyciele oraz lokalne media (portal brzozowiana.pl).

Dla tak wspaniałej publiczności dziewczyny za-
śpiewały kilkanaście piosenek i pieśni religijnych, które 
poprzeplatane były rozważaniami prowadzonymi przez 
dwójkę prezenterów – Joannę Adamską i Radosława 

Żaczka- uczniów klasy II Gimnazjum w Niebocku.
Usłyszeć można było wiele różnorodnych pieśni, 

zarówno tych, które ściśle kojarzą się z naszym papie-
żem, czyli „Barkę”, „Abba, Ojcze”, „Zwiastunom z gór” i 
„Góralu, czy ci nie żal”, ale też pieśni pełne ewangelicz-
nej radości, jak np: „Każdy święty chodzi uśmiechnięty”, 
„Sandały”, czy „Do Jej stóp pochyl się”. Dostrzec można 
było łzy wzruszenia przy nostalgicznie wykonanej pieśni 

Jadwiga  Rajtar - Żaczek

Spotkanie przed pomnikiem Patrona

Zaśpiewać Św. Papieżowi
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„Hallelujah”  Leonarda Cohena w wersji polskojęzycz-
nej, czy też przy śpiewaniu „Przeogromnej Ziemi”. Trud-
no opisywać tutaj każdy utwór po kolei, największe bo-
wiem uczucia wzbudza utwór wysłuchany, a nie opisany. 
Dlatego może warto kiedyś w przyszłości wybrać się na 
podobny koncert i po prostu go wysłuchać?

Mamy nadzieję, że to spotkanie w Niebocku na 
długo pozostanie w sercach tych, którzy byli, widzieli i 
słyszeli… Dziękujemy Wam za przybycie.

Zespół dziękuje również księdzu proboszczowi 
Edwardowi Stępniowi za pomoc i wsparcie przy orga-
nizacji tego pełnego radości i modlitwy pięknego spot-
kania.

W koncercie udział wzięły:
Prowadzący: Joanna Adamska, Radosław Ża-

czek
Akompaniament gitarowy: Jadwiga Rajtar-Ża-

czek, Diana Sokołowska
Śpiew: Monika Krowiak, Diana Sokołowska, Ga-

briela Woźniak, Kamila Pomykała, Anita Oleniacz, Mał-
gorzata Gromek,  Karolina Krzysik, Anita Podczaszy, 
Diana Fijałka, Emilia Sokołowska, Paulina Lasek, Wero-
nika Gromek, Joanna Adamska, Wioletta Myćka.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

Święty Jan Kanty – jałmużnik i uczony, w zachowaniu 
postów  pilny, w cierpliwości łaskawy, w wierze pomocny, 
w miłości gorący, w pokorze niski, w rozmyślaniach tajem-
nic Bożych wysoki, w oczekiwaniu mocny, w wytrzymałości 
mężny. Św. Jan był profesorem, opiekunem młodzieży uni-
wersyteckiej, ojcem ubogich, patronem wielu uniwersyte-
tów i kolegiów. Nauka była dla niego jednym ze środków 
prowadzących do ideału świętości. Innym była pokora, a 
jeszcze innym – pogarda dóbr materialnych.

20 października to dzień wyjątkowy i ważny dla na-
szej szkoły, a w szczególności dla uczniów  gimnazjum. 
Obchodzony jest on  bardzo uroczyście, ponieważ przypo-
mina wielką postać patronującego szkole Świętego. Jak co 
roku, cała społeczność gimnazjum, delegacje samorządów 
szkoły podstawowej, rada pedagogiczna oraz zaproszeni 
goście, na czele z pocztem sztandarowym gimnazjum, uda-
li się na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Parafialnego w 
Niebocku, również pod wezwaniem Świętego Jana z Kęt. 
Wszyscy wzięli udział w koncelebrowanej Mszy Świętej, 
włączając się w nią również czynnie. Eucharystia uświet-
niona została przepięknym śpiewem scholi oraz zespołu 
wokalnego pod kierownictwem Jadwigi Rajtar – Żaczek.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w budyn-
ku szkoły, w sali gimnastycznej, którą pięknie udekoro-
wała  Halina Żak – Ruszel. Część oficjalna uroczystości 
rozpoczęła się zabraniem głosu przez dyrektor Bożenę 
Chorążak, która serdecznie przywitała zaproszonych na tę 
uroczystość gości. W tym dniu zaszczycili nas swoją obec-
nością: Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski, rad-
ny wsi Niebocko Ryszard Kopczyk, Dyrektor GOK Jacek 
Adamski, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych oraz 
gimnazjów z Gminy Dydnia, Prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jerzy Gratkowski, nauczyciele emery-
ci, pracownik Biblioteki Publicznej Jadwiga Czernich oraz 
Rada Rodziców wraz z przewodniczącą Beatą Sąsiadek.

Po przywitaniu wszystkich gości nastąpił ważny 
dla całego gimnazjum, a szczególnie dla uczniów klasy I 
moment, kiedy po złożeniu przysięgi, zostali przyjęci do 
społeczności szkolnej i stali się pełnoprawnymi uczniami 
gimnazjum.

W końcu swoje zdolności artystyczne mogli zapre-
zentować uczniowie w inscenizacji przybliżającej myśl i 
spuściznę moralną Świętego Jana Kantego. Młodzież sku-

piła się na miłosierdziu, samotności i braku poświęcenia 
dla drugiego człowieka, którego nie ma w otaczającym, 
współczesnym, zabieganym świecie. Wszystkie te proble-
my pomogły zrozumieć piosenki takie jak: „Samotni w tłu-
mie”, „List do Boga” i „Hallelujah”. Za przygotowanie cało-
ści montażu słowno – muzycznego podziękowania należą 
się  Ewie Zawadzie – Chorążak.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Boże-
na Chorążak wraz z wójtem Jerzym F. Adamskim wręczyli 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody uczniom klasy pierw-
szej gimnazjum, którzy  najlepiej poznali postać Św. Jana 
Kantego i w zorganizowanym przez Panią Beatę Holik kon-
kursie zajęli  najlepsze miejsca.
I miejsce – Karolina Krzysik
II miejsce – Wiktor Pierożak
III miejsce – Anna Szczepanek

Po przemówieniu i podziękowaniach wójta Jerzego 
F. Adamskiego uroczystość dobiegła końca.

Małgorzata Adamska
Ewa Zawada-Chorążak

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów
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W nocy z 18 na 19 kwietnia 2007 r. spłonął w Gra-
bówce, w dekanacie grabownickim zabytkowy, pochodzący 
z XVII w. kościół parafialny. To wielka strata dla kultury mate-
rialnej i duchowej Podkarpacia.

Historycznie potwierdzone początki wsi sięgają za-
pewne 1542 r. Było to wówczas wykarczowane świeżo pole. 
Zanotowana w 1552 r. nazwa wsi brzmiała Wolla Grabowni-
cza, co z czasem przekształcono w Grabowniczkę. Nazwa 
Grabówka występuje w źródłach historycznych od 1654 r. Od 
samego początku wieś związana była z Grabownicą i to rów-
nież pod względem przynależności kościelnej. Ta przynależ-
ność do rzymskokatolickiej parafii w Grabownicy potwierdza 
polskie korzenie wsi.

Nasilony napływ prawosławnej ludności ruskiej w 
okolice Brzozowa i zakładanie przez nią parochii prawosław-
nych według „Kroniki parafii Grabownica” nastąpił w okresie 
reformacji i po reformacji protestanckiej w diecezji przemy-
skiej. Wpłynął na to powstały w wyniku reformacji pewien 
indyferentyzm religijny, który został wykorzystany sprytnie 
przez popów prawosławnych. Dało to początek rutenizacji a 
następnie ukrainizacji wsi.

Dzięki takim to okolicznościom w obrębie rzymskoka-
tolickiej parafii w Grabownicy powstały dwie parochie prawo-
sławne w Grabówce i w Lalinie. Na skutek rozwiniętej akcji 
osiedleńczej prowadzonej w Grabowniczce, jak wówczas 
zwano Grabówkę, od czasów Stanisława Grabownickiego 
liczba domostw w tej wsi obejmująca na początku XV w. dwo-
rek i kilka osad, wzrosła w pierwszej połowie XVI w. do 20 
osad. Wszyscy osadnicy dotąd byli Polakami obrządku łaciń-
skiego. Wówczas to Stanisławowi Czeszce (Pełce) Grabow-
nickiemu, synowi Mikołaja, pop, który przybył wraz ze swym 
synem, zaproponował zwerbowanie „z gór wielu osadników”. 
Byli wśród nich i tacy, którzy uszli z Węgier  również przed 
srogością swych madziarskich panów. Grabownicki z ochotą 
przyjął propozycję i wydzielił dla popowicza łan pola, czyli ok. 
40 mórg . Polecił również zbudować dla nowych osadników 
cerkiewkę. Wydzielony łan popowicz przy pomocy swego 
ojca i ojca swej żony, popa z Jurowiec, wyciął, wykarczował i 
zamienił w pole uprawne. Objął też w dzierżawę wzniesioną 
cerkiewkę. Tuż za cerkiewką osiedlili się prawosławni osad-
nicy. Z tej też racji tę część wioski nazwano Grabówką Ru-

ską, w odróżnieniu od starszej i większej części wioski, zwa-
ną odtąd Grabówką Polską lub Grabowniczką. Młody pop  z 
Grabówki kontynuował akcję osadniczą, werbując kolejnych 
prawosławnych osadników. W 1589 r. pop z Grabówki po-
jawił się w źródłach (w spisie podatkowym) z racji płacenia 
podatku na rzecz wojny polsko-tureckiej.

Szlachta polska często stawiała cerkwie i dawała sy-
nom popów w dzierżawę łan lub dwa łany ziemi uprawnej lub 
też lasu, który należało wykarczować a uposażonych popo-
wiczów władyka przemyski święcił bez przeszkód. Osadza-
nie popowiczów było korzystne materialnie dla szlachty.

Według Liber Copulatorum  parafii Grabownica z dru-
giej połowy XVII w. wynika, że zawierano małżeństwa mie-
szane. Niekiedy łączyło się to z nawracaniem strony prawo-
sławnej na katolicyzm. Na ogół, jak stwierdza autor „Kroniki 
kościoła i parafii Grabownica”, nikt nie żądał od Rusinów i Ru-
sinek przechodzenia na katolicyzm, ani gwarancji, że dzieci 
zostaną wychowane w religii katolickiej. Autor „Kroniki” uznał 
to za przejaw indyferentyzmu religijnego lub opieszałości ze 
strony katolickiej. Na skutek tego, dzieci chrzczono nie w 
kościele, a w cerkwi. Duchowieństwo ruskie utrwalało prze-
konanie, że obrządek wschodni to wiara dla chłopa, łaciński 
zaś dla pana. Dwory nie dbały o zachowanie narodowości i 
obrządku przez chłopów poddanych. Proboszczowie łaciń-
scy nie przywiązywali wagi do tego, że tracą swych wiernych. 
Popi, jak zapisano w „Kronice”, byli bardziej troskliwi pod tym 
względem o pomnożenie liczby swych owieczek. Tak więc 
„chytro, mudro, ne wełykom kosztom” - cytując wspomnianą 
„Kronikę” - postępował proces rutenizacji. Obok popa dużą 
rolę odgrywał w wiosce z elementem etnicznym ruskim diak. 
Często był on powoływany przez dwór do zadań pisarza. W 
wyniku takich to procesów rutenizacyjnych ruszczeniu uległa 
polska ludność obrządku łacińskiego w Lalinie i w Grabówce. 
Wtórny element etniczny ruski zdominował pierwotny w tych 
wioskach żywioł polski. Jeszcze w połowie XVII w. Polacy w 
tych miejscowościach stanowili większość. Proces ruteniza-
cji przyśpieszyła unia kościelna przyjęta w eparchii przemy-
skiej w 1691 r. Duchowni uniccy porzucili w kazaniach język 
ruski i głosili je w języku polskim. Zatem tym częściej ludność 
polska - mająca trudny dostęp do odległego kościoła - korzy-

Ks. Stanisław Nabywaniec
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Zabytkowa świątynia w Grabówce

Kościół po pożarze 
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W dniu 13 listopada 2015 r. Rada Gminy Dydnia 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia 
Św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia oraz usta-
nowienia dnia 29 września Świętem Patrona Gminy Dyd-
nia. Jednocześnie upoważniła Wójta Gminy Dydnia oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia do wystąpienia do 
Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej, Jego Eks-
celencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika o wszczęcie 
procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Św. Michała 
Archanioła Patronem Gminy Dydnia. To dopiero pierwszy 
krok na długiej drodze do uzyskania przez gminę patronatu. 
Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie bowiem należeć 
do Watykanu, do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dy-
scypliny Sakramentów w Rzymie.

Z wnioskiem o rozpoczęcie procedury ustanowienia 
Św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia zwrócił się  
do Rady Gminy Dydnia Wójt Gminy Jerzy F. Adamski pis-
mem z dnia 30 września 2015 r., uzasadniając wybór Patro-
na w następujący sposób: „Św. Michał Archanioł - jeden z 
archaniołów, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 
Jego Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. We-
dług tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Satanael 
zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3 anio-
łów, Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z 
okrzykiem „Któż jak Bóg!”. Stoi na czele hufców niebieskich, 
zwycięsko walcząc z szatanem i jego zwolennikami. Wśród 
pisarzy kościelnych uchodzi za księcia aniołów, archanioła, 
któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej 
siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem 
ludu chrześcijańskiego. Stoi u wezgłowia umierających, 
którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności. 
Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych 
uczynków; innym atrybutem Archanioła Michała jest ognisty 
miecz. Kojarzony jest z elementem ognia, który symbolizuje 
spalanie rzeczy tymczasowych i przejściowych.

Święty Michał Archanioł od ponad 400 lat nieprze-
rwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Gminy 
Dydnia w neogotyckim kościele i parafii pod wezwaniem 
Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. W świątyni 
znajduje się również barokowa rzeźba patrona Św. Mi-

chała Archanioła z 1719 r.”
Mieszkańcy Gminy Dydnia czczą swojego Świętego 

szczególnie w dniu odpustu, tj. 29 września, kiedy to spo-
tykają się, by wspólnie modlić się o Jego wstawiennictwo w 
walce ze złem.  

Patron to osoba, z której można brać przykład, moż-
na ją naśladować. Ludzie szukają w swoim życiu postaci, 
wzorców do naśladowania. Święty Michał może być dla 
nich wzorem przez to, że był wierny Bogu. Człowiekowi po-
trzeba właśnie wzorców wierności zwłaszcza w sytuacjach, 
kiedy łatwym kosztem, zdradzając pewne wartości, można 
osiągnąć sukces, zdobyć władzę. Współczesny  świat pod-
suwa człowiekowi konsumpcyjny model  życia, gdzie nie ma 
miejsca na bezinteresowną pracę, poświęcenie dla innych  
wypływające z miłości bliźniego. 

Św. Michał jest wzorem odwagi. Współczesnemu 
człowiekowi, zwłaszcza młodemu, potrzeba wiele odwagi, 
aby móc głosić swoje poglądy, nie ulegać prądom i modom, 
jakie proponuje świat, umieć przeciwstawić się złu, tak jak 
Święty Michał przeciwstawił się Szatanowi. Święty Michał, 
będąc czczonym zarówno przez katolików jak i prawosław-
nych, a także Żydów i Arabów, stanowi  zachętę do budo-
wania więzów jedności między ludźmi.

W grudniu 2015 roku Wójt Gminy i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Dydnia skierowali do Jego Ekscelencji Ks. 
Abpa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego wniosek 
o akceptację i pozwolenie ustanowienia Św. Michała Archa-
nioła Patronem Gminy Dydnia, a dzień 29 września Świę-
tem Patrona. 

Powyższy wniosek poparli też proboszczowie para-
fii z terenu Gminy Dydnia. W uzasadnieniu czytamy m.in.: 
„Wyrażamy przekonanie, że akt ten przyczyni się do oży-
wienia zdrowej pobożności mieszkańców Gminy Dydnia 
oraz do jeszcze owocniejszej współpracy Kościoła katoli-
ckiego i władz lokalnych dla rozwoju wspólnego dobra”.

Mieszkańcom gminy pozostaje oczekiwanie i nadzie-
ja, że obecny jubileuszowy rok Chrztu Polski będzie równie 
ważny dla naszej społeczności ze względu na fakt ustano-
wienia Św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia.

Zofia Morajko

stała z posługi duchownego unickiego przemawiającego w 
języku polskim, boć to teraz „odna wira i odno kreszczenie”. 
Od tego czasu rzadko katolicy obrządku łacińskiego, miesz-
kający w Lalinie i w Grabówce, pokazywali się w kościele 
parafialnym w Grabownicy. Polacy z Lalina praktycznie poja-
wiali się w tym kościele tylko na święta Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy, gdyż święta unickie wypadały w innym terminie. 
Powoli jednak zaczęli obchodzić i święta według kalendarza 
juliańskiego. Mając w miejscu duchownego unickiego „więc 
się u niego chrzcił, żenił i grzebał ... [i] ruszczał polski chłop”. 
Tak pisał Aleksander Brückner - wielki badacz i znawca kul-
tury polskiej. 

Za rządów ks. Jana Remigiusza Pleśniarskiego (1702-
1737) w parafii Grabownica już połowa ludności polskiej z 
Grabówki i Lalina korzystała z posług duchowych unickich 
w cerkwiach.

Miał rację zatem Aleksander Brückner pisząc, że pol-

ski chłop chrzcił się, żenił i grzebał się u unickiego parocha  i 
w ten sposób ruszczał. W Liber mortuorum  parafii grabow-
nickiej pod 1711 r. zapisano, „że Elżbieta Smorąg obrz. łac., 
jak i mąż i cała rodzina spowiada się u ks. ritus graeci , bo 
z powodu przeszkód złej drogi i wylewu po deszczach nie 
można było dostać się do proboszcza swego, jednakowoż 
św. Eucharystii in ritu graeco  nie przyjęła, tylko się spowia-
dała i tak pomarła”. Polkę Jadwigę Kozimorkę, której mąż 
również był Polakiem, pochowano w 1729 r. na cmentarzu w 
Grabówce. 7.I.1740 r. odbył się na cmentarzu cerkiew-nym w 
Lalinie pogrzeb Zofii Kudliny, katoliczki obrządku łacińskiego. 
Wiatyk z rąk parocha lalińskiego 16 X 1741 r. przyjął Polak 
Szymon Czabiński. Również i Agnieszka Chomiak, Polka, 
została pogrzebana 25 VI 1744 r. przez księdza unickiego z 
Lalina. (cdn.)

Ks. Stanisław Nabywaniec
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Potem Niemcy wprowadzili „kontygent”, czyli obo-
wiązkowe utrzymywanie wojska przez oddawanie zboża, 
mięsa czy ziemniaków. Zabierali wszystko, co znaleźli w 
gospodarstwie – a sprzeciw oznaczał śmierć.

Polacy – zwłaszcza mężczyźni uciekali w las. Mój 
mąż też miał bunkier w lesie razem z zaufanymi sąsiadami. 
A jak było więcej ludzi w domu, to ,,przepisywali” do starych, 
samotnych, żeby nie zabrali do Niemiec. Siostra Zosia była 
przepisana do ciotki Marii Gołkowskiej (siostry mojej mamy) 
– to zamiast wywieźć wzięli ją do kuchni w szkole. 

W nocy czasem Niemcy przychodzili po mleko, albo 
z praniem. Za to zostawiali cukier, chleby, niemieckie pie-
niądze albo troszkę mydła czy proszku do prania co przy 
małych dzieciach było bardzo potrzebne i ważne. Tato umiał 
trochę po niemiecku jeszcze z I wojny światowej, to mi tłu-
maczył gdy zapukali w nocy. Był czas, że niemieckie wojsko 
poszło, a przyszło rosyjskie – my ich nazwali „ruskie”. 

Wtedy jakiś czas był u nas w domu ruski szpital.
Ruscy też wszystko zabierali, ale nie jako kontygent, 

tylko dla siebie. W domu zjedli wszystko, co znaleźli. Nie 
zostawili nic, nawet dzieciom. Jak się zmienili z kwaterun-
kiem, bo szpital zrobili u Wróblewskiego, to przyszli inni z 
radiostacją. Po drzewach rozłożyli druty i cały czas dzwoni-
li. Było po 15 ludzi. W izbie był krawiec i szewc, a w izdeb-
ce dowództwo. Nawet w sieni pod drabiną mieli posłanie. 
(Wtedy już teściów nie było. Mama zmarła jesienią, a tato 
za rok na wiosnę). Bałam się być z ruskimi sama z dziećmi, 
a Franciszek się ukrywał. Zawołałam mojego brata Mietka, 
żeby nocował z nami. Ruscy się wtedy bardzo złościli, ale 
jak dowódcy się zgodzili, żeby Mietek tu mieszkał, to musie-
li słuchać. W szpitalu u Wróblewskiego doktorzy robili nawet 
operacje, a tych chorych, co byli jeszcze u nas, odwiedzali i 
nawet jeden z nich dał mi maść na wrzody, które miałam na 
nogach i prędko się wygoiły.

Ruscy raz za jedzenie i 2 litry gorzałki przyprowa-
dzili konia. Ale ten koń nie był nauczony do roboty w polu 
– z czasem trochę się nauczył. Ale mnie poznawał nawet z 
daleka i za mną chodził. On już do starości, do końca był 
z nami.

Innym razem żołnierz przyciągnął powózek (dworską 
bryczkę) i 2 byki – takie po 800 kg – oddał za wódkę, masło, 
chleb – groził przy tym bronią, jeśli się tego nie kupi. Po 2 
dniach inny przyszedł i zabrał jednego byka. Zaraz więc w 
nocy mąż z zaufanymi ludźmi zabił tego byczka co został i 
podzielił po cichu sąsiadom, znajomym mięso tak, żeby nie 
było śladu. 

A jak Niemcy szli na Rosję, to od Górnej Dydni zrobił 
się straszny huk, tumany kurzu na drodze. Miejscowi uciekli 
do lasu i na Wolę. 

Moją Helę zabrała ciotka Gałkowska i przez najgor-
szy czas były na Woli u brata mojej mamy Indyka („Kuczo-
ra”). Mnie pomagała też wtedy Jadwiga Zając – dziewczyna 
z Dydni. Pasła krowy w dole, w lesie; tam je doiła, poiła a na 
noc wiązała do drzew. Ja jej dawałam, jeść i przyodziewek. 
Już myślałyśmy, że ochronimy nasz dobytek, ale w końcu 
i tak nie pomogło: zabrali dla wojska 4 krowy, jałówki, byki 
i konie.

Tu wszędzie koło cmentarza mieli Niemcy nagroma-
dzone czołgi, działa przeciwlotnicze, armaty – aż do Są-
siadka i po Poręby. Wszystko stawiali gdzie popadło – na 

polach – zniszczyli wtedy wiele obsianych pól, bo kto by się 
odważył zwrócić im uwagę. I tak by nie pomogło.

Pamiętam – raz zapowiedzieli, że rano będą atako-
wali „na wschód”. Uciekłam wtedy z synami do Władka Szu-
by w pole i tam przeczekałam. Ruszyli – a Ruscy uciekali 
przed nimi aż do Syberii. Niemcy się cieszyli, że „tak łatwo 
poszło” a wojsko rosyjskie celowo uciekało. Wciągali Niem-
ców coraz głębiej w Rosję i czekali na mrozy, które pomo-
gły im pokonać wroga. Jeden z dowódców rosyjskich, jak 
już był odwrót Niemca powiedział u nas w domu: „teraz od 
Stalina do Berlina”. Niemcy uciekali, ale dużo ich po drodze 
padło. Pamiętam, jak taki żołnierz rosyjski na koniu złapał 
Niemca tu gdzieś koło plebani. Ruski był trochę pijany i nie 
dał się uprosić klęczącemu przed nim pokonanemu, żeby 
darował mu życie. Na powrozie prowadził go – sam jechał 
na koniu przez wieś aż do Maćkowa – coś wrzeszczał i tam 
pod lasem zastrzelił go. 

Tego nie zapomnę. Czasem myślałam „to był wróg, 
ale przecież człowiek; może też z musu poszedł na wojnę?” 
Wojna jest straszna, daj Boże, żeby już nigdy jej nie było!

A jak było po wojnie?
Największym ciężarem były obowiązkowe dosta-

wy. Każdy oddawał w zależności od gospodarstwa zboże, 
ziemniaki, mleko i mięso, ale musiał oddać w terminie. Jak 
nie zdążył, to była kara albo areszt. Mój mąż za to, że nie 
oddał w terminie świni, bo nie urosła jeszcze – 2 miesiące 
siedział w areszcie. Kocyła z Krzywego siedział 6 miesięcy 
też za takie przewinienie.

Największym strachem był ten przed banderowcami, 
zwłaszcza po spaleniu Temeszowa. Raz to cała wieś z do-
bytkiem uciekała aż do Niebocka na wieść, że „idą”. Dopiero 
„akcja Wisła” zakończyła to życie w strachu i niepewności.

Ciężko było żyć. Nie był za co i gdzie kupić. Moja 
Hela do I Komunii Św. miała sukienkę ze ślubnej sukien-
ki babci. Smotrycki Michał (zwany potocznie „badaczem”), 
który robił buty ze słomy na zimę, zrobił jej drewniaczki. Brat 
Bolek dla dziewczynek przywiózł wstążki z Krakowa – matki 
się poskładały. Mąż z Wójcikiem z Krzywego jeździli wtedy 
do Bochni po sól. Schodziło i 2 tygodnie, bo tam były kolejki, 
ale parą koni i dobrym, żelaznym wozem, można było przy-
wieść tonę szarej soli. Ludziom sprzedawało się sól na wia-
derka. Ale taka „wyprawa” nie była bezpieczna, choć wtedy 
konieczna dla kupujących i dla nas, bo nie było z czego żyć, 
był głód, były „przednówki”.

A rodzina Pani przeżyła wojnę? I co było dalej?
Tak, Bogu dziękować! Wszyscy przeżyli. Za Bugiem 

mieszkał obecny mąż Zosi – Jan. Wcielony był do Armii 
Czerwonej razem z innymi Polakami zza Buga. Doszedł 
do Berlina i po wyzwoleniu osiadł w Gryfowie Śląskim. Brat 
Zosi (i mój) – Tadeusz pojechał z Dydni na Ziemie Odzy-
skane – szukając miejsca do życia i też osiadł w Gryfowie. 
Zabrał do siebie Zosię i Bolka, bo tam już ruszyła szwalnia. 
Tam Zosia zapoznała Jana, pobrali się i są tam do dziś. 

A ja tu zostałam. Mąż zmarł w 1966 r. Teraz miesz-
kam z rodziną Mietka w nowym domu. Córka Hela z rodziną 
jest w Gdańsku. Władek był w Sanoczku, ale już umarł. Ale 
jego dzieci mnie odwiedzają. Często rozmawiam z Zosią 
przez telefon i z Helą też mam kontakt telefoniczny.

Co więcej mogę dodać?
Chodzę powoli o „balkoniku”, dolegliwości nasilają 

Halina Pocałuń
(cz.II)
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Komisja przeszła kilkanaście kroków i stwierdziła, że 
wszystko jest dobrze wykonane. Wallo wytrzeszczył oczy 
i zbladł, a Kura czerwony ze złości zaczął krzyczeć i kląć, 
co to za porządki itd. ja miałem dostać dodatkową premię, 
Wallo zostać ukarany. W międzyczasie na pobliskiej drodze 
zatrzymał się łazik i dwóch tajniaków z UBP przyglądało się, 
jaki będzie wynik prac komisji, węszyli sabotaż. Potem po-
deszli do mnie i zapytali czy wszystko w porządku „a jak 
mogło być inaczej” - odpowiedziałem. Zastanawiałem się, 
kto zawiadomił urząd bezpieczeństwa o tej sprawie i do-
szedłem do jednoznacznego wniosku, ale niech to zostanie 
tajemnicą.

Teraz po oddaniu wielkiego pieca do eksploatacji 
nastąpiło pewne poluzowanie w pracy, zresztą ja, jako stu-
dent, miałem prawo kończyć pracę o godzinę wcześniej i 
na egzaminy miałem dodatkowo dwa tygodnie płatnego ur-
lopu, studia jednak nie zwalniały z pełnej odpowiedzialności 
za pracę, którą się wykonywało.

W tym czasie do Krakowa przyjechała na stałe moja 
mama i zamieszkała razem ze mną. Stryj Ksawery przeka-
zał administrację domem jednemu ze znajomych i nie przy-
jeżdżał. Męczyły go przyjazdy z Ladzina pod Rymanowem 
do Krakowa. Teraz życie zorganizowałem sobie inaczej. 
Rano wstawałem o 5.15, jechałem tramwajem do huty tak, 
aby o godzinie 7 być w pracy, a o godzinie 14 wracałem do 
domu, jadłem obiad, który przygotowała Mama, o godzinie 
16 zaczynały się wykłady. Do domu wracałem około godzi-
ny 20, do 22 lub 23 trzeba było się uczyć. Każdą sobotę po 
pracy traktowałem relaksowo. Wieczorami grałem w brydża 
lub chodziłem do kin, teatru, a też często ma potańcówki, 
już wtedy dobrze tańczyłem. W studenckim klubie Rotunda 
była dobra orkiestra, ale mało dziewczyn, chcąc zatańczyć 
z kimś atrakcyjnym, trzeba było stosować różne sztuczki, bo 
chętnych do tańca nie brakowało. W klubie medyków przy 
ul. św. Anny bywało dużo dziewczyn z medycyny i farmacji, 
ale ich koledzy byli zazdrośni i często zaczynali awantury, 
kończyły się one najwyżej podbitym okiem, rozbitym no-
sem. W jednej z takich awantur brałem udział, po wymia-
nie kilku nieszkodliwych ciosów udało mi się bez szwanku 
wyjść ma ulicę i ruszyłem w kierunku rynku, za mną podążył 
jakiś medyk. Gdy byłem blisko domu, zorientowałem się, że 
mój napastnik jest sam i wtedy z okrzykiem „Ty taki owaki” 
ruszyłem do ataku. Medyk podał tyły i zniknął za rogiem uli-
cy. Miło spędzało się chwilę w towarzystwie medyczek lub 
koleżanek z UJ, ale zawsze brakowało czasu.

Decyzja o studiowaniu wieczorami łączyła się z cięż-
ką odpowiedzialną pracą oraz codziennymi pięciogodzin-
nymi wykładami  lub ćwiczeniami na uczelni i zdawaniem 

egzaminów po każdym semestrze. Wymagało to nie tylko 
ciągłej nauki dla przygotowania się do nich, ale również 
opanowania stresów i nerwów. Pamiętam, jak po trzecim 
semestrze oblałem egzamin ze statyki i budowli i w sesji 
poprawkowej powtórnie go zdawałem. Miałem do rozwią-
zania dwa zadania, jedno rozwiązałem, a z drugim niezbyt 
trudnym , nie mogłem sobie poradzić, byłem zrozpaczony. 
Dopiero  profesor podszedł, popatrzył , zadał banalne pyta-
nie i ono pomogło rozwiązać mój problem. Dostałem notę 
dostateczną, ale byłem tak szczęśliwy, jakbym dostał co 
najmniej bardzo dobrą.

Inny przypadek z trzeciego roku, zdawaliśmy eg-
zamin z żelbetu. Do gabinetu wchodziło dwóch delikwen-
tów, ja wszedłem z jedną z koleżanek. Za stołem w fotelu 
siedział profesor, wyglądał na zmęczonego, my zajęliśmy 
miejsca na krzesłach po drugiej stronie stołu. Egzamin za-
czął  się od pytania koleżanki nie bardzo wiedziała, więc 
ja odpowiedziałem za nią i tak powtórzyło się kilka razy. W 
pewnym momencie profesor wziął jej indeks i napisał bdb, 
na mnie popatrzył i powiedział: „Pan niewiele umie”. Zapro-
testowałem, wtedy zadał mi dodatkowe trudne pytanie, na 
które odpowiedziałem i z notą dostateczną wyszedłem z 
gabinetu, byłem wściekły. Koleżanka pocieszyła mnie, to ty 
powinieneś dostać ocenę bardzo dobrą a ja dostateczną, 
ale widziałeś, że on był zmęczony i pomylił się. Różnie to 
bywało na tych studiach, ale ja z sentymentem wspominam 
ten okres życia.

Po powrocie z urlopu we wrześniu 1954 roku zasta-
łem duże zmiany. Zarząd nr 5 ulegał likwidacji i został prze-
jęty przez zarząd nr 1 Centrum, bo obsada kierownicza była 
tam partyjna. Inżyniera Romana Kumischaka przeniesiono 
do zjednoczenia, potem wysłano do Egiptu na budowę, bo 
znał angielski. Kierownikiem zarządu nr 1 Centrum został 
absolwent leningradzkiej uczelni: można sobie wyobra-
zić różnicę, jaka była między tymi dwoma panami. Jeden 
wychowanek angielskiej uczelni a drugi radzieckiej. I tak 
zostałem pracownikiem zarządu nr 1 Centrum; podległym 
kierownikowi grupy robót inż. Janowi Liputowi. Moje nowe 
miejsce pracy chyba było gorzej zorganizowane niż po-
przednie, wiele spraw trzeba było załatwiać samemu. Jako 
nowe zadanie zaproponowano mi prowadzenie dużego 
obiektu, jakim był tymczasowy punkt lekarski. Dwukondyg-
nacyjny budynek długości 120 m i szerokości 15 m, służył 
jako centralna przychodnia lekarska dla całego kombinatu; 
posiadał różne gabinety lekarskie i sale zabiegowe.

Budowa tymczasowego punktu lekarskiego przebie-
gała bez większych problemów, dla mnie była to korzystna 
praktyka, nauczyłem się, jak prowadzić roboty wykończe-

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. VI)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

się zwłaszcza z rana – po południu jest trochę lżej.
I tylko różaniec mi został, bo co ja tu pomóc mogę?
- Pani Kochana! Właśnie Pani może i robi tak dużo, 

bardzo dużo dobrego ofiarując swoje cierpienie i zdrowaś-
ki za wszystkich potrzebujących w swojej rodzinie  - i nie 
tylko!

Tak, ja się modlę za wszystkich zwłaszcza jak pamię-
tam, że mnie prosili, żeby im paciorkami pomóc…

Nie tylko dzieciństwo – całe życie Pani Janiny Bieda 
nie było łatwe. Takie jest zresztą przecież życie prawie każ-
dego z nas, tylko „lat nam różnie zapisano z wysoka”.

Może jeszcze wrócimy do takich opowiadań Pani Ja-
niny. Teraz życzymy Jej wszyscy zdrowia, siły i tylko powo-
dów do radości i zadowolenia. A za przekazane nam prawie 
100 – letniej opowieści z całego serca dziękujemy.

Halina Pocałuń
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niowe i koordynować rożnego rodzaju prace instalacyjne. 
Pod koniec robót wizytował budowę dyrektor generalny bu-
dowy huty, mgr inż. Sokołowski. Przyjechał wieczorem, gdy 
było już ciemno, tak że przegląd odbywał się przy oświet-
leniu lampami przenośnymi. Wizytacja wypadła dobrze, bo 
następnego dnia dowiedziałem się, że jestem wytypowany 
do nagrody. Ale los chciał inaczej, bowiem dyrektor wyje-
chał na delegację do Szwecji i tam poprosił o azyl, nagrody 
więc nie dostałem.

Parę tygodni później odbył się końcowy odbiór obiek-
tu, zebrało się liczne grono lekarzy, przybył też mój bez-
pośredni dyrektor inż. Piotr Adamusiak i inspektor nadzoru. 
Lekarze, jako przyszli użytkownicy, chcieli, by dodatkowo 
wykonać im cały szereg robót; na jedne zgodzono się na 
inne nie. Ale zaistniał problem okuć okiennych, które ru-
szały się i były prymitywne. P. Adamusiak popatrzył na nie 
i powiedział, jak to się stało, że przyjęliśmy okna z takimi 
okuciami? Widocznie nie chciał pamiętać, że na jednej z 
narad polecił mi podpisać protokół odbioru tych okien, bo 
„przecież takie okucia produkuje polski przemysł”, a teraz 
całą winę zepchnął na mnie. Pan Adamusiak nie był czło-
wiekiem kryształowym, politechnika leningradzka nauczyła 
go socjalistycznej moralności. W rezultacie potrącono mi 
całą premię.

Na budowie tymczasowego punktu lekarskiego 
pierwszy raz spotkałem się z kontrolą NIK-u. Pewnego dnia, 
gdy nadzorowałem na dachu roboty dekarskie , przyjechał 
na budowę młody człowiek na motocyklu i powiedział, że 
chce rozmawiać z kierownikiem budowy. Zszedłem szybko 
z dachu i przywitałem się, nowo przybyły był młodym inży-
nierem, pokazał mi legitymację NIK-u i powiedział, że ma 
polecenie przeprowadzenia kontroli. „Dzisiaj już nie będę 
pana absorbował zaczniemy jutro rano, ale mam prośbę 
motocykl mi się psuję może ślusarze z budowy naprawili 
by mi go”. „Bardzo chętnie to zrobimy, muszę o tym powia-
domić dyrekcję”. Popatrzył na mnie i powiedział „Do zoba-
czenia jutro”.

Nazajutrz zaczęło się sprawdzanie ksiąg obmiaru 
i rozliczeń z załogą, motocykl jakoś sam się naprawił. Po 
kilku dniach kontroli stwierdził, że mam niedużą niedopła-
tę robocizny w pozycji tynki, ale nie kwalifikuje się to jako 
wykroczenie. Po takim oświadczeniu wypiliśmy kawę i po 
kielichu czystej. Rozmowa stała się towarzyska. „Prywatnie 
chciałbym się dowiedzieć- zapytał inspektor – jak pan to 
zrobił, bo wykonanie tynków w katalogu jest nisko płatne, a 
ludzie tutaj zupełnie dobrze zarabiają na tej robocie”. Zaser-
wowałem mu stereotypy o dobrej organizacji pracy, świa-
domości załogi itp. Mój rozmówca uśmiechnął się i poprosił 
„Mów pan prawdę”. Odpowiedziałem, tynkowanie bruzd wy-
cenia się dobrze, a to jest nie do sprawdzenia. Popatrzył, 
pokiwał głową i pożegnaliśmy się. Później dowiedziałem 
się, że w tym samym okresie kontrolowano w Polsce kilka-
naście budów i w ich wyniku zmieniono stawki robocizny za 
1m2 tynku.

Wkrótce otrzymałem nowe zadania produkcyjne, tym 
razem remonty i uzupełniania wielu hal przemysłowych w 
Zakładzie Remontowym Huty oraz wykończenie budynku C 
Centrum Administracyjnego. Stoi on po prawej stronie głów-
nego wjazdu do obecnej huty im. Sendzimira, przedtem Le-
nina. Zadanie polegało na zakończeniu prac w pomieszcze-
niach piwnicznych, kuchni restauracji i najważniejsze sali 
teatralno - kinowej na 300 miejsc, gdzie aktualnie prowa-

dzono roboty sztukatorskie, tu właśnie udało mi się prze-
konać krakowskich sztukatorów, aby wtajemniczyli mnie w 
arkana swojej sztuki. Sztukatorstwo jest pomostem między 
budownictwem a pracą artysty i rzeźbiarza. Wiedza bardzo 
mi się przyda w późniejszych pracach.

Nadszedł rok 1956. W czerwcu byłem mocno zajęty 
pracą zawodową i egzaminami końcowymi drugiego roku 
moich studiów. Nie bardzo orientowałem się co się dzieje w 
Poznaniu, o tym uświadomiono podczas jazdy do pracy. W 
tym okresie pracowników Zarządu Centrum z Krakowa do 
huty dowożono samochodem skrzyniowym. Wewnątrz tego 
pojazdu na wstawionych drewnianych ławkach  mogło z tru-
dem siedzieć 25 osób i tam dowiedziałem, się co zaszło w 
Poznaniu. Wśród umiarkowanych wypowiedzi, ale przychyl-
nych wypadkom, dziwnie zabrzmiał głos II sekretarza POP 
PZPR stwierdzający, że wszystko stało się na skutek ponie-
mieckiego nastawienia ludności, działalności wywrotowej 
itp. bzdury. Słuchając Wolnej Europy, dowiedzieliśmy się o 
zakresie i motywach wypadków poznańskich. A późniejsze 
relacje naocznych świadków , procesy uczestników i prze-
mówienie Cyrankiewicza pokazały jeszcze raz całą obłudę 
socjalizmu. Ludzie zaczęli wyczuwać, że jakieś zmiany mu-
szą nastąpić, że tak dalej być nie może, że stalinizm powoli 
pęka, sam zresztą też byłem podniecony. Kilka dni urlopu 
spędziłem z Jaśkiem Wojtowiczem w Zakopanem, jeżdżąc 
na jego motorze – starym BMW. Jasiek był wtedy wielkim 
amatorem jazdy motocyklowej.

Urlop szybko minął, trzeba było wracać do pracy. Kil-
ka dni po naszej wycieczce do Zakopanego przyszedł do 
mnie Jasiek bardzo zmartwiony, bo motocykl popsuł się, pę-
kła oryginalna szczęka hamulcowa. Prosił, abym to załatwił, 
jeśli to możliwe, wykonanie nowej w odlewni staliwa, gdzie 
miałem znajomości. Czego się nie robi dla dobrego kolegi? 
Poszedłem więc do szefa produkcji odlewni z tą prośbą i 
z pytaniem czy to możliwe. Okazało się, że wyjątkowo dla 
mnie mogą zrobić, ale są trudności. Na moje pytanie, ja-
kie, odpowiedziano jak w całej Polsce. Temat zrozumiałem 
i trudności zostały pokonane.

Nowy odlew wyglądał bardzo dobrze, był lżejszy od 
oryginału i tak dokładnie wykonany, że znaki fabryczne były 
wyraźnie widoczne. Pomyślałem, że pracują tu świetni fa-
chowcy, lepsi niż za granicą, niestety nie wykorzystani właś-
ciwie.

Moje znajomości z kierownikami ruchu: odlewni że-
liwa, staliwa, warsztatu mechanicznego tlenowni, kuźni itd.  
były dobre. Wykonaliśmy dla nich wiele robót, poprawia-
jąc warunki pracy i jej bezpieczeństwo. W tej współpracy 
zdarzyły się chwile zabawne. Pewnego razu podczas nad-
budowy piętra w budynku administracyjnym zarządzono 
ćwiczenia z obrony przeciwlotniczej. W każdym budynku 
przemysłowym pod częścią administracyjną znajdowała 
się piwnica zaadaptowana na schron, należało te przygoto-
wania do wojny wypróbować. Mnie pozwolono stać z boku 
i przyglądać się całej tej zabawie. O umówionej godzinie 
nadleciały dwa samoloty i zrzuciły niby to bomby, wybuch 
zainicjowali wojskowi saperzy, huk był potężny, po tym 
ataku obrona cywilna przystąpiła do ratowania rannych. 
Oczywiście osoby, które brały udział w akcji, zostały o tym 
wcześniej poinformowane tak więc, gdy je ładowali do ka-
retek, nie były zaskoczone. W tym czasie w budynku biu-
rowym załatwiał jakieś sprawy postronny interesant i nic o 
ćwiczeniach nie wiedział. Zdziwił się, gdy usłyszał wybuchy, 
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Stał ten dwór, z modrzewia pobudowany, na środ-
ku dużego stawu w Temeszowie, nieomal tuż nad Sanem. 
Za przebiegłą myślą urbanisty - któremu powierzono jego 
budowę - stało, aby dostęp do niego utrudnić osobom nie-
pożądanym, do których zaliczało się w owych czasach 
mniejsze lub większe zagony Tatarów, także Węgrów, a 
i Kozaków również, co to w celach grabieżczych zapusz-
czali się na tereny Rzeczypospolitej. Dwór na stawie miał 
też bronić przed różnymi bandami, których członkowie w 
rabunkach i gwałtach uznali spędzać swe życie. Zwykle do 
czasu, nim ich z rozkazu władcy nie pojmano i za czyny 
niecne nie powieszono ku przestrodze innym, na jakimś 
przydrożnym drzewie.

Modrzewiowy dwór na wyspie w Temeszowie zniknął 
nie za sprawą działań militarnych czy zbójeckich. Dwór do-
konał swego żywota w sposób, można by powiedzieć - na-
turalny. I szkoda to wielka, bo gdyby się ostał, byłby z całą 
pewnością jedynym, a więc i najcenniejszym zabytkiem 
drewnianej architektury polskich dworów obronnych z połu-
dniowego pogranicza Rzeczypospolitej. Jeszcze niespełna 
sto lat temu, bo do roku 1927, stał na tej wyspie ogromne-
go stawu w Temeszowie, służąc swym właścicielom już nie 
za siedzibę, lecz jako spichlerz. Potem właściciele uznali 
go za zbędną dekorację położonej tuż obok nowej, muro-
wanej siedziby dworskiej. A że modrzew był zdrowy, toteż 
nie robili sprzeciwu, by rozebrał go jeden z majętniejszych 
mieszkańców pobliskiego miasteczka, i z tegoż modrzewia, 
w tymże miasteczku dom sobie postawił.

Temeszów pojawił się w zapisach kancelistów kró-
lów polskich za czasów jednego ze znaczniejszych na-
szych władców - Kazimierza Wielkiego, który pochodzą-
cym z Węgier rycerzom o imionach Piotr i Paweł nadał za 
zasługi Temeszów i sąsiednią Dydnię. Nadanie owo do-
konane zostało w roku 1361. Kazimierz Wielki miarkował 
sobie pewnie, że jeśli na południowych krańcach swego 
królestwa przypisze nadaniami do ziemi rycerzy z Węgier 
się wywodzących, to łatwiej im będzie się dogadywać z ro-
dakami, którzy chcieliby te tereny zbrojnie najeżdżać, a w 
konsekwencji - od tych niecnych zamiarów odwodzić. Hi-
storia późniejsza rycerzy wskazuje na trafność królewskiej 
przebiegłości, przynajmniej w odniesieniu do rycerza Pa-

wła, jako że otrzymał on przydomek „z Temeszowa” i był 
założycielem rodu Dydyńskich.

 Z zapisów, które dochowały się do czasów nam 
współczesnych wiadomo, że potomkowie owego Pawła sa-
dowili się w Temeszowie i okolicach do co najmniej schyłku 
wieku XVI, i że najpóźniej w drugiej połowie wieku XVII ma-
jątek przeszedł we władanie Fredrów. Od roku 1754 był już 
własnością Tarnawieckich, a od 1822 roku Dwernickich, po 
których stał się „własnością wspólną” w czasach Polski Lu-
dowej. Ten okres w naszych dziejach ze wstrętem traktował 
historię polskich rodów szlacheckich i ich siedzib, wszak i 
jedno, i drugie było dla ustroju szczęśliwości wspólnej, kla-
sowo obce. Dziś ten okres niepamięci staramy się nadra-
biać.

Z zapisków, które się zachowały, a dotyczą dziejów 
Temeszowa, wnioskować należy, że dwór obronny na wy-
spie pośrodku stawu pobudowano już za pierwszych właś-
cicieli i była to siedziba rodziny pańskiej wraz z czeladzią. 
Miał go postawić w 1702 roku Stanisław Fredro. Jeden z 
synów tegoż Stanisława nosił imię Antoni, który to Antoni 
spłodził Józefa, a Józef Jacka. Tenże Jacek miał natomiast 
udział w przyjściu na świat dziecięcia, które w wieku mło-
dzieńczym było oficerem ordynansowym samego Napole-
ona Bonaparte i u boku tegoż Francuza dokonało czynów 
bitewnych, za które uznano go godnym bycia kawalerem 
Krzyża Złotego Orderu Virtuti Militari. Z czasem zaś nie-
gdysiejsze dziecię zapisało się w historii Polski za sprawą 
literatury jako Aleksander hrabia Fredro, czyli autor kome-
dyji, co do łez rozbawiały teatralną publiczność, a gdy łzy 
wyschły, wywoływały gorzką konfuzję nad przymiotami na-
szego polskiego charakteru.

Informacje o drewnianym dworze obronnym na wy-
spie w Temeszowie pochodzą z jednego tylko źródła, a 
mianowicie spisanej ręcznie monografii autorstwa Heleny 
Komorowskiej, de domo Czopow, rodowitej temeszowian-
ki. Pani ta zamieściła w monografii informacje dotyczące 
dworu, które uzyskała bezpośrednio od Xawerego Dwer-
nickiego - potomka ostatnich właścicieli Temeszowa i dóbr 
okolicznych. To właśnie relacja Xawerego pozwoliła ustalić, 
kiedy dwór został przebudowany, kto tego dokonał oraz że 
z domostwa stał się spichlerzem, bo tuż obok wybudowano 

Jacek Stachiewicz

ale zupełnym zaskoczeniem dla niego stało się ładowanie 
do rękawa strażackiego i spuszczenie z drugiego piętra na 
trawnik przed budynkiem, szybkie ułożenie na noszach i 
załadowanie do sanitarki. Nie pomogły tłumaczenia, że nic  
mu nie dolega ,nic się nie stało, wywieziono go poza teren 
ćwiczeń i tam dopiero został poinformowany o wszystkim, 
no i oczywiście przeproszony.

Czasami w naszej bezbarwnej pracy zdarzały się 
chwile pełne humoru. Mam przed oczami do dzisiaj minę 
tego człowieka na siłę ładowanego do karetki  pogotowia.

Pamiętnego października 1956 roku pewnej soboty 
wieczorem wybrałem się ze znajomą studentką na potań-
cówkę do Rotundy. Już z daleka zauważyliśmy, że przed 
drzwiami wejściowymi faluje spory tłum młodzieży a z 
głośnika słychać zamiast muzyki przemówienie. Szybko 
podeszliśmy bliżej , z głośnika płynęły ostre słowa przeciw-

ko dominacji Związku Radzieckiego, dyktatowi Moskwy, o 
przestępczej działalności UBP, że czas to zmienić, bo po-
pełniono wiele błędów. Zdębiałem. Weszliśmy do środka, 
nikt nie sprawdzał biletów, wszyscy byli zasłuchani, a prze-
mawiał Bolesław Drobner. Świetnie panował nad reakcjami 
tłumu, gdy byliśmy gotowi iść pod UBP  i żądać zwolnienia 
więźniów; to przypominał, że żołnierze radzieccy wyzwolili 
nasz kraj, a dzięki Stalinowi Wrocław należy do nas, emocje 
wtedy malały. Jeszcze przez jakiś czas trzymał młodzież w 
napięciu, do momentu otrzymania wiadomości, że I sekre-
tarzem PZPR został wybrany Władysław Gomułka. Ten ko-
munikat spotkał się z wielkim entuzjazmem, a potem zagra-
ła orkiestra do tańca. W pracy wyczuwało się teraz zupełnie 
inna atmosferę. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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„Miło szaleć, kiedy czas po temu…
Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady…”

J. Kochanowski
W polskiej tradycji okres przedadwentowy to czas 

zabaw, ucztowania, biesiadowania wyznaczonego przez 
dni świętych: Marcina, Katarzyny i Andrzeja.

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypo-
czynku w Dydni jest organizatorem cyklicznej imprezy pod 
nazwą „Staropolska Biesiada Ludowa”.

W dniu 21 listopada 2015 r. odbyła się ona już po 
raz piąty.

Sala Wiejskiego Domu Kultury w Dydni zgromadziła 
wielu miłośników tańca i dobrej zabawy. W imprezie wzięły 
udział – jako współorganizatorki – reprezentacje Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy (oprócz KGW z Temeszowa, 
Krzemiennej i Witryłowa), pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy 
Jerzy F. Adamski, Sekretarz Gminy Beata Czerkies, rad-
ni, sołtysi, kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy 
szkół, kapela „Przepióreczka”, przedstawiciele lokalnych 
mediów.

Uczestników biesiady powitał Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Jacek Adamski, wskazując na tradycje 
kulinarne naszego regionu. Dawne potrawy, przyrządzone 
z naturalnych produktów, cechowała nie tylko prostota, ale 
też walory smakowe i odżywcze. Dziś na nowo odkrywamy 
regionalne smaki, chroniąc jednocześnie dziedzictwo kuli-
narne naszej Małej Ojczyzny. Oficjalnego otwarcia biesiady 

dokonał Wójt Gminy Jerzy F. Adamski. W tym roku zbie-
gła się ona z jubileuszem Kapeli Ludowej „Przepióreczka” 
obchodzącej 30-lecie pracy artystycznej. Członkom kapeli 
oraz jej opiekunowi Małgorzacie Turopolskiej Wójt złożył 
podziękowanie, a zgromadzeni na sali odśpiewali trady-
cyjne „sto lat”. Pani Danuta Młynarska-Marel w poetyckiej 
formie przedstawiła sylwetki byłych i obecnych członków 
kapeli, składając podziękowanie za rozsławianie Niebocka i 
gminy Dydnia poprzez prezentowanie ludowej muzyki. Wy-
razem wdzięczności były kwiaty oraz upominki wręczone 
kapeli  przez Koło Gospodyń Wiejskich z Niebocka.

Zofia Morajko zapoznała z tradycją staropolskich 
biesiad, przedstawiając krótki rys tematyczny.

dwór murowany.
Ale niewiele byśmy o tym dworze wiedzieli, gdyby 

nie wklejone do monografii zdjęcie piętrowego, drewniane-
go dworu na wyspie o archaicznej formie wieży obronnej, 
wziętej ze spuścizny głębokiego średniowiecza: Mamy oto 
przed sobą solidną, drewnianą budowlę zrębową, stawianą 
na planie prostokąta, jednopiętrową, o stromym czterospa-
dowym dachu poszytym gontem. Dolna kondygnacja dość 
znacznie poszerzona poprzez obudowanie od zewnątrz ro-
dzajem obejścia, nakrytego spadzistym, gontowym zada-
szeniem. Na piętrze widoczne są dwa asymetryczne, blisko 
siebie rozmieszczone, duże otwory okienne, przy czym je-
den z nich, lepiej widoczny, ma właściwie charakter piono-
wej jakby strzelnicy.

Wysoko pod dachem da się zaobserwować dalsze 
dwa małe okienka. Od lewej strony domostwa dostrzec 
można całkiem niewyraźny ślad mostka przerzuconego 
przez staw. W tle murowany budynek dworu nowszego, 
istniejący do dzisiaj, ale teraz już bardzo zmieniony i zde-
wastowany. 

Jeśli obiekt widoczny na pierwszym planie pełnił rze-
czywiście funkcje siedziby dworskiej, to jego fotograficzny 
wizerunek stanowi unikat w skali krajowej. Wyjątkowy i zu-
pełnie niezwykły jest przede wszystkim fakt, że drewniany 
budynek w typie niezmiernie starożytnej wieży mieszkalnej 
nie tylko przetrwał tak długo, ale i doczekał się swojej foto-
grafii. 

Helena Komorowska, autorka monografii, nie była-
by rodowitą temeszowianką, gdyby nie wypytała Dwerni-
ckiego, czy z dworem na wyspie nie wiąże się legenda. A 
jakże! Z tym, że należy pamiętać, iż każda legenda rządzi 
się swoimi prawami, a wśród praw tych stosunek do faktów 
bywa dość dowolny. Xawery Dwernicki opowiadał więc pani 
Komorowskiej, że gdy dwór w Temeszowie należał jesz-
cze do rodziny Fredrów, Tatarzy pojawili się w okolicy i, co 
oczywiste, na dwór najechali. Ówczesny właściciel, a miał 
nim być Józef Fredro, wysłał żonę z synem lochami, któ-
re prowadzić miały z dworu pod wyspą i dalej, przez Krze-
mienną, do Przemyśla. Sam zaś, z tymi, co pozostali, bronił 
dworu do upadłego. Tatarzy zdobyli dwór po wcześniejszym 
spuszczeniu wody ze stawu do Sanu i wszystkich obrońców 
wymordowali. Zniszczony dwór miał odbudować dopiero 
syn Józefa, który około 1700 roku powrócił do Temeszowa 
z Przemyśla.

Autor pozostaje z nadzieją, że wśród współczesnych 
znajdzie się człowiek zarówno z pieniędzmi, jak i fantazją, 
a nade wszystko żyjący w przeświadczeniu, że zabytki kul-
tury i architektury polskiej należy chronić przed zapomnie-
niem i przywracać im dawny blask. I może odbuduje dwór w 
Temeszowie, którego resztki chylą się ku upadkowi. 

Jacek Stachiewicz
Przedruk z „Skarby Podkarpackie” 
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Do domu nie miał odwagi wracać: bał się, że niko-
go nie zastanie. Zaczepił się więc w Warszawie. Pracował 
jako kierowca przy odbudowie gruzów, chodził do wie-
czorówki. Na przyśpieszonym kursie zrobił VI i VII klasę 
szkoły powszechnej; ale choć świadectwo miał, to wie-
dzy – już nie… I wtedy dowiedział się przypadkowo, że w 
kwietniu 1946 r. ojciec wrócił z kopalni radzieckiej! Znisz-
czony, schorowany; ten wykształcony leśnik, żołnierz armii 
austriackiej, odbywający służbę w Wiedniu, legionista nie 
miał już sił na podjęcie pracy w ojczyźnie. Dożył swych lat 
na głodowej rencie. Matka dostała pracę w Lisznej, siostra 
wyjechała do ZSRR. To była miłość: służąc w 1. Armii Woj-
ska Polskiego poznała oficera radzieckiego, szefa trans-
portu u generała Świerczewskiego. W 1948 roku poszła 
za nim na Wschód.

A on przyjechał do ojca na urlop – i poszedł do 
szkoły w Sanoku, bo dowiedział się, że uruchamiane jest 
gimnazjum przemysłowe przy fabryce wagonów. Dyrektor 
Dziduszko przyjął wiarusa bez zastrzeżeń, choć z prośbą: 
żeby zaliczył jako ekstern I klasę, bo jest za duży między 
pierwszaków… Za duży może i był – ale na pewno nie za 
mocny. Wojna odbiła się na jego zdrowiu i kondycji: był 
słaby, niesprawny, w szkolnych zawodach sportowych za-
wsze ostatni. Ambicji mu jednak nie brakowało, zawziął się 
i zainstalował sobie na strychu drążek, kółka; ćwiczył co 
rano – i jak kończył liceum mechaniczne, był już szkolnym 
mistrzem w skoku wzwyż i o tyczce, uczestnikiem ogólno-
polskich zawodów LZS w Aleksandrowie Kujawskim.

Raz na zawody przyjechał sanocki rodak, sławny 
tyczkarz, wielokrotny mistrz kraju Antoni Morończyk. Po-
wiedział Stanisławowi, że jest dobry, i że może poszed-
łby na AWF. To mu strasznie zaimponowało. Zapalił się do 
tej wizji, i jak skończył technikum (a właściwie, zgodnie z 
ówczesnym porządkiem edukacyjnym, najpierw gimna-
zjum przemysłowe, które dało mu uprawnienia ślusarza, 
a następnie liceum mechaniczne – z tytułem mechanika-
technologa), poprosił o możliwość studiowania właśnie na 
AWF. Nie bardzo wierzył wprawdzie, że go tam przyjmą, 
bo dostał przecież nakaz pracy w WSK w Mielcu, ale z 
drugiej strony – miał mocny atut: dyplom od Naczelnego 
Dowódcy WP oraz odznaczenia. No i okazało się, że to 
otwiera drogę na studiów wyższych. Został przyjęty!

Na akademii zrazu wystraszył się: dookoła młodzież 
wysportowana, obyta, on zaś – ze zwichrowanym życiory-
sem. Nigdy wcześniej nie miał styczności z anatomią, bio-

logią, fizjologią. Szczęście mu jednak sprzyjało. Ludzie byli 
przychylni, życzliwi; profesorowie widzieli jego braki, ale 
widzieli też zapał: chcieli mu pomóc, dawali szansę; więc i 
on nie mógł jej zmarnować. Choć nic nie dostał za darmo, 
choć nieraz uczył się trudniejszych rzeczy na pamięć, jak 
pacierza, przecież nie może zapomnieć: Morończyka, pro-
fesora Bilewicza. Za to właśnie, że dali mu szansę.

Trzy lata studiów przeleciały błyskawicznie. Dyplom 
– na bardzo dobry; i pozycja sportowa. Z początku nie mógł 
się zdecydować, na jaką dyscyplinę postawić – próbował 
lekkoatletyki, ciężarów, zapasów – ale gdy zobaczył go 
Kazimierz Laskowski, przedwojenny medalista olimpijski 
w szermierce (z sukcesami uprawiający też w przeszłości 
boks, pięciobój nowoczesny oraz… rugby) i zaproponował 
szpadę, podjął wyzwanie, zajął się fechtunkiem. Za nieca-
łe pół roku był mistrzem Warszawy, po roku akademickim 
mistrzem Polski, po trzech – członkiem kadry narodowej i 
drużynowym mistrzem kraju. Wiedział jednak, że z młod-
szymi kolegami nie może się równać – przecież miał za 
sobą Sybir, wojnę, ciężką ranę, kwalifikującą go do kate-
gorii inwalidów I grupy – i że powinien się cieszyć z tego, 
co ma, bo naprawdę wiele osiągnął.

Największym tryumfem była dla niego przynależ-
ność do kadry narodowej: do ostatnich dni pamiętał tamtą 
dumę i nie mógł się nadziwić, jak to było możliwe. Tu re-
prezentant Polski – a dwanaście lat wcześniej parias, nikt, 
sybirski katorżnik, niewolnik socjalistycznego państwa, 
uchodźca bez domu i rodziny. W międzynarodowych za-
wodach szło mu różnie, ale bez względu na klasę rywala 
najlepsze wyniki osiągał w starciach z reprezentantami 
Związku Radzieckiego. Niby nic nie miał do ludzi z tego 
kraju, miał świadomość, że oni nie ponosili winy za jego 
zniszczone dzieciństwo, za poniewierkę na zesłaniu, ale… 
Jakoś się zawsze tak mobilizował, jakby chciał im coś udo-
wodnić.

Kiedy zaproponowano mu asystenturę na AWF, 
przyjął ją bez namysłu. Zarobki skromne, ale praca na 
miejscu, możliwość kontynuowania treningu, rozwoju 
sportowego i trenerskiego. Zrobił więc magisterium, dostał 
awans na starszego asystenta; w sumie na akademii prze-
pracował 38 lat, a doliczając czas za kierownicą – miał 
równe 40 lat pracy zawodowej.

Pod koniec kariery los się uśmiechnął: dostał ofertę 
wyjazdu do Danii, na stanowisko trenera tamtejszej kadry 
narodowej, ale zanim zdążył spakować bagaże, przyszła 

Waldemar Bałda

Biesiadzie towarzyszył konkurs na najlepszą potrawę 
mięsną, jarską oraz nalewkę, które prezentowały poszcze-
gólne koła. Kapituła Smakoszy w osobach: Magdaleny 
Skotnik i Wioletty Kubickiej – Polańczuk dokonała degusta-
cji dań, wskazując te najlepsze, czyli: karkówkę w miodzie 
z Grabówki, lemiesze z Dydni oraz śliwowicę z Obarzyma. 
Wyróżnione koła otrzymały z rąk Wójta Gminy nagrody, a 
wszystkie koła podziękowanie za podtrzymywanie kulinar-
nych tradycji i pomoc w organizacji lokalnych imprez, także 
dzisiejszej.

Potrawy przygotowane na biesiadę to niezwykły po-
kaz kulinarnych kreacji naszych Pań. Na stołach pojawiły się 

przysmaki pachnące tradycją, pyszności z kuchni naszych 
babć. Bogactwo smaków i różnorodność potraw sprawiły, iż 
biesiada przerodziła się w ucztę dla amatorów tradycyjnego 
jadła. Kulinarne rarytasy przyciągały smakoszy aromatem 
oraz wybornym smakiem. Nie sposób wymienić wszystkich 
przysmaków, a tym bardziej ich popróbować.

Smakowite ucztowanie przebiegało przy muzyce 
„Przepióreczki”, zaś do tańca przygrywał zespół „Wymiata-
cze”. Stół i muzyka połączyły biesiadników, którym towarzy-
szył wesoły, wspaniały nastrój. Wspólna zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych.

Zofia Morajko
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Pracowicie upłynęło pierwsze półrocze roku szkolne-
go w Szkole Muzycznej w Dydni. Zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie brali czynny udział w koncertach organizowanych 
w związku z przypadającymi w tym czasie uroczystościa-
mi.  Już 1 września miał miejsce koncert inaugurujący rok 
szkolny. W miesiąc później, 1 października, w Przedszkolu 
w Dydni uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętno-
ści z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, a 16 paździer-
nika koncertem uczczono Dzień Edukacji Narodowej. Zgro-
madzeni słuchacze mieli okazję posłuchać uczniów klasy 
fletu, gitary, akordeonu, fortepianu, saksofonu i klarnetu 
przygotowanych przez swoich pedagogów. Szkoła aktyw-
nie włączyła się w organizację gminnych obchodów Święta 
Dnia Niepodległości. 11 listopada, obok solistów, wystąpił 
także chór szkolny, prezentując pieśni o tematyce patrio-
tycznej i niepodległościowej. W tym samym okresie miał 
miejsce koncert uczniów uświetniający uroczystość promo-
cji książki Waldemara Bałdy poświęconej postaci znane-
go artysty ludowego z Krzywego – Henryka Cipory. Rów-
nie uroczyście uczczono w Szkole Muzycznej I stopnia w 

Dydni Dzień Świętego Mikołaja. Niezależnie od aktywności 
estradowej w mijającym półroczu, uczniowie i nauczyciele 
szkoły nie ustawali w stałym uczestnictwie w konkursach, 
zarówno regionalnych, ogólnopolskich jak i międzynarodo-
wych. W pierwszych dniach października w Pradze czeskiej 

propozycja jeszcze ciekawsza - objęcia takiej samej posa-
dy w Boliwii, gdzie wysoko cenili wschodnioeuropejskich 
fechtmistrzów. Trochę obawy wzbudzała wiadomość, że 
Rosjanin, którego zatrudnili, wytrzymał w Boliwii zaledwie 
dwa tygodnie - w La Paz, na wysokości 4600 metrów nad 
poziomem morza, panują potworne dla Europejczyka 
warunki – jednak, jak to Polak, zdecydował, że raz kozie 
śmierć… Gdy wyszedł z samolotu, ciśnienie natychmiast 
wywołało u niego krwotok z nosa. 

Nie był już pierwszej młodości, bał się, że nie wy-
trzyma, na szczęście gospodarze przenieśli ośrodek 
przygotowań do Santa Cruz – tylko 450 metrów, tropik. 
Tam myślał, że jest w raju; czuł się świetnie, bez proble-
mu wypełnił roczny kontrakt. Mógł pracować dłużej, jego 
szermierze mieli wyniki, ale działacze nie potrafili znaleźć 
pieniędzy na nagrody; grupa się zniechęciła, on zaś poje-
chał do Portugalii. Spędził tam trzy lata, wrócił, popracował 
jeszcze trochę na AWF – i przyszła emerytura. Wyjątkowo 
zasłużona.

Z emeryturą zaś – spełnienie marzeń i tęsknot. Od 
1940 roku marzył przecież, by wrócić do tego swojego 
ojcowego domu z modrzewiowych bali, o ścianach sza-
lowanych modrzewiowymi deskami. O tym domu, który 
podpalali i Sowieci (spłonął jedynie budynek gospodar-
czy), i Ukraińcy – ale wtedy był w nim już ojciec, ocalony z 
zesłania, zdążył więc uratować, zagasić płomienie. Przez 
pół wieku mieszkał różnie – w barakach, ziemiankach, blo-
kach i apartamentach – ale to nie było to samo, nigdzie nie 
czuł się tak naprawdę u siebie, nigdzie nie był prawdziwie 
bezpieczny.

Więc wrócił na te ojcowe i matczyne Olchowce, za-
brał się do roboty. Dom był w opłakanym stanie, niekon-
serwowany, zaniedbany; na szczęście jednak – zdrowy. 
Odnowił go, odmalował, doprowadził gaz, wodę, założył 
centralne ogrzewanie, urządził saunę, pokój do ćwiczeń; 

5 lat to robił i każdego dnia czuł się lepiej; miał wrażenie, 
jakby go dom przygarniał, przytulał. Wystarczyło usiąść w 
fotelu, nic więcej; w duszę wchodził spokój i poczucie ab-
solutnego bezpieczeństwa.

Tym spokojem sycił się wiele lat. Nie tęsknił za wiel-
kim światem. Po ciężkich operacjach, bez nerki, już nie 
łaknął egzotyki. Zjeździł przecież pół świata, doszedł do 
najwyższych godności zawodowych, był trenerem klasy 
mistrzowskiej, napisał fachową książkę, wciąż wznawia-
ną i czytaną („Metodyka nauczania: floret, szabla, szpa-
da”), wyszkolił ponad 600 trenerów, jego wychowankowie 
prowadzili reprezentacje olimpijskie Danii, Włoch, Austrii, 
Stanów Zjednoczonych i Meksyku, miał w szufladzie do-
wody uznania w postaci chociażby Krzyża Oficerskiego i 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzy-
ża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, tytułów 
Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i… Przodownika 
Pracy. Twierdził, że nic mu więcej nie potrzeba. Jeśli chciał 
– ćwiczył, kiedy przyszła ta wola - odpoczywał. Dużo cza-
su spędzał w kuchni (z całego świata zwoził zawsze prze-
pisy, lubił eksperymentować przy garnkach), ale i chętnie 
wychodził między ludzi – działał w Radzie Dzielnicy. Żona 
śmiała się, że gdy na nowo został sanoczaninem – to ta-
kim na sto procent. Zrezygnował z warszawskiego adresu, 
zameldował się na Olchowcach – żeby móc z dumą parko-
wać w stolicy samochód, oznaczony tablicami RSA.

Jedno go tylko do końca dziwiło: że strasznie szyb-
ko mu życie przeleciało. Ale gdyby nawet mógł, niewiele 
by chciał w nim zmienić. Na pewno – tylko jedno: żeby nie 
było wojny i tych lat, spędzonych na Sybirze.

Stanisław Spyra przeżył w rodzinnym domu w Ol-
chowcach, przy ul. Kmicica, swoje ostatnie lata. Zmarł 26 
października 2004 roku.

Waldemar Bałda

Laury dla najlepszych
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Jedną z tardycji Świąt Bożego Narodzenia jest usta-
wianie szopki. Zazwyczaj przedstawia się ją w formie sta-
jenki, niekiedy również konstruowana jest w kształcie jaski-
ni bądź też groty. 

Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek 
Promocji i Wypoczynku w Dydni był organizatorem konkur-
su gminnego na wykonanie najpiękniejszej szopki Bożona-
rodzeniowej, techniką dowolną. W tym roku w konkursie 
mogły również brać udział osoby dorosłe. 

Szopki były różne: wieksze, miniejsze i duże. Bar-
dziej ozdobione i te mniej bogate. Jednak wszystkie z tym 
samym przesłaniem - ukazanie symbolicznego miejsca na-
rodzenia Syna Bożego.
Na konkurs wpłynęło 27 szopek. Miejsca w poszczególnych   
kategoriach przedstawiają sie następująco:
Przedszkole i klasy „0”:
1. Samorządowe Przedszkole w Dydni
2. Franciszek Rosolski – Niewistka
3. Klasa „0” Szkoły Podstawowej w Obarzymie
Wyróżnienie: Julia Frydryk – Dydnia
Klasy I-III:
1. Gabriela Kułak – Temeszów
2. Piotr Adamski – Grabówka
3. Kl. I-III Szkoły Podstawowej w Obarzymie
Wyróżnienie: Julia Stadnik – Niewistka
Klasy IV-VI:
1. Grzegorz Myćka – Grabówka

2. Maria Daria Kraczkowska – Jabłonka
3. Dawid Kułak – Dydnia
Wyróżnienie: Paweł Kostur - Dydnia
Kategoria specjalna bez ograniczeń wiekowych:
1. Aleksandra Siedlecka - Obarzym
2. Margita Majzner - Dydnia

Jurorzy z Muzeum Regionalnego w Brzozowie przy-
znali również nagrodę specjalną za najbardziej oryginalną 
szopkę Grzegorzowi Myćka z Grabówki.

Małgorzata Turopolska

miał miejsce X Art. Duo Festival, w ramach którego orga-
nizowany był konkurs wykonawczy. Jego zwycięzcą został 
akordeonista – Filip Siwiecki z klasy Krzysztofa Burego. W 
listopadzie Filip brał także udział w XXI Słupeckich Spotka-
niach Muzycznych, uzyskując zaszczytny tytuł Laureata. W 
grudniu podczas II Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycz-
nej uczestniczyła duża grupa uczniów akordeonu, uzysku-
jąc wyróżnienia. Obok wspomnianego już Filipa Siwieckie-
go byli to: Kacper Kosztyła, Mariusz Niziołek, Adrian Szul 
oraz Filip Baracz, przygotowani przez Krzysztofa Burego 
oraz Tomasza Mazura. W tym samym miesiącu w Soko-
łowie Małopolskim, podczas Międzypowiatowego Konkursu 
Kultury Muzycznej, wyróżnienie otrzymały Paulina Zubel 
oraz Klaudia Dobosz, młode pianistki grające w duecie pod 
kierunkiem Moniki Śliwki i Tomasza Putrzyńskiego.  

Najważniejszym z punktu widzenia dydaktyki wyda-
rzeniem minionego półrocza były Przesłuchania Centrum 
Edukacji Artystycznej, stanowiącego organ nadzorujący 
działalność szkół muzycznych w naszym kraju. Tym razem 
przesłuchaniem objęci byli soliści  szkół muzycznych II stop-
nia oraz zespoły kameralne szkół I stopnia. Tegoroczna for-
muła przewidywała dwa etapy: pierwszy – szkolny, podczas 
którego nauczyciele szkoły oceniali uczniów we własnym 
zakresie, kwalifikując równocześnie uczestników do udziału 
w etapie drugim – odbywającym, się na poziomie regionu, 
obejmującego jedno lub dwa sąsiadujące województwa. 
Także Szkoła Muzyczna w Dydni wzięła aktywny udział w 
przesłuchaniach. W etapie regionalnym szkołę reprezento-
wały trzy zespoły - duet fortepianowy w składzie: Paulina 
Zubel i Klaudia Dobosz przygotowany przez Monikę Śliwkę 

i Tomasza Putrzyńskiego oraz dwa tria fletowe. Pierwsze, 
przygotowane przez Dorotę Zubel, tworzyły: Patrycja Sabik, 
Angelika Seman oraz Angelika Mazur, drugie, działające 
pod kierunkiem Lukrecji Brudek, złożone z uczennic: Ka-
tarzyna Kondracka, Aleksandra Howorko i Kamila Krowiak. 
Zespoły oceniane były przez komisje składające się z wy-
bitnych instrumentalistów, wykładowców wyższych uczelni 
muzycznych w Polsce. Wszystkie trzy zespoły wyśmienicie 
zaprezentowały się podczas przesłuchań, otrzymując wy-
sokie punktacje. Ich występy potwierdziły bardzo dobry po-
ziom przygotowania muzycznego i estradowego. 

Tomasz Tarnawczyk  

Twórcy konkursowych szopek
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Wyróżnieni uczniowie z nauczycielem Krzysztofem Burym
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Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce była jedną z 2 szkół 
z województwa podkarpackiego, które znalazły się w gronie 
33 placówek z całego kraju, odbierających Krajowy Certyfi-
kat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Dokument z rąk wicemini-
ster edukacji – Teresy Wargockiej odebrała dyrektor Szkoły 
Zuzanna Dmitrzak wraz z Ewą Cioban - szkolnym koordyna-
torem Zespołu Promocji Zdrowia.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przy-
znała 33 szkołom Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca 
Zdrowie”. 18 grudnia 2015r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w 
Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów. 
Udział w niej oprócz wiceminister edukacji – Teresy Wargo-
ckiej wzięli również: dyrektor ORE Dorota Żyro, prof. dr hab. 
Barbara Woynarowska – autorka Programu Szkoła Promu-
jąca Zdrowie, Valentina Todorovska-Sokołowska – Krajowy 
Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, Bożena Jodczyk 
– członek Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole w ORE, 
wojewódzcy koordynatorzy oraz dyrektorzy i szkolni koordy-
natorzy szkół, które otrzymały krajowe certyfikaty.

Nasza Szkoła już ponad 10 lat temu rozpoczęła swo-
je działania związane z promocją zdrowia. Dyrektor Szkoły 
– Zuzanna Dmitrzak, od początku doceniała zaangażowanie 
szkolnego koordynatora Zespołu Promocji Zdrowia – Ewy 
Cioban i udzielała wsparcia całemu Szkolnemu Zespołowi 
Promocji Zdrowia. Dzięki temu, oraz akceptacji naszych 
działań przez całą społeczność szkolną w 2007r., nasza 
Szkoła została przyjęta do Rejonowej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie w województwie podkarpackim – Rejon 

Krośnieński, a w październiku 2010r. uzyskała Wojewódz-
ki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w województwie 
podkarpackim. W oparciu o diagnozę potrzeb zdrowotnych 
naszej społeczności szkolnej, zaplanowaliśmy działania na 
kolejne lata, które udało nam się skutecznie zrealizować. 
Następnie dokonaliśmy autoewaluacji działań Naszej Szko-
ły i zaprezentowaliśmy jej wyniki oraz osiągnięcia w zakre-
sie promocji zdrowia podczas publicznej prezentacji w maju 
2015 r. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku wraz z doku-
mentacją do wojewódzkiego koordynatora – Marioli Kiełboń 
w Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, stara-
jąc się o pozytywną rekomendację. Niebawem okazało się, 
że otrzymaliśmy pozytywną rekomendację wojewódzkiego 
koordynatora, co bardzo nas ucieszyło, gdyż to oznaczało, 
że nasz wniosek będzie teraz rozpatrywany przez Centralną 
Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, 
działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
Na podstawie rekomendacji Kapituły, Minister Edukacji Na-
rodowej nadaje szkole krajowy certyfikat. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na wiadomości ze Stolicy. I wreszcie udało 
się! Otrzymaliśmy informację, że Nasza Szkoła otrzymała 
Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”!

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że pra-
cujemy zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie, wy-
razem uznania dla systematycznej, często wieloletniej pracy 
oraz dla chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami z inny-
mi społecznościami szkolnymi.

Składamy serdeczne podziękowania całej społeczno-
ści szkolnej – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracow-

Ewa Cioban

Dzień 26 listopada 2015 r. był dniem, kiedy to młodzi 
wykonawcy z Gminy Dydnia, reprezentanci szkół podsta-
wowych i przedszkoli spotkali się na finale gminnym „Miko-
łajkowych Debiutów”.

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Wykonawcy zostali wyłonieni do fina-
łu gminnego drogą eliminacji, które to odbyły się w szkołach 
podstawowych i przedszkolach. Do konkursu zgłoszono 28 
wykonawców, którzy reprezentowali szkoły w: Niebocku, 
Krzemiennej, Dydni, Jabłonce, Grabówce oraz przedszkola 
w Niebocku i Dydni.

Młodych Artystów w tym roku oceniało dwóch jurorów:  
Dariusz Klimowicz oraz Marek Kupczakiewicz. Do udziału 
w koncercie finałowym w Brzozowie zakwalifikowano: Mar-
lenę Pilszak  kl. II Zespół Szkół w Niebocku, duet – Milenę 
Skrabalak i Nikolę Piskorowską kl. I Zespół Szkół w Dydni, 
Maję Kopiczak kl. I Szkoła Podstawowa w Grabówce oraz 
Wiktorię Pajęcką z kl. II Szkoły Podstawowej w Jabłonce. 
Jurorzy jednogłośnie stwierdzili, że poziom wykonywanych, 
niekiedy trudnych utworów był bardzo wysoki, a to z kolei 
jest dowodem, że rodzice jak i panie przygotowujące dzieci 
do występu wkładają w to dużo pracy i serca.

Na spotkanie z dziećmi przyjechał Św. Mikołaj, który 
w przerwie rozdawał wszystkim uczestnikom słodycze.

Publiczność bawiła się doskonale. Wszystkie dzieci 
biorące udział w koncercie otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i maskotki. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kul-
tury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzie-
ci do występu.

Małgorzata  Turopolska

Młodzi Artyści
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23 października 2015 roku w Samorządowym Przed-
szkolu w Dydni odbyło się uroczyste Pasowanie na Przed-
szkolaka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz nauczyciele i bliscy 
wszystkich przedszkolaków. Na wstępie dyrektor Dorota 
Bluj powitała zebranych, następnie oddała głos przedszko-
lakom. Dzieci w wierszach i piosenkach opowiedziały o tym, 
jak mija im czas w przedszkolu oraz czego się w nim na-
uczyły. Następnie nowo przyjęte dzieci złożyły ślubowanie 
przedszkolaka. Po części artystycznej głos zabrał Wójt, któ-
ry towarzyszył dzieciom podczas aktu pasowania. Wszyst-
kie nowe przedszkolaki po przejściu przez “czarodziejskie” 
drzwi zostały pasowane na Przedszkolaka przez naszą dy-
rektor. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały Indeksy 
Bezpiecznego Przedszkolaka. Po uroczystości wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na poczęstunek.

Dorota Bluj

nikom – za pracę i zaangażowanie w działania z zakresu 
promocji zdrowia w naszej Szkole.

To dzięki wysiłkowi tych wszystkich osób znaleźliśmy 
się w gronie 33 szkół, które dołączyły do 142 placówek nale-
żących do krajowej sieci szkół promujących zdrowie. Człon-
kostwo w niej to nie tylko osiągnięcie, ale również zobowią-
zanie do promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku, sportu. 
To także nieustające dawanie przykładu innym.

Nasza Szkoła jest pierwszą w gminie Dydnia i w po-
wiecie brzozowskim, która może poszczycić się takim Cer-
tyfikatem.

Ewa Cioban

14 stycznia 2016 r. na ręce wójta Gminy Dydnia 
wpłynął list gratulacyjny z Ośrodka Rozwoju Edukacji w 
Warszawie o następującej treści:

Mam przyjemność poinformować, że w 2015 roku 
Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promują-
ca Zdrowie rekomendowała wybrane szkoły do otrzymania 

Krajowego Certyfikatu. Zgodnie z procedurą nadawania 
Certyfikatu Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodo-
wej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 33 szkołom 
należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. 
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczyła szkołom Pani Teresa 
Wardecka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej.  Wśród szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat SzPZ 
znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ja-
błonce.

Tym prestiżowym wyróżnieniem może pochwalić 
się tylko 175 szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a 
jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które 
sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności 
szkolnej, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego 
oraz innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce, 
która dotychczas miała duże zasługi w tworzeniu i upo-
wszechnianiu działań służących promocji zdrowia w swoim 
regionie będzie miała teraz okazję służyć swoimi doświad-
czeniami także innym szkołom w Polsce.

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Euro-
pie od ponad 20 lat i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzy-
szonych w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for 
Heath in Europe – SHE). Szkołom stowarzyszonym w SHE 
wspólnie patronują Rada Europy, Komisja Europejska oraz 
Światowa Organizacja Zdrowia. Te trzy ważne gremia wiążą 
z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi 
w Europie. Przygotowuje on młode pokolenie nie tylko do 
zdrowego stylu życia, ale także do aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności 
za siebie i innych.

Obecność takich szkół na własnym terenie to zarów-
no szansa dla regionu, jak i satysfakcja.

Serdecznie gratuluję!
mgr Dorota Żyro

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warsza-
wie

Zaszczytne wyróżnienie

„Jestem sobie Przedszkolaczek...”
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W dniach od 7 do 12 grudnia 2015 r. delegacja 25 
przedstawicieli jednostek samorządowych sześciu rejonów 
Mołdawii gościła w gminie Dydnia. Wizyta studyjna odbyła 
się w ramach projektu „Profesjonalizacja zarządzania ope-
racyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania 
funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Moł-
dawii – II etap”.

Program jest realizowany w ramach Programu „Polska 
Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez fundację Terra Humana w Warszawie oraz 
organizację partnerską „Mostenitorii” w Balti w Mołdawii.

Goście z Mołdawii odwiedzili Urząd Gminy w Dyd-
ni, gdzie spotkali się z Wójtem Gminy Jerzym F. Adamskim 
oraz Zastępcą Wójta Stanisławem Pałysem, którzy odpo-
wiadali na pytania dotyczące funkcjonowania samorządu 
gminnego.

Następnie samorządowcy udali się do Zespołu Szkół 
w Dydni, gdzie mieli okazję spotkać się z harcerzami, którzy 
w tym czasie przebywali w szkole na kursie zastępowych 
oraz zadawali pytania dotyczące funkcjonowania szkoły dy-
rektor Iwonie Pocałuń.

Kolejnym punktem wizyty w Gminie Dydnia była 
Szkoła Muzyczna I st. w Dydni. Goście zwiedzili budynek 
szkoły, w której odbywa się nauka gry na 9 instrumentach 
i której uczniowie odnoszą ogromne sukcesy w Polsce i za 
granicą.

Samorządowcom z Mołdawii bardzo spodobała się 
Gmina Dydnia. Duże wrażenie wywarła na nich rozwinięta 
infrastruktura gminna.

Beata Czerkies

W miejscowości Obarzym zakończone zostały prace 
nad modernizacją Szkoły Podstawowej, w ramach zadania 
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 ramach przedmioto-
wego projektu wykonano remont elewacji wraz z docieple-
niem ścian zewnętrznych oraz  pomalowano dach.

W miejscowości Ulucz zakończone zostały prace 
realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego przy 
budynku byłej szkoły, polegające na wykonaniu remontu 
elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Zakończono modernizację części budynku Zespo-
łu Szkół w Dydni (elewacja od strony drogi oraz od strony 
wejścia do budynku). W ramach modernizacji wykonano re-
mont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz wymieniona 
została stolarka okienna.

Zakończona została także modernizacja dwóch od-
cinków dróg w miejscowości Niewistka. Remont jednej w 
całości przeprowadzono w ramach budżetu Gminy Dydnia, 
natomiast remont drogi „Na Dział” współfinansowany był w 

ramach środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 
wysokości 197.918 zł. (80% wartości zadania), pozostała 
kwota wyasygnowana została z budżetu Gminy Dydnia.

Maciej Dżoń

Mołdawscy goście w Zespole Szkół w Dydni

Wymiana samorządowych doświadczeń

Nowa elewacja budynku szkoły w Dydni
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4 października 2015 r. odbyło się poświęcenie i prze-
kazanie dla OSP Niebocko nowego lekkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 
10.30, koncelebrowaną przez Ks. Wicedziekana Edwarda 
Stępnia, Ks. Prałata Adama Drewniaka i Ks. Zenona  Ścir-
ko. Następnie na placu obok kościoła odbyło się poświęce-
nie samochodu  i uroczyste przekazanie samochodu stra-
żakom z Niebocka.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście na 
czele z Senator Alicją Zając, Posłem Bogdanem Rzońcą, 
Prezesem ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh Edwardem Roz-
enbajgierem, st. kpt Bogdanem Biedką z KP PSP w Brzozo-
wie, Członkiem Zarządu Rady Powiatu Jackiem Adamskim, 
Przewodniczącym Rady Gminy Dydnia Piotrem Szulem, 
Wójtem Gminy Dydnia Jerzym F. Adamskim. Obecni byli 
również radni, sołtysi, prezesi, naczelnicy z OSP Grabówki, 
Jabłonki, Krzywego, Temeszowa, Krzemiennej, Obarzyma, 
kierownicy referatów Urzędu Gminy w Dydni, dyrektorzy 
szkół. Oczywiście nie mogło zabraknąć druhów z OSP Nie-
bocko zarówno czynnych, jak i seniorów.

Powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Dydni dh Jerzy F. Adamski. Po po-
witaniu zaproszonych gości i druhów strażaków Przewodni-
czący Rady Gminy Piotr Szul przedstawił dane techniczne 
nowego samochodu oraz źródła sfinansowania jego zaku-
pu.

Samochód pożarniczy typu lekkiego, ratowniczo-
gaśniczy z napędem 4x2 Renault Trafic dla potrzeb i na 
wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
bocku.

Przy zakupie samochodu stosowano zapisy Pra-
wa Zamówień Publicznych /przetarg nieograniczony - nr 
ogłoszenia w BZP:212240-2015, data zamieszczenia: 
18.08.2015r/.

Zapłacono ogółem /brutto/: 122 800,00 zł., z tego:
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie 

w wysokości 30 000,00 zł.  – stosownie do umowy nr 
307/2015/UR/KD

- wkład własny z budżetu Gminy Dydnia w wysokości 92 
800,00 zł. 

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

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

Plener trwał dwa tygodnie - od 20 lipca do 1 sierpnia i 
był formą integracji artystycznej ludzi Pogranicza. Pierwsza 
wystawa poplenerowa miała miejsce 1 sierpnia 2015 r. we 
Dworze w Jabłonce.

Natomiast podsumowaniem i zakończeniem tego-
rocznych warsztatów był uroczysty wernisaż zorganizowa-
ny 23 października w łańcuckim Maneżu.

Sztuka nie zna granic ani barier językowych, dlate-

go w plenerze wzięło udział 24 artystów z Łotwy, Białorusi, 
Ukrainy i Polski. Plener odbywa się dzięki  zaangażowaniu 
i pomocy wielu osób i instytucji, m.in. władz Gminy Dydnia 
oraz Miasta Łańcuta, Stowarzyszenia „W Kręgu Pograni-
cza” czy „Galerii Marzenie” na czele z Marzeną Kowalską. 
To właśnie pod jej adresem płynęło najwięcej słów uznania i 
podziękowania za zorganizowanie wspaniałego pleneru.

Na wernisaż do Maneżu, oprócz kilku artystów bio-
rących udział w warsztatach, przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych, miedzy innymi: Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski, Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Joanna 
Rupar, Radni Miasta Łańcuta oraz liczne grono przyjaciół i 
znajomych malarzy.

Beata Czerkies

Stanisław Pytlowany

Renault Trafic w Niebocku
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W sobotę 19 grudnia 2015 r. w Domu Ludowym w 
Temeszowie odbyło się spotkanie wigilijne Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP z Gminy Dydnia. Uroczystemu spot-
kaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dydni druh 
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia.

W pierwszej części spotkania odznaczono straża-
ków ochotników złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami 
za zasługi dla pożarnictwa. 

Złoty medal otrzymał Dariusz Pytlowany. Srebrne 
medale: Tomasz Kozłowski, Ryszard Milczanowski, Jerzy 
Paraniak, Marian Paraniak, Marek Zajączkowski. Brązowe 
odznaczenia odebrali: Marian Drobot, Andrzej Kłyż, Marek 
Orłowski, Stanisław Skrabalak.

Po części oficjalnej uroczystą kolację wigilijną roz-
poczęło odczytanie pisma świętego przez Iwonę Pocałuń 
Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni oraz wspólna modlitwa 
za wszystkich obecnych na spotkaniu oraz tych, których 
już zabrakło przy wspólnym stole. Następnie Wójt Gminy 
życzył przybyłym, aby nadchodzące Święta Bożego Naro-
dzenia były czasem spędzonym w zdrowiu i radości oraz w 
rodzinnej atmosferze. Nie zapomniał również o podzięko-
waniach za rok pełen trudnej służby, życząc tym samym jak 
najmniej interwencji w nadchodzącym roku.

Świąteczne życzenia  wszystkim obecnym na spot-

kaniu złożyli również Przewodniczący Rady Gminy Dydnia 
Piotr Szul oraz st. kap. Jacek Kędra z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Podczas wspólnej kolacji strażacy wspominali mija-
jący rok. Podniosła atmosfera, dzielenie się opłatkiem na 
pewno wzmacnia więzi, które w codziennej służbie straża-
ka są bardzo potrzebne, aby jeszcze lepiej wypełniać misję 
niesienia pomocy innym.

Dane techniczne lekkiego samochódu ratowniczo-
gaśniczego marki Renault Trafic: napęd 4x2, silnik wyso-
koprężny, turbodoładowanie, pojemność 1598 cm3, moc 
silnika 115 KM, ABS, ESP, hak kulowy do przyczep o masie  
całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wyciągarka samo-
chodowa – uciąg  min. 3500 kg.

Kabina: furgon towarowo-osobowy w  kolorze 
czerwonym, zderzaki i nadkola w kolorze białym, przedział 
dla załogi trzydrzwiowy 6 miejsc /układ 1+2+3/, radio 
samochodowe z odtwarzaczem CD, reflektor ręczny /
szperacz/, radiotelefon samochodowy GM 360, radiotelefon 
Motorola GP 360, latarka kątowa, na samochodzie belka 
świetlna z napisem „STRAŻ”.

Zabudowa pożarnicza:
- uchwyty mocujące pompę szlamową;
- regały, półki boczne w przedziale sprzętowym z materia-

łów nierdzewnych;
- platforma  dachowa do przewozu węży ssawnych;
- drabinka składana w tylnej części pojazdu umożliwiają-

ca wchodzenie na podest dachowy;
- maszt oświetleniowy teleskopowy pneumatyczny z na-

jaśnicami o łącznej mocy 2000 W.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w 

swoich wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową dzia-

łalność OSP Niebocko. Życzyli dalszych sukcesów w nie-
łatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych 
planów na przyszłość.

List gratulacyjny do ochotników z Niebocka  skiero-
wał Powiatowy Komendant PSP w Brzozowie st. bryg. Jan 
Szmyd.

Stanisław Pytlowany

Beata Czerkies

Przekazanie listu gratulacyjnego

„Strażacka rodzina” przy wigilijnym stole
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