




�Nasza Gmina Dydnia II/2016

1050. rocznica Chrztu Polski to ważne wydarzenie  
dziejowe w historii kraju. W sposób szczególny uczcili je 
mieszkańcy gminy Dydnia. 

16 maja 2016 r. w Dydni odbyła się gminna uro-
czystość jubileuszowa zorganizowana przez Proboszcza 
Parafii Dydnia, Wójta Gminy Dydnia, Dyrekcję Zespołu 
Szkół w Dydni, pod Patronatem Honorowym Wojewody 
Podkarpackiego P. Ewy Leniart.

Uczestnicy uroczystości na czele z pocztami 
sztandarowymi szkół z terenu gminy przemaszerowa-
li do kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanio-
ła i Św. Anny. Tu ks. prof. Stanisław Nabywaniec przy 
współudziale ks. Adama Drewniaka – miejscowego pro-
boszcza, ks. Antoniego Moskala – proboszcza parafii 
Borownica i ks. Edwarda Stępnia – proboszcza parafii 
w Niebocku odprawił w języku łacińskim Mszę Świętą. 
Jej uroczysty charakter dopełniła oprawa muzyczna pa-
rafialnego chóru, który wykonywał pieśni liturgiczne rów-
nież po łacinie.

Druga część uroczystości miała miejsce w budyn-
ku Zespołu Szkół. Uczestnicy zebrani w sali gimnastycz-
nej obejrzeli scenkę ukazującą wydarzenia sprzed 1050 
lat oraz tematyczną prezentację multimedialną. Bogaty 
rys historyczny dotyczący przyjęcia chrztu i jego zna-
czenia dla państwa Polan przedstawił ks. prof. Stanisław 
Nabywaniec. Była to niezwykła lekcja historii.

Jubileuszowe Obchody Chrztu swoją obecnością 
zaszczycili: Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego, Adam Pęzioł - Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie, Ewa Miciak - Kierownik 
Biura Posła Bogdana Rzońcy w Brzozowie, Marek Kon-
dziołka – Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie, Halina Cygan – Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie oraz ks. Prałat Adam Drewniak, 
ks. Antoni Moskal, Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, Wice-
wójt Stanisław Pałys, Skarbnik Gminy Zofia Pytlowana, 
Sekretarz Gminy Beata Czerkies, radni Gminy Dydnia, 
sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, 
lokalni przedsiębiorcy, działacze kultury, uczniowie i 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dydni, młodzież 
oraz nauczyciele reprezentujący szkoły z terenu gminy, 
emerytowani nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły.

Obchodom towarzyszyła wystawa prac artystów 
– rzeźbiarzy – Henryka Cipory z Krzywego i Bogusława 
Iwanowskiego z Tyrawy Wołoskiej oraz konkurs fotogra-
ficzny „Ślady chrześcijaństwa w mojej okolicy”, koordy-
natorem którego był Zbigniew Kowalczyk, nauczyciel 
Zespołu Szkół w Dydni.

Do konkursu zgłoszono 78 prac. Laureatami zo-
stali: Martyna Śmigiel, Kacper Kafara, Krzysztof Piero-
żak - Grabówka, Jagoda Brewczak, Tomasz Adamski, 
Kinga Brewczak, Dorota Brewczak - Dydnia, Dorota 
Kupczakiewicz, Radosław Żaczek - Niebocko, Dorota 
Pytlowana, Aleksandra Piszczek - Temeszów, Krzysztof 
Cipora, Bogusława Krzywonos - Krzywe, Justyna Cypar-
ska - Jabłonka. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz nagrodę rzeczową. Nagrody ufundowali: ks. 
Adam Drewniak, Jerzy F. Adamski, Alicja Zając - Senator 
RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP.

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach odnosi-
li się do chrztu Mieszka I, wyrażając jednocześnie słowa 
uznania dla przygotowujących tę doniosłą uroczystość, 
zwłaszcza dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu 
Szkół w Dydni.

Barwny korowód

„Tedy książę Mieszko I przyjął chrzest”

Niezwykła lekcja historii
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27 czerwca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Dydni 
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu “Najlepsi z Naj-
lepszych Młodego Europejczyka”.

Na uroczystość wręczenia certyfikatów zostali za-
proszeni goście z zaprzyjaźnionej gminy Niwiska: Elżbieta 
Wróbel – Wójt Gminy Niwiska, Jolanta Marut – Z-ca Wójta 
Gminy Niwiska, Dorota Wilk – Dyrektor Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Niwiskach.

Uroczystość została uświetniona występem uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach oraz ucznia Szko-
ły Muzycznej w Dydni Filipa Siwieckiego, Najzdolniejszego 
Ucznia Powiatu Brzozowskiego, Laureata XVI edycji nagro-
dy Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najzdol-
niejszej młodzieży Podkarpacia.

Certyfikaty wręczyli Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul.

Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów, 
jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

Certyfikat mogą otrzymać uczniowie za bardzo do-
bre wyniki kształcenia i wychowania - średnia ocen mini-
mum 5,0; zachowanie wzorowe i szczególne wyróżniającą 
działalność na rzecz szkoły, a przede wszystkim za:
- udział i osiągane wyniki w konkursach, olimpiadach i za-

wodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na 
szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju,

- pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych
- tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Laureaci Certyfikatu:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespo-
le Szkół w Dydni
1. Sławomir Chorążak kl. VI b – Krzemienna
2. Kacper Chorążak kl. VI b –  Krzemienna
3. Filip Dmitrzak kl. VI b – Dydnia
Szkoła Podstawowa w Grabówce
1. Julia Kucharska kl. VI - Grabówka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
1. Łukasz Myćka kl. VI - Jabłonka
2. Hubert Pilszak kl. VI - Jabłonka

3. Angelika Sokołowska kl. VI - Jabłonka
Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 
Zespole Szkół Publicznych w Końskiem
1. Dominik Kot kl. VI – Krzywe
2. Amelia Szmyd kl. VI – Witryłów
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zespole 
Szkół w Niebocku
1. Mateusz Bartkowski kl. VI - Niebocko
2. Kacper Bartoszewicz kl. VI - Niebocko
3. Justyna Nowak kl. VI – Niebocko
4. Jakub Pierożak kl. VI – Niebocko
Szkoła Podstawowa w Wydrnej
1. Klaudia Dobosz kl. VI - Wydrna
2. Maria Rachwalska kl. VI – Wydrna
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespo-
le Szkół w Dydni
1.Aleksandra Czopor kl. III a – Dydnia
2. Magdalena Kondracka kl. III a – Krzywe
3. Natalia Rozmus kl. III a – Dydnia
4. Patrycja Sokołowska kl. III b – Jabłonka
Gimnazjum im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Zespole 
Szkół Publicznych w Końskiem
1. Jakub Baran kl. III – Końskie
Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Nie-
bocku
1. Sylwia Brejta kl. III b – Wydrna
2. Kacper Kafara kl. III b – Grabówka
3. Anita Oleniacz kl. III a - Niebocko
4. Patryk Mazur kl. III b – Wydrna
5. Radosław Rysz kl. III a – Grabownica
6. Krystian Sąsiadek kl. III a – Niebocko
7. Martyna Śmigiel kl. III b – Grabówka
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
1. Kamila Czerkies kl. IV cykl 4-letni – Jabłonka
2. Monika Frydryk kl. IV cykl 4-letni – Wydrna
3. Magdalena Kondracka kl. IV cykl 4-letni – Krzywe
4. Patrycja Nieznańska kl. IV cykl 4-letni – Jabłonka
5. Zuzanna Stadnik kl. IV cykl 4-letni – Niewistka
6. Adrian Szul kl. IV cykl 4-letni – Obarzym.

Laureaci Certyfikatu
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W dniu 8 czerwca 2016 roku obchodziliśmy Dzień 
Patronki Szkoły oraz 25. rocznicę przywrócenia Szkole 
Podstawowej w Dydni imienia Królowej Jadwigi.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną 
przez Ks. Prałata Adama Drewniaka i Ks. Piotra Pytlowa-
nego. Następnie wszyscy udali się w barwnym korowo-
dzie do szkoły. Na czele pochodu szły poczty sztandaro-
we: Szkoły Podstawowej w Dydni, Gimnazjum w Dydni i 
Zespołu Szkół  w Dobrej.

W sali gimnastycznej odbyła się II część uroczy-
stości. Najpierw zabrała głos Dyrektor Szkoły Iwona 
Pocałuń, która przywitała przybyłych gości. W tym dniu 
naszymi gośćmi byli m.in.: Ks. Prałat Adam Drewniak i 
Księża Katecheci, Starosta Powiatu Brzozowskiego Zyg-
munt Błaż, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, emery-
towani dyrektorzy i nauczyciele, delegacja Zespołu Szkół 
w Dobrej, z Dyrektorem  Anną Kornasiewicz, Dyrektorzy 
szkół i przedszkoli Gminy Dydnia, Radni Gminy Dydnia, 
Rodzice wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Elżbie-
tą Pocałuń oraz przedstawiciele rodziców, którzy 25 lat 
temu przyczynili się do przywrócenia szkole imienia.

Uczniowie szkoły podstawowej wprowadzili 
wszystkich w nastrój epoki Królowej Jadwigi, przedsta-
wiając sceny z Jej życia, tańce dworskie i pieśni. Po 
montażu słowno - muzycznym zostały wręczone laurea-
tom nagrody za konkurs plastyczny i wiedzy o Patronce. 
I miejsce w konkursie wiedzy zdobył Szymon Chorążak, 
II miejsce Martyna Bluj, III miejsce ex aequo: Jolanta Ku-
fel i Oliwia Rybczak. Laureatkami konkursu plastycznego 
zostały Amelia Szul i Emilia Marszałek. Dyrektor Szkoły 
przypomniała zebranym, że uczennica szkoły podstawo-
wej Martyna Rzeszut, w ubiegłym roku szkolnym została 
laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego 
zorganizowanego przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich. 
W związku z tym nasza szkoła w tym roku była organiza-
torem II edycji tegoż konkursu. Laureatką została uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Kamieniu - Prusinie Kornelia 
Januszewska. Do Krakowa na Zjazd Szkół Jadwiżańskich 
oddelegowany został Zbigniew Kowalczyk, by reprezen-
tować nas - organizatorów i wręczyć laureatce statuetkę i 
dyplom Primus Discipulos 2016 oraz nagrodę książkową 
z dedykacją Wójta Gminy Dydnia.

Następnie Henryk Dąbrowiecki przypomniał oko-
liczności przywrócenia szkole imienia Królowej Jadwigi 
oraz nazwiska i zasługi osób szczególnie zaangażowa-
nych w działania z roku 1990 i 1991: - Św. Królowa Jadwi-
ga, już w latach 20. XX wieku widniała na świadectwach 
naszej trzyklasowej publicznej szkoły powszechnej. Pa-
tronką naszej szkoły była aż do roku 1939, kiedy to w 
latach okupacji hitlerowskiej likwidowano wszelkie ślady 
polskości. W latach powojennych, na początku lat 50., 
ówczesne władze komunistyczne nadały naszej szkole 
imię Ludwika Waryńskiego, a w roku 1967, w 30. roczni-
cę strajków chłopskich, imię „Poległych  w Strajku Chłop-
skim w 1937 r. w Dydni”. Jednak w świadomości wielu 
mieszkańców Dydni, Królowa Jadwiga była jedyną godną 
postacią, mogącą sprawować patronat nad naszą szko-
łą. Dlatego 28 sierpnia 1990 r., z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora, rady pedagogicznej i rodziców odbyło się w tu-

tejszej szkole zebranie ogólne, w trakcie którego podjęte 
zostały dwie uchwały – pierwsza zobowiązywała dyrekto-
ra do działań mających na celu przywrócenie szkole imie-
nia Królowej Jadwigi, a druga – o powrocie nauczania 
religii na teren szkoły. Efektem całorocznych działań była 
uroczystość, która odbyła się 3 maja 1991 r. Rozpoczęła 
ją uroczysta, koncelebrowana Msza Św., której przewod-
niczył ks. bp. Edward Białogłowski. Wtedy też poświę-
cono zakupiony sztandar. Następnie przemaszerowano 
na teren szkoły, gdzie poświęcono tablicę pamiątkową 
oraz odczytano zarządzenie,  i akty przyznające szkole 
imię Królowej Jadwigi oraz prawo posiadania sztandaru, 
hymnu i godła. Następnie Marta Rachwał przedstawiła 
prezentację multimedialną dotyczącą tamtych ważnych 
wydarzeń. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście. Oko-
licznościowe przemówienia wygłosili: Starosta Brzozow-
ski, Wójt Gminy Dydnia, Ks. Krzysztof Żołyniak z Dobrej, 
Marek Bluj, dziennikarz, absolwent SP w Dydni, nagro-
dzony w tym dniu statuetką Przyjaciel Szkoły w Dydni, 
Halina Pocałuń, emerytowana nauczycielka SP w Dydni 
oraz Ks. Prałat Adam Drewniak.

Na zakończenie organizatorom uroczystości z 
1991 roku oraz wszystkim osobom najbardziej zaangażo-
wanym w przywrócenie szkole imienia zostały wręczone 
pamiątkowe statuetki. Zostali nimi uhonorowani: Henryk 
Dąbrowiecki - ówczesny Dyrektor SP w Dydni, Zygmunt 
Błaż, Roman Korfanty, ks. bp. Edward Białogłowski, ks. 
Adam Drewniak, Zofia Żebrak, Zofia Morajko, Małgorza-
ta Kiełbasa, Adam Bieleń, Wiesław Bluj, Janusz Pytlowa-
ny, Maria Wójcik, Eugeniusz Cipora, Mieczysław Bieda, 
Elżbieta Bluj, Halina Pocałuń, Marek Bluj oraz Jerzy F. 
Adamski Wójt Gminy Dydnia i Małgorzata Rauch Podkar-
packi Kurator Oświaty. Ponadto uczestnicy uroczystości 
otrzymali pamiątkowe płyty CD z prezentacją multime-
dialną na temat przywrócenia szkole imienia.

Po części oficjalnej Dyrektor Iwona Pocałuń po-
dziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowa-
nie tegorocznego Święta Patronki połączonego z 25. 
rocznicą przywrócenia Szkole Podstawowej w Dydni 
imienia Królowej Jadwigi: - Nie byłoby dzisiejszego świę-
ta, działań wychowawczych opartych na wartościach wy-
znawanych przez Królową Jadwigę, gdyby nie dokonania 

Nagrodzeni uczniowie

fot. archiwum

Jolanta Repska, Zofia Wojnowska, Marta Rachwał
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W dniu 25 maja 2016 r. Gimnazjum w Dydni obcho-
dziło Święto Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele 
Parafialnym w Dydni odprawioną przez Ks. Artura Dyrdę. 
Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice, nauczyciele czyn-
ni i emerytowani Zespołu Szkół w Dydni oraz zaproszeni 
goście.

Druga część obchodów Dnia Patrona miała miejsce 
w budynku szkoły. Rozpoczęła ją Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dydni Iwona Pocałuń słowami Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego: „To, co jest teraz, nie da się porównać z tym, co nas 
czeka… .Wewnętrzna praca nad sobą podobna jest niekie-
dy do okrutnego skwaru spadającego na nasze głowy, który 
może nas porazić, wysuszyć, umęczyć i odebrać wszystkie 
siły. Jednakże trudy te są niczym w porównaniu z przyszłą 
chwałą”.

Wskazała najważniejsze działania wpisane w pro-
gram wychowawczy szkoły oparty na ponadczasowym 
dziele , jakim jest „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”. Na-
stępnie młodzież gimnazjum przedstawiła program arty-
styczny, którego mottem stały się słowa  Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego: „Trzeba iść w przyszłość, nie zapominając o 
przeszłości”. W  montażu słowno – muzycznym odniosła się 
do ważnych wydarzeń historycznych, które tegorocznemu 
Świętu Patrona nadają wyjątkowy charakter. To m.in: 1050. 
Rocznica Chrztu Polski, 360. rocznica złożenia ślubów 
Jana Kazimierza, 60. rocznica Jasnogórskich Ślubów Naro-
du, 35. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w 
Krakowie.

Fakty te uczniowie w sposób szczególny powiązali z 
Postacią i nauczaniem Patrona.

Od czasu nadania imienia szkoła realizuje kolej-
ne punkty „Społecznej Krucjaty Miłości”. W tym roku pra-
ca wychowawcza skupiła się wokół zapisu: „Przebaczaj 

wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody”. Przesłanie zawarte w 
tym punkcie znalazło odzwierciedlenie w pracach konkursu 
popularyzującego Postać i nauczanie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Swoje, często bogate przemyślenia uczniowie przed-
stawiali w formie literackiej (wiersze, rozprawki), plastycznej 
(plakaty) i prezentacji multimedialnych. Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe dotyczące Postaci 
Patrona.

Witając zebranych, Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni 
Iwona Pocałuń  powróciła do Gminnych Obchodów 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski w dniu 16.05.2016 r., w których spo-
łeczność szkoły brała aktywny udział.  Podziękowała Posło-
wi Bogdanowi Rzońcy za przekazanie okolicznościowego 
adresu oraz ufundowanie nagród na konkurs fotograficzny 
„Ślady chrześcijaństwa w mojej okolicy”. Odtworzono tak-
że wystąpienie Posła, który podczas obrad Sejmu w dniu 
14.07.2015 r. informował Wysoką Izbę o zorganizowanej  w 
Zespole Szkół w Dydni konferencji naukowej „Związki Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego z Podkarpaciem”. To wielki 
zaszczyt i wyróżnienie, że o naszej szkole i działaniach 
przez nią podejmowanych mówi się w sali sejmowej.

Doceniając działania popularyzujące naszą szkołę, 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dydni przyznała Po-
słowi Bogdanowi Rzońcy tytuł i statuetkę „Przyjaciel Szko-
ły”, którą Dyrektor Szkoły wraz z Wójtem Gminy Dydnia 
oraz Wicekuratorem Oświaty wręczyła Posłowi podczas 
uroczystości. Takim wyróżnieniem uhonorowano również 
Senator RP Alicję Zając.

W swoim wystąpieniu Poseł Bogdan Rzońca odniósł 
się do Postaci Patrona , podkreślając Jego wyjątkowość. Z 
uznaniem wypowiadał się o działaniach szkoły, twierdząc 
że takie wychowanie młodzieży gwarantuje Ojczyźnie do-
brą przyszłość. Natomiast Wicekurator Stanisław Funda-
kowski gratulował szkole postawy młodzieży, zaś Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski zwrócił uwagę na strój galowy 
uczniów, co podkreśliło rangę uroczystości.

Dziękując gościom za wystąpienia, Dyrektor Iwona 
Pocałuń powiedziała, że słowa uznania skierowane pod 
adresem nauczycieli i uczniów utwierdzają w słuszności po-
dejmowanych działań oraz właściwie realizowanej  pracy 
wychowawczej  szkoły.

Dyrektor złożyła podziękowanie uczestnikom uroczy-
stości oraz wszystkim, którzy w jej przygotowanie wnieśli 
swój wkład: nauczycielom, pracownikom obsługi i admini-
stracji, Radzie Rodziców, uczniom. Na zakończenie spotka-
nia młodzież wręczyła zaproszonym Gościom pamiątkowe 
„kartki prymasowskie”. Coroczne Święto Patrona zbiega  
się z Dniem Matki. Z tej okazji uczniowie złożyli serdeczne 
życzenia swoim Mamom.

Zofia Morajko

osób, które 25 lat temu przyczyniły się do przywrócenia 
Szkole Podstawowej w Dydni imienia Królowej Jadwi-
gi. Dzisiaj dziękujemy za wyjątkową Patronkę, która tak 
pięknie zapisała się historii Krakowa, w historii Ojczyzny, 

w dziejach Kościoła i dziejach Europy oraz w historii na-
szej szkoły.

Jolanta Repska, Zofia Wojnowska, Marta Rachwał

„Żeby iść w przyszłość, najpierw trzeba uszanować przeszłość”

fot. archiwum

Zofia Morajko
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W dniu 27 maja 2016 r. mieszkanka naszej Gminy 
Pani Janina Bieda z Dydni ukończyła 102. rok życia. Z tej 
okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski wspólnie z Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Małgorzatą Pomykała.

Pani Janina otrzymała życzenia zdrowia na kolejne 
lata życia, bukiet pięknych kwiatów i okolicznościowy upo-
minek. Pani Janina pomimo sędziwego wieku ma się do-
brze, jest bardzo sympatyczną i pogodną osobą.

Dostojnej Jubilatce życzymy wszystkiego dobrego 
– przede wszystkim zdrowia, ale także spokoju, radości i 
optymizmu każdego dnia oraz wielu radosnych lat w gronie 
bliskich.

Małgorzata Pomykała

„Nie lękajcie się… Ja jestem z wami”…
W sobotę 7 maja w parafii Jabłonka miała miejsce 

szczególna uroczystość- wprowadzenia relikwii św. Jana 
Pawła II. Wydarzenie to zainaugurowała uroczysta Msza 
Św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Mieczysława Mok-
rzyckiego - osobistego sekretarza Jana Pawła II, świadka 
Jego ŚWIĘTOŚCI.

Z wielką radością przeżywaliśmy ten dzień - zarów-
no w społeczności szkolnej, jak i parafialnej. Uroczystość 
w kościele uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej 
w Dydni - na czele z dr Elżbietą Przystasz, a także Chóru 
z Sanoka.

Słowa Arcybiskupa skierowane podczas homilii 
utwierdzają nas w przekonaniu, że Jan Paweł II w swej co-
dzienności był ŚWIĘTY. Świadczył o tym Jego sposób na 
przeżywanie każdego dnia: dla wszystkich bowiem potrafił 
znaleźć czas, pamiętał w modlitwie o tych, z którymi się spo-
tykał, dużo się modlił w wielu intencjach i o różnych porach 
dnia. Jego obecność i bliskość możemy namacalnie odczuć 
teraz, kiedy pozostał z nami w cząstce świętych relikwii.

Po mszy św. udaliśmy się w procesji pod pomnik 
Jana Pawła II przy naszej szkole. Uczniowie zaprezento-
wali krótki montaż słowno-muzyczny, wspólnie się pomodli-
liśmy i odśpiewaliśmy pieśni maryjne. Po zakończonej pro-
cesji Arcybiskup Mokrzycki odwiedził naszą szkołę, dokonał 
wpisu do szkolnej kroniki:

„Gratuluję Szkole, że wybrała sobie za Patrona 
Jana Pawła II, u boku którego byłem przez ponad 9 lat jako 
drugi sekretarz. Z pewnością jako Święty będzie pomagał 
Wam zdobywać wiedzę i stawać się Człowiekiem. Dyrek-
cji dziękuję za obdarzenie mnie odznaczeniem „Przyjaciela 
Szkoły”. Całej społeczności szkolnej z serca błogosławię”. 
Zwiedził również muzeum poświęcone naszemu Patronowi. 
Przekazał nam pamiątkowy medal z pontyfikatu Jana Pa-
wła II, który wzbogaci zbiór pamiątek .

Jan Paweł II przybył do nas z daleka, lecz tak na-
prawdę powrócił do siebie, w te piękne, górskie okolice, 
które były mu od zawsze bliskie. Jesteśmy uczestnikami 
niezwykłych wydarzeń, które dzieją się w naszych czasach. 
W Roku Miłosierdzia Bożego kolejny raz zostaliśmy obda-
rowani niezwykłą łaską, bowiem do relikwii św. s. Faustyny 

Serdeczne życzenia dla Jubilatki

Uroczysta Msza Święta

Przed pomnikiem Św. Jana Pawła II

fot. T. Żaczek

fot. I. Sokołowski

fot. I. Sokołowski

Justyna Cyparska
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Małgorzata Wydrzyńska

dołączył Świety naszych czasów - Jan Paweł II. Temat Miło-
sierdzia często Mu towarzyszył. To On napisał Encyklikę o 
Bożym Miłosierdziu, On ogłosił Święto Bożego Miłosierdzia, 
On także kanonizował sekretarkę Bożego Miłosierdzia- św. 
s. Faustynę.

Wierzymy, że teraz będziesz nam szczególnie błogo-

sławił św. Janie Pawle II. Twoje słowa „Nie lękajcie się” na-
bierają aktualności i mocy w tych trudnych czasach. Niech 
przykład Twojego życia umacnia nas w drodze do święto-
ści. Błogosław nam, szczególnie teraz, gdy Ewangelię win-
niśmy „głosić na dachach...”.

Justyna Cyparska

Edward Wydrzyński - 
Sołtys Wsi Wydrna, nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu oraz 
podstaw programowania i ob-
sługi maszyn CNC w Sanockim 
Zespole Szkół Technicznych. 
Urodził się 29 kwietnia 1953 
roku w Wydrnej jako najstarszy 
syn Kazimierza i Genowefy Wy-
drzyńskich. 

Uczęszczał do 8-klasowej 
Szkoły Podstawowej w Wydrnej. Po jej ukończeniu roz-
począł naukę w Przyzakładowej Szkole Zasadniczej AU-
TOSAN Sanok. Od tego czasu związany był z tą szkołą, 
najpierw jako uczeń, później jako pracownik. Obowiązkową 
służbę wojskową odbył w latach 1972 - 1974, uzyskując 
stopień kaprala. W 1976 roku ożenił się z Janiną Jarosz, z 
którą miał troje dzieci. W latach 1977 - 1990 wraz z rodziną 
mieszkał w Witryłowie, potem na stałe osiadł w Wydrnej, w 
nowo wybudowanym domu. 

W latach 1968 - 1991 pracował na stanowiskach: 
ślusarz, tokarz w firmie AUTOSAN S.A. w Sanoku oraz w 
Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego „STOMIL”.

Przez cały ten czas dokształcał się, zdobywając 
nowe umiejętności i poszerzając kwalifikacje zawodowe. 
W 1992 r. uzyskał uprawnienia do nauczania praktycznej 
nauki zawodu - specjalność obróbka skrawaniem. Następ-
nie do 1998 r. szkolił się w kierunku aktywizujących metod 
nauczania. 

W 1991 r. rozpoczął swoją karierę w nauczaniu mło-
dzieży jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu Zespołu 
Szkół Technicznych, a w 1999 r. rozpoczął studia wyższe. 
W 2004 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie kształcenia 
zawodowego na kierunku pedagogicznym (Uniwersytet 
Rzeszowski). Kontynuował też ścieżkę awansu zawodowe-
go nauczyciela, zdobywając jego kolejne tytuły: nauczyciela 
mianowanego, a później dyplomowanego.

Był człowiekiem bardzo ambitnym, pracowitym i cie-
kawym świata oraz nowych rozwiązań technologicznych. 
W wielu dziedzinach był samoukiem, przekuwając pomysł 
w działanie. Samodzielnie wykonywał prace stolarskie, po-
cząwszy od przygotowania potrzebnego warsztatu,  jego 
wyposażenia, planów technicznych aż do realizacji potrzeb-
nych mu w codziennym życiu rzeczy typu: meble domowe, 
meble ogrodowe, ogrodzenia, altany, maszyny  i urządzenia 
techniczne. Wszystko skrupulatnie rozrysowane.

Zainteresowany rozwojem miejscowości w której 
mieszkał, angażował się w różnorodne inicjatywy społecz-
ne. Począwszy od prac przy budowie kościoła, które po-

legały m.in. na zaprojektowaniu i współwykonaniu obicia 
drewnem sufitu oraz filarów kościoła pod wezwaniem Na-
wiedzenia NMP w Wydrnej, staraniu o realizację wykonania 
ławek kościelnych.

Początkiem lat 90. reaktywował działalność Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wydrnej, po wielu latach zastoju. 
W czasie, w którym był Prezesem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wydrnej, pomagał w zdobyciu niezbędnego umun-
durowania. Pierwszy zakupiony na rzecz OSP Wydrna sa-
mochód strażacki pozyskano z jego inicjatywy. 

Dzięki posiadanym umiejętnościom podjął się opra-
cowania projektu napędu promu na rzece San w miej-
scowości Krzemienna – Ulucz na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Brzozowie. Wyżej wymieniony projekt był 
jego pomysłem autorskim. Na podstawie tego projektu in-
westycja została zrealizowana. Dzięki temu prom posiada 
elektryczno-radiowy napęd. 

Jedną z wielu jego pasji było pszczelarstwo. Zało-
żył własną pasiekę, którą zamierzał rozwinąć i poszerzyć. 
Jako samouk bardzo dużo czytał, uzupełniał braki w wia-
domościach poprzez konsultacje ze specjalistami, udział 
w konferencjach i szkoleniach, poszerzając wiedzę w tym 
zakresie.

Funkcję Sołtysa Wsi Wydrna sprawował rok - od 
stycznia 2015 r. i choć to był bardzo krótki okres, wyraź-
nie zaznaczył swoją obecność wśród lokalnej społeczności 
oraz władzy samorządowej, wdrażając w życie wiele pomy-
słów i realizując projekty, do których zaliczyć możemy:
- wykonanie dróg do posesji,
- wykonanie mostków,
- prace remontowe przy Domu Ludowym, 
- przycinka drzew przy drodze wjazdowej do wsi,
- uzupełnienie znaków drogowych na terenie wsi, 
- regulacja i utwardzenie koryta rzeki przy drodze do koś-

cioła, 
- zwiększenie budżetu sołeckiego na rozwój wsi na rok 

2016, 
- remont lamp oświetleniowych przy budynku Domu Lu-

dowego,
- starania o sfinansowanie położenia kostki brukowej 

przez GS Dydnia przy Domu Ludowym w miejscu uży-
teczności publicznej, 

- prace na rzecz dzwonnicy kościelnej. 
Wielką ambicją Edwarda Wydrzyńskiego było pozy-

skanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz zrealizowania 
dwóch projektów w miejscowości Wydrna: modernizacji 
starej sali oraz wykonania muszli koncertowej. Ponadto 
opracował koncepcję założenia Stowarzyszenia Wsi Wyd-
rna, z myślą o aktywizacji mieszkańców wsi. 

fo
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Ks. Stanisław Nabywaniec
Proboszczowie z Grabownicy mieli nieskrępowane 

prawo używania świątyni w Grabówce, mimo, że ta w hi-
potekach została wpisana jako własność parafii greckoka-
tolickiej. 

Co miesiąc ksiądz z Grabownicy przyjeżdżał tu od-
prawiać mszę  św., a także celebrował tu, nie bez przeszkód 
wprawdzie ze strony ks. Sołtykiewicza, pasterki i inne nabo-
żeństwa. 

Ksiądz Sołtykiewicz polecił wszak cerkiewnemu aby, 
gdy przyjedzie proboszcz z Grabownicy ani nie otwierał 
świątyni, ani nie dawał mu kluczy. 

Do incydentu doszło, gdy mszę św. za duszę swej 
żony zamówił u prałata Winnickiego Polak z Grabówki – 
„pan na Grabówce” – Władysław Hićkiewicz. Zaprosił on ks. 
Winnickiego do Grabówki. Gdy ksiądz wraz z organistą Pio-
trem Trześniowskim przyjechali do Grabówki, zastali świą-
tynię zamkniętą. Cerkiewny na prośbę, by otworzył drzwi 
do świątyni, odpowiedział, że nie ma kluczy, ponieważ mu 
zginęły. Organista zajrzał jednak do szafki, gdzie zawsze 
klucze znajdowały się i znalazł je na swoim miejscu. Wziął 
je i otworzył świątynię. Ksiądz odśpiewał był już nokturn za 
zmarłą Julię Hićkiewicz z Wisłockich, gdy przybył paroch z 
Lalina zaalarmowany przez cerkiewnego. Wpadł pędem do 
świątyni w chwili, gdy ks. Winnicki ubrany w ornat kierował 
się do ołtarza. Zaczął besztać sędziwego proboszcza i wo-
łać: „szo ty majesz w mojej cerkowci, chto tobi pozwołył, ja 
tu gazda wynosył sia” . Po tym incydencie, którego jednak 
ks. Winnicki nie zaskarżył, w oparciu o prawo współużywa-
nia, podjął wraz z Polakami z Grabówki starania, aby zbu-
dować tu własny kościół. Zamiaru nie zrealizował, ponieważ 
przeszkodziła mu w tym śmierć w wieku 90 lat po 53 latach 
duszpasterzowania w Grabownicy.

Po śmierci ks. Winnickiego przeciwko nowemu 
proboszczowi w Grabownicy wystapił ks. Aleksander 
Trześniowski. Do zaostrzenia konfliktu doszło szczególnie 
w 1919 r., kiedy to ks. Jan Reichel został zgłoszony na kan-
dydata do Rady Szkolnej w Grabówce. Ksiądz Trześniow-
ski podburzał grekokatolików przeciwko jego kandydaturze. 
Cała sprawa znalazła swój finisz u władyki przemyskiego i 
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie. Ksiądz Reichel 
został wybrany do rady. Nowe zarzewie konfliktu powstało, 
kiedy ks. Trześniowski chrzcił dzieci parafian grabownickich, 
a ks. Reichel stanowczo upomniał go, co jeszcze bardziej 
rozdrażniło parocha z Lalina. Kolejną akcję przeciwko Pola-
kom rozwinął podczas wyboru wójta w Grabówce. Przywo-
łał do siebie sekretarza gminy, swego parafianina i innych 
swoich parafian i powiedział im: „Nie mieszam się do tego, 
kogo chcecie wybrać na wójta, ale to wam mówię, obierz-
cie sobie choćby największego łajdaka, byle nie Polaka”. 
Słowa te przytoczył ks. Reichel, powołując się na relacje 
Polaków z Grabówki. Kolejny incydent stanowiła odmowa 
ks. Trześniowskiego udostępnienia cerkwi w Grabówce dla 
odbycia spowiedzi polskich dzieci szkolnych z tej wioski. 

Wówczas ks. Reichel skierował sprawę do konsystorza 
greckokatolickiego w Przemyślu. Nie otrzymawszy żadnej 
odpowiedzi, odwołał się bezpośrednio do władyki Jozafata 
Kocyłowskiego. Niestety, władyka również nie dał odpowie-
dzi na argumentację, że dzieci są biedne, bose i trudno je w 
porze jesienno-zimowej wysyłać do kościoła w Grabownicy. 
Ksiądz Reichel skierował zatem kolejny list, w którym po-
wołał się na rozporządzenia papieskie i zapowiedział odwo-
łanie się do Nuncjatury Apostolskiej. Tym razem odpowiedź 
(pismo nr 7120) przyszła natychmiast do parocha w Lalinie. 
Władyka powołując się na rozporządzenie z 17 VIII 1896 r. 
L. 3808 i na pismo proboszcza grabownickiego z 9.XI.1920 
r. pisał, by bez ważnych przeszkód nie wzbraniać probosz-
czowi z Grabownicy pełnić swych posług duszpasterskich 
w cerkwi w Grabówce, jeśli o to poprosi. Ks. Reichel dwu-
krotnie tylko skorzystał z tej łaskawości władyki i postano-
wił zrealizować zamiar swego poprzednika - wybudować w 
Grabówce kościół.

W Grabownicy stał starszy, nieużywany po wybu-
dowaniu nowego kościoła w Grabownicy, dawny kościół 
parafialny wzniesiony został w latach 1624-1631. To właś-
nie ten kościół w 1921 r. przeniesiony został do Grabówki. 
była to budowla drewniana i posiadała wykonaną z belek 
konstrukcję wieńcową, z zewnątrz oszalowana deskami. 
Budowniczym świątyni w XVII w. był Hieronim Nagórski. 
Kościół wzniesiono na rzucie prostokąta z dodaniem po-
mieszczenia na zakrystię oraz kaplicę. Strop kościoła był 
płaski, deskowany i pięknie ozdobiony barwną polichromią. 
Nad transeptem u góry umieszczona została godna uwagi 
tęcza, o bogatym wystroju rzeźbiarskim z belką profilową, 
na której znajdował się krucyfiks z epoki baroku – przełom 
XVII i XVIII w. Po obu stronach krucyfiksu ustawione zostały 
rzeźby wolnostojące, znacznie późniejsze, bo pochodzące 
z XIX w. - niemal naturalnej wielkości rzeźby Matki Boskiej 
oraz św. Jana Ewangelisty. Po przeniesieniu kościoła z 
Grabownicy do Grabówki przemalowania wnętrza po doko-
nanej rekonstrukcji obiektu dokonał w 1921 r. Włodzimierz 
Lisowski. Chór znajdujący się nad wejściem do nawy głów-
nej kościoła posiadał płaski parapet z dekoracją snycerską. 
Organy pochodziły również z Grabownicy i miały osiemna-
stowieczny rodowód.

W marcu 1925 r. przeprowadzony został w Grabów-
ce, w oparciu o ustawę sejmową z lipca 1924 r., plebiscyt 
odnośnie języka nauczania w miejscowej szkole. Paroch 
z Lalina, ks. Trześniowski zorganizował wśród swych pa-
rafian kampanię na rzecz języka ukraińskiego, jako języ-
ka nauczania w Lalinie i w Grabówce. W Lalinie chodziło o 
utrzymanie tego języka, w Grabówce zaś o jego wprowa-
dzenie. Kampania dała sukcesy i za językiem ukraińskim 
złożono wymaganych 40 deklaracji. Były wśród nich rów-
nież deklaracje Polaków. Podobną akcję przeprowadził w 
tych wioskach i ks. Reichel. Na poparcie języka polskiego 
w Lalinie zebrano 27 deklaracji, w Grabówce zaś 50. Wynik 

Edward Wydrzyński zmarł 12 lutego 2016 r. w Brzo-
zowie. Został pochowany na cmentarzu w Wydrnej. 

W pamięci mieszkańców wsi Wydrna zapisał się jako 

pracowity człowiek i zaangażowany w rozwój wsi społecz-
nik. 

Małgorzata Wydrzyńska
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. VIII)

Rozdział IV
STABILIZACJA I RATOWANIE OBIEKTÓW ZABYT-

KOWYCH

Na początku 1961 roku, 7 stycznia, zawarłem ślub 
kościelny z Teresą Porembalską, córką Tadeusza. Teresę 
poznałem na zabawie w roku 1955, była wtedy studentką 
geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trze-
ba zaznaczyć, że na początku nie czuliśmy do siebie zbyt-
niej sympatii.

Miłość przyszła, gdy ja byłem inżynierem z upraw-
nieniami i miałem 28 lat, a Teresa kończyła studia i zasta-
nawiała się, czy w ogóle warto bronić pracę dyplomową i 
zdawać ostani egzamin. Problem ten był poważny, a został 
rozstrzygnięty pomyślnie po naszych zaręczynach. W każ-
dym razie przed ślubem Teresa miała dyplom magistra in-
żyniera geologii w kieszeni, widocznie chciała mi dorównać. 
Ślub nasz odbył się w kościele w Rudawie koło Krakowa, 
udzielał go ksiądz proboszcz Adam Siedlecki, a przyjęcie 
weselne odbyło się w pałacyku państwa Roztworowskich.

Gości jak na ówczesne czasy było dość dużo, a oto 
ich lista: Ks. proboszcz Adam Siedlecki. Ze strony rodziny 
Dwernickich: Anna z Hołyńskich Dwernicka - matka, Hele-
na z Dwernickich Sękowska - siostra, Aleksander Sękowski 
- świadek, Edward Sękowski - przyjaciel ojca, Włodzimierz 
Dwernicki - stryjeczny brat, Jerzy Hołyński z żoną Janiną- 
cioteczny brat, Anna z Lenczewskich Hudecowa z córką 
Asią – cioteczna siostra, Wanda z Rożankowskich Mazan-
kowa - cioteczna siostra, Florian Zelechowski - cioteczny 
brat. Ze strony rodziny Porembalskich: Tadeusz Porembal-
ski - ojciec, Olga Porembalska - ciotka, Helena z Negru-
szów Warywodzina ciotka, Stanisław Porembalski z żoną 
Teresą i córkami Marią i Dorotą - brat i świadek, Klemens 
Nowosielski z żoną Zofią i synem Markiem - wuj, Kazimierz 
Nowosielski z żoną Janiną i synem Zbigniewem - kuzyn, 
Stefan Negrusz z żoną Antoniną – wujostwo, Adam Żurow-
ski z żoną Janiną, Ryszard Doyniziak z żoną Barbarą. Ro-
dzina Roztworowskich - 4 osoby, rodzeństwo Sobańscy - 2 
osoby. 

Na ślub - nie przyjechali: Ksawery Dwernicki z żoną 
Olgą - niedogodny dojazd z Ladzina, Maria Porembalska 
- chora macocha.

Po ślubie postanowiliśmy odwiedzić Przemyśl i spot-
kać się z bliższą i dalszą rodziną Teresy. Po przyjeździe 

zamieszkaliśmy w mieszkaniu dziadka Jana Porembalskie-
go i ciotki Olgi przy ul. Kasprowicza. Przy tej samej ulicy 
mieszkało wujostwo Warywadów z córkami: Hanką, farma-
ceutką, i Teresą. Wuj Stanisław był prawnikiem i przyjemnie 
się z nim rozmawiało na różne tematy. Wizyty zaczęliśmy 
właśnie od nich.

W późniejszym czasie odwiedziliśmy wujostwo Ne-
gruszów, gdzie poznałem ich córkę Anię, późniejszą żonę 
Jurka Motaka. Kolejna wizyta to pobyt u Państwa Hołobu-
dów (córka Hołobudów wyszła za mąż za Jurka Warywo-
dę). Przyjęcie było jak wszędzie gościnne i serdeczne i nie 
brakowało ani jadła ani napojów. W pewnym momencie, 
gdy jedna butelka alkoholu została opróżniona, gospodarz 
spotkania popatrzył na mnie badawczo i zapytał: “Czy Pan 
jest synem Władysława Dwernickiego?”. Odpowiedziałem, 
że to mój stryj. Wtedy uradowany wykrzyknął: “On nam ży-
cie uratował! Podczas okupacji mieszkaliśmy w Birczy, a 
Pan Władysław był tam leśniczym i komendantem placów-
ki AK. Pewnego wieczoru ostrzegł nas, że rano będziemy 
aresztowani i że trzeba uciekać. Nie czekaliśmy ani chwili, 
przenieśliśmy się do znajomych i tam zastało nas wyzwo-
lenie”. Po tej wypowiedzi zawołał do żony: “Słyszałaś kogo 
gościmy!? Przygotuj coś specjalnego dla takich gości”. Po 
chwili stół był suto nakryty, a gospodarz wystawił specjalny 
alkohol. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna i miła, 
dopiero późnym wieczorem wróciliśmy do domu.

Mój urlop był krótki, trzeba było wracać do pracy. Po 
pięciu dniach pobytu w Przemyślu i mile spędzonych chwi-
lach powrót do normalności był trudny, a Teresa podjęła 
pracę w Hydrokopie.

Już w lutym 1962 roku zacząłem rozglądać się za 
nową pracą. Wydawało mi się, że w Krakowie nic ciekawe-
go nie znajdę, a szczególnie chodziło mi o rodzinne miesz-
kanie. Do tej pory przemieszkiwaliśmy z Teresą trochę w 
mieszkaniu na rynku, a trochę u moich teściów na ulicy 
Smoleńsk, sytuacja więc nie była ciekawa. Myślałem, że 
może w Kielcach zaproponują mi coś godnego. Pojechałem 
tam i zostałem przyjęty przez wicedyrektora Zjednoczenia, 
który zaproponował mi pracę i mieszkanie za trzy miesiące. 
Jednak po powrocie do Krakowa i rozmowach z najbliższy-
mi zrezygnowałem z propozycji. Uważano, że Kielce to mia-
sto bez przyszłości, chyba błędnie rozumowano.

Tak jak często bywa, przypadek rządzi ludzkim lo-
sem i tym razem tak się stało. Idąc spacerkiem w niedzielę 

plebiscytu zadecydował o utrzymaniu w Grabówce języka 
polskiego jako języka nauczania, w Lalinie zaś zachowano 
dwujęzyczność. Dla umocnienia polskości polskich i rzym-
skokatolickich rodzin w Lalinie podjęto decyzję o budowie 
rzymskokatolickiej kaplicy w tej wiosce. Plac zlokalizowany 
w środku wioski Polska Akademia Umiejętności, do której 
ten plac należał, przekazała pod budowę kaplicy w Lalinie. 
Iż było to potrzebną inicjatywą świadczy fakt, że w 1925 r. 
w metrykach parafii Grabownica odnotowano pierwszy i je-
dyny od sześciu lat ślub z Lalina. Paroch Trześniowski bez 
zastrzeżeń chrzcił w cerkwi dzieci obrządku łacińskiego i 

traktował je jako swoich parafian. Próby zawarcia małżeń-
stwa w kościele niweczył groźbą.

Stojąca na skraju wsi świątynia dzisiaj w świadomo-
ści miejscowej i okolicznej ludności to cerkiew. Tymczasem 
była to wspólna świątynia – kościół i cerkiew. Dzisiejsza 
świadomość, że jest to wyłącznie cerkiew, utrwaliła się 
po przeniesieniu wspomnianego kościoła z Grabownicy 
do Grabówki, co doprowadziło do pełnego zawłaszczenia 
wspólnej świątyni przez grekokatolików.

Ks. Stanisław Nabywaniec

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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przez rynek, spotkałem inż. Jana Myrlak; znałem go raczej 
z widzenia, też kiedyś pracował w hucie, ale nasze kontakty 
były luźne. Przywitał się ze mną serdecznie i zapytał, ‘co 
teraz robię; powiedziałem, że zwalniam się z huty i szukam 
pracy. “A to dobrze się składa; bo ja pracuję w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków przy ul. Miodowej i wiem, że szuka-
ją tam pracowników”. Umówiliśmy się, że przyjadę z doku-
mentami na rozmowę. W umówionym dniu zostałem przyję-
ty przez naczelnego inżyniera, architekta Jerzego Międzika. 
Najpierw zaproponował mi kierownictwo grupy robót, na co 
się nie zgodziłem. W rezultacie uzgodniliśmy, że zostanę 
inspektorem kontroli technicznej; będą też pomagać mi w 
uzyskaniu mieszkania. Pracę podjąłem 1 kwietnia 1962 
roku. Zakres moich obowiązków obejmował miasto Kraków 
oraz województwa: krakowskie, rzeszowskie, kieleckie, ka-
towickie, tam bowiem znajdowały się budowy przedsiębior-
stwa. Po tygodniu pracy w biurze wysłano mnie na trzydnio-
wą delegację w rzeszowskie.

Najpierw postanowiłem kontrolować remont zamku 
w Krasiczynie koło Przemyśla. Do Przemyśla dotarłem 
pociągiem pośpiesznym, a stamtąd autobusem miejskim 
do Krasiczyna. Kierownictwo budowy znajdowało się w 
porządnym piętrowym budyneczku, na piętrze było biuro, 
pomieszczenie hotelowe dla załogi i pokój gościnny oraz 
toaleta, a na parterze magazyn budowy.

Wówczas pierwszy raz zetknąłem się z zamkiem w 
Krasiczynie. Cztery baszty narożne: boska, papieska, kró-
lewska, rycerska, duży dziedziniec ograniczony z dwóch 
stron murem kurtynowym, a z dwóch stron budynkami 
mieszkalnymi zamku. Całość to budowla renesansowa, 
wzniesiona w latach 1592-1614 przez Krasickich, a ar-
chitektem był Galeazzo Appiani. Ostatnimi właścicielami 
zamku i majątku w Krasiczynie byli książęta Sapiehowie. 
Obecnym użytkownikiem całego zamku i parku było Techni-
kum Leśnicze, które dbało o park, a swoje skromne środki 
lokowało w ratowanie tak cennego zabytku.

Moja kontrola przebiegła pozytywnie, uważałem bo-
wiem, że młody, ambitny majster, pan Bronisław Buliński, jest 
pełen zapału i ma wystarczające kwalifikacje, aby przy pew-
nej fachowej pomocy dać sobie radę z tym remontem. Trze-
ba przyznać, że nasza późniejsza pięcioletnia współpraca 
układała się bardzo dobrze. Następnie pojechałem autobu-
sem do Leska, gdzie remontowano synagogę na bibliotekę, 
a stamtąd pociągiem do Jeżowa i Nowego Sącza. W Jeżo-
wie trwały roboty wykończeniowe przy obronnym dworze, a 
w Nowym Sączu ratowano bardzo zniszczony dom gotycki. 
Te delegacje były uciążliwe. Często przepełniony autobus 
nie zatrzymywał się na przystanku, a łaską kierowcy było, je-
śli kogoś zabrał; tu często pomagała delegacja. Z przystan-
ku autobusowego lub stacji kolejowej zwykle do obiektu było 
kilka kilometrów i tę odległość pokonywało się na piechotę, 
często korzystało się też z autostopu.

Po powrocie do Krakowa zdałem pisemne sprawo-
zdanie dyrektorowi z mojej delegacji. Było ono raczej pozy-
tywne, co spotkało się z aprobatą. Zdawano sobie bowiem 
sprawę z trudności pracy w terenie.

W Krasiczynie bywałem dość często, szczególnie 
gdy zostałem kierownikiem wykonawstwa całego przed-
siębiorstwa i miałem tam kilka ciekawych zdarzeń. Pod 
koniec maja 1964 roku siedziałem w biurze w Krakowie i 
popijałem herbatę, gdy sekretarka dyrektora zawołała mnie, 
abym szybko przyszedł, bo jest telefon z Krasiczyna. Pan 

Bronisław informował podenerwowanym głosem, że rano 
budowę wizytował premier Józef Cyrankiewicz, Kliszko i 
dyrektor muzeum w Łańcucie, p. Duda-Dziwisz. Weszli na 
budowę, zapoznali się z postępem prac i oświadczyli, że 
mamy dalej intensywnie pracować, bo z puli premiera otrzy-
mamy dodatkowy limit przerobowy w wys. 2,5 mln złotych 
i że powinienem zaraz przyjechać; aby omówić szczegóły. 

Na drugi dzień byłem w Krasiczynie, po wysłuchaniu do-
kładnej relacji o tej wizycie, usiedliśmy, aby opracować plan 
wykonania zadania. Tu bardzo pomocna okazała się zdo-
byta w hucie praktyka opracowywania harmonogramów. Z 
naszego opracowania wyszło, że remont dachu nad basztą 
boską i pokrycie jej blachą miedzianą pozwoli wykorzystać 
przyznany limit. Z tym materiałem wróciłem do Krakowa 
i rano zameldowałem się u dyrektora, mgr inż. Tadeusza 
Kałkowskiego. Był niewysoki, przedwojenny inżynier, zna-
ny numizmatyk, który wiele w życiu przeszedł i na obecnie 
panujące stosunki patrzył z ironicznym uśmiechem, ale był 
w partii. Zdałem relację, co poprzedniego dnia załatwiłem i 
poprosiłem o dyspozycje. Pan dyrektor z humorem powie-
dział: “Nie przejmuj się, nic z tego nie będzie, idź do swojej 
roboty”. Na drugi dzień byłem w terenie i gdy następnego 
dnia nieco spóźniony przyszedłem do biura, czekała na 
mnie sekretarka z poleceniem natychmiastowego stawienia 
się u dyrektora.

W gabinecie siedział kolektyw, dyrektor, naczelny 
inżynier, sekretarz POP, przewodniczący rady robotniczej 
i rady zakładowej, kierownik zaopatrzenia. Dyrektor zde-
nerwowanym głosem powiedział: “Wczoraj dostałem z Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki za pośrednictwem naszego Za-
rządu polecenie dodatkowego przerobienia w tym roku 2,5 

Kładka na Sanie
Urocza kładka, przechodzień powie
Wisi nad Sanem tu w Witryłowie
Jak pajęczyna łączy dwa brzegi
Spokojnie przejdziesz więc do kolegi.
Odwiedzisz starą cerkiew Ulucza
Co prawosławia wiernych naucza
W szesnastym wieku ją budowano
Gdy chcesz ją zwiedzić? Bądź tam już rano.
Przy kładce możesz usiąść spokojnie
Tu często czapla kroczy dostojnie
Przez kładkę starzec idzie niezdarnie
Tu zrobisz zdjęcie wędrownej sarnie.
Dziwne uczucie po kładce kroczyć
Strach cię przenika, mogę się stoczyć
Bo wiatr porusza przęsła wiszące
Liny napięte jak liany pnące.
Zieleń tu latem pięknie rozkwita
San swoim szumem przybysza wita
Wszystko tu cieszy, przestrzeń soczysta
A w dole woda jak kryształ czysta.
Czyja w tym dziele duża zasługa
Wymienić wszystkich jak lista długa
Nie podnoś zasług! Nie myśl nad tym trzy dni
To zasługa mieszkańców i Gminy w Dydni.

Witryłów. Lipiec 2015                          Zenon Kochanowski
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mln zł na budowie w Krasiczynie”. Miny członków kolektywu 
były niewyraźne, wszyscy patrzyli na mnie, pierwszy raz za-
pewne spotkali się z poleceniem z tak wysokiego szczebla. 
Poprosiłem o dwie godziny przerwy, abym mógł opracować 
harmonogram robót i potrzeb. Na ponownym spotkaniu 
przedstawiłem opracowaną wersję. Z dużymi oporami zo-
stała przyjęta jako jedyny możliwy do realizacji w tak krót-
kim terminie wariant. Poważnym problemem było uzyskanie 
blachy miedzianej. Zaproponowałem, aby ktoś natychmiast 
pojechał do Warszawy i przywiózł kopię dokumentu z po-
leceniem premiera, tak się też stało. Mając ten dokument, 
dyrekcja umówiła się na spotkanie z dyrekcją huty Łabędy, 
gdzie walcowano blachę. Na rozmowę do Łabęd pojechał 
naczelny inżynier, kierownik zaopatrzenia i ja. Rano byliśmy 
przed bramą huty uzbrojony żołnierz sprawdził, co wiezie-
my w samochodzie, bo huta produkowała uzbrojenie, za-
dzwonił, gdzie trzeba i otworzył bramę. Zajechaliśmy pod 
budynek administracyjny. W sekretariacie poinformowano, 
że zostaniemy przyjęci przez szefa produkcji, bo dyrekcja 
jest zajęta pilną naradą. Szef produkcji przeczytał nasze 

zamówienie, skrzywił się i powiedział, że jest to możliwe 
do zrealizowania, ale za dwa lata i trzeba mieć decyzję z 
ministerstwa. Wtedy pokazaliśmy mu pismo premiera, cały 
poczerwieniał i powiedział, że zaraz poprosi dyrektora. Dy-
rektor, który przedtem był zajęty, natychmiast się zjawił i gdy 
zapoznał się z naszą sprawą, zadeklarował pełną pomoc, 
bo skoro premier interesuje się tym zagadnieniem, to prob-
lem musimy rozwiązać. Poproszono majstra z walcowni. 
Wspólnie ustaliliśmy po negocjacjach termin wykonania 
blachy na koniec lipca. My, czyli PKZ, zobowiązaliśmy się 
do pokrycia kosztów przemontowania walcy do szerokości 
90 cm z dotychczasowej szerokości 70 cm, a oni do do-
trzymania terminu. Pod koniec, lipca po wzajemnym uregu-
lowaniu należności blacha miedziana została dostarczona 
na budowę. Takie śmieszne, niekonsekwentne zachowanie 
się administracji PRL było powszechne. Strach przed de-
cyzjami Komitetów Wojewódzkich PZPR lub wytycznych 
z Warszawy powodował natychmiastową zmianę decyzji i 
własnego stanowiska. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci 
Gór i Dolin” wpisuje się do grupy najpopularniejszych i naj-
większych wydarzeń kulturalnych w regionie. W tym roku 
mieliśmy już dwunastą edycję tej imprezy, a do udziału w 
niej zaproszenie przyjęło osiem ludowych zespołów pieśni i 
tańca z bliższych i dalszych regionów Europy. 

I tak w dniach 25-26 czerwca br. gościliśmy na te-
renie Gminy Dydnia, w miejscowości Niebocko, około 300 
młodych artystów reprezentujących następujące zespoły i 
kraje:
- DÚBRAVIENKA  -Prešov – Słowacja,
- SERPANOK - Lwów- Ukraina,
- FESVEBI - Ozurgeti- Gruzja,
- IGRIKA  -Zugdidi – Gruzja,
- UGNELE - Wilno – Litwa,
- SOKOLANIE - Pilzno – Polska,
- HALICZ - Ropczyce – Polska,
- KALINA - Niebocko – Polska.

Prezentacja większości zespołów miała miejsce na 
terenie stadionu sportowego w Niebocku już w sobotni wie-
czór 25 czerwca. Utalentowana tanecznie młodzież mogła 
po raz pierwszy pokazać zebranej publiczności pojedyncze 

oryginalne  choreografie taneczne, charakterystyczne dla 
swoich krajów i regionów.

Jednak kulminacja imprezy miała miejsce dopiero na 
drugi dzień, w niedzielę 26 czerwca. Najpierw, przed połu-
dniem, młodzi artyści zgromadzili się na Mszy Św. sprawo-
wanej przez ks. Edwarda Stępnia i ks. Bogdana Ciska, któ-
rzy tradycyjnie powitali przybyłych z różnych stron świata 
gości w ich ojczystych językach.

Po południu, o godzinie 15.00, po ponownej uroczy-
stej prezentacji już wszystkich ośmiu zespołów i efektow-
nym przemarszu barwnego korowodu tancerzy, nastąpiło 
symboliczne otwarcie festiwalu przez gospodarza Gminy 
Dydnia - Wójta Jerzego F. Adamskiego. A potem licznie ze-
brana publiczność mogła już tylko cieszyć oczy znakomitym 
pokazem folklorystycznego bogactwa, prawdziwą erupcją 
tańca i muzyki, połączoną z młodzieńczą radością i energią. 
Poziom artystyczny występów był bardzo wysoki, do czego 
pewnie już zobowiązuje dwunastoletnia tradycja imprezy. 
Idea ocalania od zapomnienia ludowej kultury muzycznej i 
tanecznej oraz poznawanie folkloru innych narodów to chy-
ba najważniejsze cele tej corocznej imprezy w Niebocku. 
Sądzić więc można, że i tym razem udało się te cele w pełni 
osiągnąć, bo po zakończeniu występów każdy, kto tam był, 
czuł i satysfakcję i dumę, a jednocześnie też nieco żalu, że 
następne takie spotkanie dopiero za rok.

Zakończenie festiwalu zostało zwieńczone wręcza-
niem cennych nagród rzeczowych i podziękowań. Repre-
zentacje poszczególnych zespołów odbierały je z rąk Wi-
cestarosty Powiatu Brzozowskiego Janusza Draguły, Wójta 
Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz dyrektora GO-
KBPiW-u w Dydni - Jacka Adamskiego.

Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia. Został on dofinansowa-
ny z budżetu Województwa Podkarpackiego, Powiatu Brzo-
zowskiego i Budżetu Gminy Dydnia. Patronat honorowy 
nad imprezą pełnił Marszałek Województwa Podkarpackie-
go Władysław Ortyl oraz Poseł na Sejm RP Piotr Uruski.

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Występ zespołu UGNELE z Litwy

Jadwiga Rajtar - Żaczek
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29 maja br. w Domu Ludowym w Niebocku można było 
poczuć, usłyszeć i dostrzec uroki prawdziwej wiosny. Każdy, 
kto w tym dniu przyszedł na koncert piosenek  z pewnością 
zgodzi się z tym stwierdzeniem.

Występujący zespół wokalny „Mansarda”, a także naj-
młodsze dzieci z ZS w Niebocku oraz akompaniatorzy dołożyli 
wszelkich starań, aby znane  i mniej znane polskie piosenki o 
wiośnie ukazały jej prawdziwe piękno, czar i delikatność. Przy 
akompaniamencie czterech gitar klasycznych i akustycznych 
(Jadwiga Rajtar-Żaczek, Agnieszka Myćka, Diana Sokołow-
ska, Monika Krowiak), dźwiękach keyboardu (Dariusz Klimo-
wicz) i gitary basowej (Łukasz Krowiak) licznie zgromadzona 
widownia usłyszała wspaniałe przeboje, takie jak: „Wiśniowy 
sad”, „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Piechotą do lata”, 
„Kwiaty we włosach”, „Była to głupia miłość”, „Nuta z Poni-
dzia”, „Wiosna, ach to ty”, „Troszeczkę ziemi”, „W siną dal”, 
„Maj nam się kłania” i „Czas jak rzeka”. Wystąpiły też naj-
młodsze Mansardki oraz dziewczynki z klasy pierwszej Szko-
ły Podstawowej w Niebocku. W ich wykonaniu publiczność 
usłyszała „Wiosnę w błękitnej sukience” , „Maszeruje wiosna” 
oraz piosenkę „Na majówkę, na wędrówkę”. Maluszki , mimo 
tremy, doskonale odnalazły się na dużej scenie i wspaniale 
bawiły zebranych gości. Koncert został zwieńczony utworem 
Marka Grechuty pod tytułem „Krajobraz pełen nadziei”, który 
to zresztą przewodził całemu spotkaniu. Pięknie wykonała go 
solistka „Mansardy” Monika Krowiak. Całość występu popro-
wadziła para sympatycznych konferansjerów z niebockiego 
gimnazjum: Joanna Adamska i Radosław Żaczek.

W występie udział wzięli:
- dziewczęta należące do „Mansardy”: solo-Monika Kro-

wiak, Diana Sokołowska, Gabriela Woźniak, Agnieszka 
Myćka, Kamila Pomykała, Emilia Sokołowska, Anita Ole-
niacz, Anita Podczaszy, Patrycja Pawlikowska, Oliwia 

Pawlikowska, Julia Pomykała, Wioletta Myćka; chórki-Jo-
anna Adamska, Weronika Przystasz, Angelika Milczanow-
ska, Amelia Kondracka.

- spoza Mansardy: Karolina Zubel, Joanna Nowak, Bogu-
sława Jarosz, Amelia Dżoń, Karolina Pawlikowska.

Kilkunastu koncertowych utworów wysłuchała licznie 
zebrana publiczność, a wśród niej zaproszeni goście ho-
norowi: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, dyrekcja ZS 
w Niebocku Bożena Chorążak i Renata Sieńczak, ks. pro-
boszcz Edward Stępień i ks. Bogdan Cisek, Halina Kościńska 
autorka wielu artykułów o tematyce kulturalnej z Brzozowskiej 
Gazety Powiatowej, Bogusława Krzywonos społeczny ani-
mator kultury  z Krzywego, Kazimierz Barański emerytowany 
policjant od lat zaprzyjaźniony z „Mansardą” i  Jan Wolak re-
daktor portalu brzozowiana.pl.  Koncert zaszczycili również 
swoją obecnością nowi przyjaciele zespołu - państwo Agata i 
Zenon Gerlachowie z Jasienicy Rosielnej, którzy ufundowali 

„Aby zdobyć wielkość, 
człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.”

Antoine de Saint-Exupéry

Tegoroczne XI Plenerowe Warsztaty Malarskie od-
były się w malowniczo położonej dolinie, tuż obok prawie 
dwustuletniej kaplicy w Obarzymie.

16 czerwca 2016 r. czterdziestu młodych utalento-
wanych uczniów ze szkół Gminy Dydnia realizowało swoją 
malarską koncepcję. Były linie cienkie, falujące i zygzako-
we. Twórcza przestrzeń zapełniała się plamą miękką i bar-
wną. A temat? Różnorodny… Autentyczny zapis miejsca, 
pejzaż, nostalgiczne elementy wystroju kaplicy i romantycz-
ne czerwone serca, a u najmłodszych – dziecięce postrze-
ganie natury, przelane na papier uczucia i odczucia. Prace 
emanują energią i wielowątkowością. Wytwory uczniów 
będą prezentowane na wystawach w Zespole Szkół w Dyd-
ni oraz charytatywnych spotkaniach.

Podsumowaniem pleneru malarskiego było rozdanie 
dyplomów, fotografie i wspólne ognisko z pieczoną kieł-

baską. Uczestników warsztatów malarskich odwiedził Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, a wzorową organizację za-
pewnili pracownicy wraz z dyrektorem GOKBPiW w Dydni.

Piotr Szul

fot. T. Żaczek
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Młodzi artyści

„Wiosna, ach to ty”

Jadwiga Rajtar Żaczek
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W dniu 3 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie odbyły się uroczyste Obchody Dnia Samorzą-
du Terytorialnego, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. 
odprawioną w intencji podkarpackich samorządów. Liturgii 
przewodniczył bp Jan Wątroba. Po Eucharystii uczestnicy 
przemaszerowali wspólnie ulicami miasta do Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła się uroczysta 
konferencja.

Zgromadzonych licznie na sali przedstawicieli du-
chowieństwa, parlamentarzystów, członków administracji 
rządowej, szefów służb mundurowych oraz samorządow-
ców – Gminę Dydnia reprezentował Wójt Jerzy Ferdynand 
Adamski - przywitał marszałek województwa podkarpackie-
go Władysław Ortyl. W dalszej części przystąpiono do wrę-
czania nagród i wyróżnień.

Dzień Samorządu jest okazją do wyróżnienia i na-
grodzenia przez Marszałka  najlepszych uczniów woje-
wództwa podkarpackiego. Rozstrzygnięto m.in. XVI edycję 
nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży, gdzie wśród 
25 najzdolniejszych laureatów znalazł się także najmłodszy 
z grona, 11-letni Filip Siwiecki, uczeń Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni oraz Zespołu Szkół w Dydni. Uznany On 
został za najlepszego ucznia powiatu brzozowskiego 2016 
roku. Z rąk Marszałka  Województwa Podkarpackiego Wła-
dysława Ortyla otrzymał dyplom oraz nagrodę. Dodatkowo, 
europoseł Stanisław Ożóg, ufundował dla wszystkich lau-
reatów nagrodę w postaci wyjazdu do Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli. Filipowi, w ważnym dla Niego dniu towa-
rzyszyli Rodzice, nauczyciel Krzysztof Bury oraz Elżbieta 
Przystasz, dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.

Flip Siwiecki: jestem normalnym chłopcem, jak pozo-
stali moi koledzy, poza tym, że się uczę, mam grono znajo-
mych i przyjaciół, gram w piłkę, gry komputerowe i jeżdzę na 

rowerze. Ale przede wszystkim gram na akordeonie. Gram, 
bo to kocham. Ćwiczę codziennie przynajmniej godzinę, ale 
przed konkursami nawet dłużej.

Miłość Filipa do muzyki przynosi efekty, bo Filip jest 
laureatem tak wielu konkursów międzynarodowych, ogól-
nopolskich i regionalnych, że trudno je wszystkie policzyć. 
Zwieńczeniem wszystkich nagród jest ta jedna,  szczegól-
nie cenna - Nagroda otrzymana od Marszałka Władysława 
Ortyla.

Dla nas jest ona bardzo cenna, zarówno dla szko-
ły, jak i uczniów. Jest to nobilitacja, potwierdzająca wysoki 
poziom naszej placówki, a Flip jest tego najlepszym przy-
kładem. Prócz tego, że jest laureatem kilkudziesięciu kon-
kursów, jest też bardzo dobrym uczniem, niezwykle kole-
żeńskim, który nigdy nie odmawia, gdy poprosi się go, żeby 
swoim występem uświetnił jakąś uroczystość. Filip  zawsze 
ma czas i ochotę, żeby pomóc innym. Muszę też podkre-
ślić, że jest to powód do ogromnej dumy dla  rodziców czy 
dziadków.  Zarówno dla Szkoły, jak i  dla całej rodziny jest to 
niezwykłe święto. Tu należą się szczególne podziękowania 
dla nauczyciela Krzysztofa Burego, który uczy Filipa gry na 
akordeonie i przygotowuje do występów na konkursach, a 
także Rady Rodziców Szkoły i wszystkich, którzy przyczy-
niają się do rozwoju artystycznego i sukcesów Filipa.

Nagroda ta przyznawana jest corocznie za szcze-
gólne osiągnięcia edukacyjne, społeczne, artystyczne i 
sportowe. Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji 
było złożenie odpowiednich dokumentów oraz wypełnienie 
wniosku, za co jesteśmy wdzięczni  Panu Wójtowi Jerzemu 
F. Adamskiemu i Pani Dyrektor Eżbiecie Przystasz – mówią 
rodzice Filipa.

Elżbieta Przystasz

śpiewającym dziewczętom piękne stroje, prezentowane po 
raz pierwszy podczas opisywanego występu. Byli też rodzice, 
dziadkowie i przyjaciele młodych artystów oraz każdy, kto po 
prostu lubi posłuchać dobrej muzyki, opartej na jakimś głęb-
szym tekście.

Prowadzący koncert Radek i Asia podsumowali go 
słowami, które mogą jednocześnie stanowić zakończenie 

niniejszej relacji: „Dziękujemy Państwu, że byliście tutaj z 
nami, śpiewaliście z nami, bawiliście się z nami, a może na-
wet wzruszaliście się z nami… To dla nas bardzo ważne, bo 
jak mawiał kiedyś wielki bieszczadzki bard - Wojtek Bellon: 
W śpiewaniu chodzi o to, żeby razem śpiewać i żeby być ze 
sobą przy tym śpiewaniu ... „

Jadwiga Rajtar-Żaczek

fot. S. Pytlowany

fot. S. Pytlowany

Elżbieta Przystasz

Najlepsi z Podkarpacia

Gratulacje od Wicewojewody Podkarpackiego Witolda Lechow-
skiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława 

Ortyla, Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch
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Dnia 21 maja  w Przemyślu odbył się  V Makroregio-
nalny Konkurs Pianistyczny uczniów klas fortepianu I st.-
„Dziecięce spotkania z muzyką fortepianową –„ Od klasyki 
do rozrywki”.

W przesłuchaniach uczestniczyło 63 uczniów ze 
Szkół Muzycznych I st. z różnych regionów Polski. Jury pod 
przewodnictwem znanego pianisty, kompozytora i aranże-
ra dr. Zbigniewa Jakubka przyznało Paulinie Zubel III miej-
sce .W kategorii I wystąpiło 27 uczniów klas I i II. Paulinka 
– uczennica klasy II Szkoły Muzycznej w Dydni wykonała 2 
utwory: M. Schmitz – „Ragtime”, S. Burgmuller - „Delikatny 
kwiat”.

Uczennicę do konkursu przygotowała Monika Śliw-
ka. Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Przystasz

18 czerwca 2016 r. zorganizowany został w Krze-
miennej Gmina Dydnia VII Rajd Rowerowy “Błękitną Wstę-
gą Sanu”. Organizatorami tegorocznego rajdu byli: Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie, Wójt Gminy Dydnia, MOSiR 
Brzozów, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie, Woje-
wódzkie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie oraz Właściciele Za-
jazdu u “Schabińskiej‘’ w Krzemiennej.

Na starcie tegorocznego rajdu stanęło 14 drużyn li-
czących od 2 do 6 osób i jak dotychczas była to największa 
liczba drużyn startujących w tym rajdzie od początku jego 
istnienia. Widać, zatem, że ta impreza turystyczno-rekrea-
cyjna cieszy się coraz to większą popularnością tak na tere-
nie naszej gminy, jak i w powiecie brzozowskim.

Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak fakt, 
że po raz pierwszy tylko z Niebocka startowało aż 3 druży-
ny: “Spirit”, “Żylak” i “JERT”. Oprócz wymienionych naszą 
gminę reprezentowały także: “HEMAR” z Dydni i “SERA-
FIN TEAM” z Krzemiennej. Poza wymienionymi udział w 
naszym rajdzie wzięły takie drużyny, jak: “Qatro Estrellas” 
(cztery gwiazdeczki), “Fiołki”, “MOSiR” i “MTB” z Brzozowa 
oraz “Z i B” i “Sama Rama” z Bliznego a także “SPRYCHA” 
i “0 PUNKTÓW” z Grabownicy.

Rajd otworzył Przewodniczący Powiatowego Zrze-
szenia LZS w Brzozowie Lesław Gierlach. Następnie star-
szy aspirant sztabowy Kazimierz Barański przypomniał 
uczestnikom podstawowe zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drogach publicznych i uświadomił potrzebę za-
chowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 
różnych manewrów w trakcie jazdy. Następnie organizator 
rajdu Henryk Dąbrowiecki przypomniał krótko regulamin im-
prezy jak i przebieg dwóch tras rajdowych: krótszej 17-km i 
trudniejszej 32 km.

Wszystkie zespoły rajdowe w trakcie jazdy musiały 
meldować się na czterech punktach kontrolnych, na których 
poddawane były sprawdzianom i próbom sprawnościowym, 
dzięki czemu zdobywały punkty, na podstawie których 
ustalona została ostateczna kolejność zajętych miejsc. Na 
pierwszym punkcie kontrolnym przeprowadzony został test 
wiedzy o „Gminie Dydnia”, na drugim sprawdzono wiedzę i 
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Ostateczna 
kolejność ustalona na podstawie zdobytych punktów przed-
stawia się następująco:
1. “HEMAR” Dydnia , 42 pkt miejsce  I, Dydnia
2. “Quatro Estrellas”, 39 pkt miejsce II, Brzozów
3. “Syk-Gum”, 39 pkt miejsce II, Brzozów
4. “Serafin Team”, 37 pkt miejsce III, Krzemienna
5. “Fiołki”, 37 pkt miejsce III, Brzozów
6. “Spirit”, 36 pkt miejsce IV, Niebocko
7. “ZiB’’, 35 pkt miejsce V, Blizne
8. “MOSiR”, 34 pkt miejsce VI, Brzozów
9. “Żylak”, 33 pkt miejsce VII, Niebocko
10. “JERT”, 33 pkt miejsce VII, Niebocko
11. “MTB”, 32 pkt miejsce VIII, Brzozów
12. “Sprycha”, 31 pkt miejsce IX, Grabownica
13. “Sama–Rama”, 26 pkt miejsce X, Blizne
14. “0 punktów”, 25 pkt miejsce XI, Grabownica

 Podczas trwania rajdu przybyli do nas goście hono-
rowi w osobach: Janusza Draguły - Wicestarosty Brzozow-
skiego, Jerzego F. Adamskiego – Wójta Gminy Dydnia, któ-
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Paulina Zubel z Panią Moniką Śliwką

Pamiątkowe zdjęcie

Henryk Dąbrowiecki



16 Nasza Gmina Dydnia II/2016

W miejscowości Niebocko zakończone zostały prace 
nad modernizacją Zespołu Szkół, które realizowane były w 
ramach zadania pn. „Remont hydroforni w Zespole Szkół w 
Niebocku”. Wykonano remont pomieszczeń hydroforni po-
legający na wykonaniu tynków, ułożeniu płytek na ścianach 
i posadzkach. Została wymieniona skorodowana instalacja 
wodna w całym budynku szkoły. Przeprowadzono remont 
wejścia do budynku poprzez skucie betonowych schodów i 
obłożenie ich nowymi płytkami antypoślizgowymi. Ułożono 
kostkę brukową przy wejściu do budynku szkoły od strony 
sali gimnastycznej. Najważniejszym zadaniem był zakup 
i montaż zbiornika na wodę pitną o pojemności 10 000 l 
wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilającej i wykona-
niem ogrodzenia zabezpieczającego. Wartość zadania to 
60 tysięcy złotych.

W miejscowości Witryłów zakończone zostały prace 
nad modernizacją Domu Ludowego, które realizowane były 
w ramach zadania pn. „ Remont i doposażenie kuchni wraz 
z wykonaniem studni oraz przyłączem wody do budynku 
Domu Ludowego w Witryłowie”. Prace rozpoczęte zostały w 
listopadzie 2015 roku a ich całkowity koszt wyniósł 45 tysię-

cy złotych. W ramach prac remontowych wykonano rozbiór-
kę trzonu kuchennego wraz z naprawą ścian i posadzki w 
pomieszczeniu kuchni. Została wymieniona instalacja wod-
no - kanalizacyjna i elektryczna. Na ścianach i posadzkach 
zostały położone płytki. Wykonano  podwieszany sufit z płyt 
gipsowo-kartonowych wraz z dociepleniem. W pomiesz-
czeniu kuchennym zostały wymienione drzwi. W ramach 
zlecenia zostały zakupione i zamontowane meble ze stali 
nierdzewnej, tj: stół, basen, zlewozmywak, regał, kuchnia i 
taboret gazowy. Została także wykopana nowa studnia, któ-
ra poprzez nowy przyłącz wody oraz zestaw hydroforowy 
będzie zaopatrywać budynek Domu Ludowego.

W Domu Ludowym w Niebocku została wykonana 
naprawa instalacji z rur kwasoodpornych w przewodzie 
kominowym od pieca gazowego. Pomieszczenia kuchni i 
małej sali zostały odgrzybione, a w dużej sali zostały poma-
lowane uszkodzone ściany. Natomiast na klatce schodowej 
zostały zamontowane listwy ochronne z płyty laminowanej 
o szerokości 40 cm  i została pomalowana cała klatka scho-
dowa. 

Gmina Dydnia udzieliła trzech dotacji na renowację 
obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim terenie. 
Dofinansowanie otrzymały: Parafia pw. Świętego Michała 
Archanioła i Świętej Anny w Dydni, Parafia pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Końskiem oraz Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Jabłonce.

Środki w wysokości 100 tys. zł parafia w Dydni prze-
znaczy na wykonanie prac konserwatorskich i restaurator-
skich przy XIX-wiecznej polichromii w kaplicy Matki Bożej, 
kruchcie nawy głównej i dwóch kruchtach naw bocznych 
neogotyckiego kościoła parafialnego wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A-347 z dnia 28.11.1995 r.

Środki w wysokości 90 tys. zł parafia w Końskiem 
przeznaczy na wykonanie prac przy remoncie dachu (bez 
tamburu i wieży), ścian zewnętrznych wraz z wymianą de-
skowania oraz wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej 
zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A-165 z dnia 19.10.1989 r.

Środki w wysokości 12 tys. zł parafia w Jabłonce 
przeznaczy na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fun-
damentów wraz z remontem płytki odbojowej wokół kościo-
ła – I etap (cześć południowa lub północna) oraz remont 

posadzki przy prezbiterium, zakrystii wraz z podstawami 
przylegającymi do ścian bocznych drewnianego (w stylu 
zakopiańskim) kościoła parafialnego wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A-346 z dnia 28.11.1995r.

Maciej Dżoń

rzy w towarzystwie Dyrektora MOSiR-u Brzozów Bogdana 
Dydko i Przewodniczącego PZ LZS w Brzozowie Lesława 
Gierlacha wręczali wszystkim uczestnikom rajdu puchary, 
statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy rajdu pragną w sposób szczególny 
podziękować wszystkim sponsorom, fundatorom nagród i 
upominków, a także właścicielom „Zajazdu u Schabińskiej” 
w Krzemiennej za udostępnienie ośrodka rekreacyjnego 
na potrzeby rajdu. Szczególne podziękowania kierujemy 

na ręce Jerzego F. Adamskiego - Wójta Gminy Dydnia za 
ufundowanie cennych nagród dla wszystkich drużyn repre-
zentujących naszą gminę.

Organizatorzy mają nadzieję, że piękne krajobrazy, 
dobra organizacja, smaczny poczęstunek i wspaniałe hu-
mory uczestników rajdu przyczynią się do dalszej populary-
zacji tej imprezy w latach przyszłych.

Henryk Dąbrowiecki
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Maciej Dżoń

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Dydni
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„Rano jedz jak król, w południe jak książę, 
a wieczorem jak żebrak”

„Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki 
niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się 
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w 
nowy dzień!”

Kontynuując działania Szkoły Promującej Zdrowie w 
roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do ogólnopolskie-
go programu ŚNIADANIE DAJE MOC. Dzięki zaangażowa-
niu nauczycieli i aktywności uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłonce otrzymaliśmy CERTYFIKAT 
potwierdzający nasze działania związane z edukacją zdro-
wotną.

Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia) był okazją do 
utrwalenia zdrowych nawyków wypracowanych dzięki rea-
lizacji programu.

Podczas wspólnego spotkania uczniowie klasy V, 
pod kierunkiem Joanny Kulon przedstawili krótką scenkę, 
która miała na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego 
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Śniadanie jest 
najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Znajduje to popar-
cie w mądrościach ludowych: „Śniadanie zjedz sam, obia-
dem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.

Nasi artyści zwrócili uwagę, iż mózg podczas wy-
tężonej pracy – nauki, pochłania naprawdę dużo energii, 
dlatego odżywcze śniadanie jest absolutnie niezbędne. Od-
żywcze, czyli zawierające składniki, które „nakarmią” mózg 
i cały organizm.

Kontunuacją naszego spotkania było przygotowanie 
w klasach kanapek. Na pieczywie nie zabrakło pożywnych 

wędlin, ale też pełnych witamin warzyw. Na środku klas 
stanął duży stół powstały z połączonych ławek. Zasiadły 
do niego wszystkie dzieci, które spożyły wspólnie śniada-
nie. Aż przyjemnie było patrzeć jak uczniowie z apetytem 
„pałaszują” kolorowe kanapki przygotowane przez siebie. 
Oprócz smacznego posiłku uczniowie mieli szansę doce-
nić, jak przyjemne może być zasiadanie przy jednym stole 
z kolegami i koleżankami. Była to również okazja do zwró-
cenia uwagi na kulturę zachowania przy stole. Wspólnie 
spędzony dzień “Śniadanie Daje Moc” ma edukować naj-
młodszych i zaangażować rodziców i nauczycieli w kwestie 
prawidłowego żywienia dzieci.

Joanna Kulon

14 czerwca 2016 r. odbył się w Zespole Szkół w Dyd-
ni  drugi i trzeci etap II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej pod patronatem Posła do Parlamentu Europej-
skiego Stanisława Ożoga. Konkurs rozpoczęła Iwona Po-
całuń dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, witając uczestników 
oraz ich opiekunów. Następnie głos zabrał Zbigniew Kowal-
czyk, nauczyciel ZS w Dydni, przedstawiając  program  roz-
grywki finałowej oraz zasady oceny prac uczniów.

Konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich 
gimnazjów powiatu brzozowskiego, a zorganizowany został 
przez Zespół Szkół w Dydni oraz Posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego Stanisława Ożoga. Głównym celem Konkursu 
była promocja wiedzy o Unii Europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego. Konkurs 
był trzyetapowy.

Pierwszy etap przeprowadziły gimnazja we własnym 
zakresie i do Dydni przyjechali zwycięzcy eliminacji szkol-
nych. Do drugiego etapu zgłosiło się 33 uczestników z 14 
gimnazjów reprezentujących 5 gmin powiatu brzozowskie-
go: Gminę Brzozów, Domaradz, Dydnię, Haczów oraz Noz-
drzec.

Drugi etap polegał na rozwiązaniu testu wyboru skła-

dającego się z dwudziestu pytań dotyczących podstawo-
wych wiadomości o Unii Europejskiej. O kolejności decydo-
wała nie tylko wiedza, ale również szybkość decyzji, gdyż 
przy jednakowej liczbie punktów, pod uwagę brany był czas 
ukończenia testu. Test ten wyłonił 12 finalistów, którymi byli 
następujący uczniowie:
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Domaradz: Dominika Krupa, Paulina Gotfryd
Nozdrzec: Martyna Kudła, Tomasz Szpiech
Dydnia: Magdalena Kondracka, Kacper Kafara
Haczów: Bartosz Tasz, Łukasz Zygar
Brzozów: Magdalena Miciak, Patrycja Piotrowska, Bartło-

miej Borek, Michalina Smyczyńska.
Gmina Brzozów dostała się do finału w podwójnej 

obsadzie uczniów (wykorzystując brak gimnazjalistów z 
Gminy Jasienica Rosielna) z dwóch powodów. Z tej gmi-
ny przybyło najwięcej uczestników oraz osiągnęli najlepszy 
wynik na teście w drugim etapie konkursu, co znalazło póź-
niej potwierdzenie w końcowym wyniku rozgrywki.

W trzecim etapie (finałowym) gimnazjaliści rozwiązy-
wali test wiedzy o Unii Europejskiej jak najbardziej odzwier-
ciedlający hasło Konkursu: Unia Europejska wczoraj, dziś i 
jutro. Pytania bowiem dotyczyły nie tylko historii Unii, ale też 
i przyszłości – problem wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur 
UE (pytanie o brexit).

Po zakończeniu testu, w czasie oczekiwań na wyni-
ki, uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku oraz posłu-
chać piosenek w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Dydni. 
Przed uczestnikami konkursu wystąpiły: Gabriela Preisner, 
Katarzyna Kot, Gabriela Rachwalska i Emilia Seman.

Najlepiej z testem poradziła sobie trójka gimnazjali-
stów: Michalina Smyczyńska z Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Grabownicy Starzeńskiej (opiekun Elżbieta Stodolak), 
Bartłomiej Borek z Gimnazjum w Brzozowie (opiekun Lucy-
na Niemiec), Martyna Kudła z Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Wesołej (opiekun Adam Świder).

Cała trójka w nagrodę otrzymała bilety na wycieczkę 
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowane przez  
Stanisława Ożoga posła do Parlamentu Europejskiego. Na-
grody w imieniu posła wręczył zwycięzcom Krzysztof Ma-
ziarz, pomysłodawca i główny organizator Konkursu. Panu 
Krzysztofowi udało się również zaangażować w organiza-
cję Konkursu posłów na Sejm RP Bogdana Rzońcę, Piotra 
Uruskiego oraz Piotra Babinetza. Posłowie ufundowali dla 

wszystkich uczestników trzeciego etapu ciekawe książki i 
wartościowe albumy.

Dla uczestników drugiego etapu nagrody przekazali 
również samorządowcy powiatu brzozowskiego. Dodatko-
wo trójka laureatów otrzymała, ufundowane przez Burmi-
strza Brzozowa Józefa Rzepkę, karnety wstępu na obiekty 
MOSiR-u w Brzozowie na cały sezon wakacyjny oraz nagro-
dy książkowe. Natomiast firma detektywistyczna SECRET z 
Humnisk nagrodziła laureatów możliwością spędzenia jed-
nego dnia na obserwacji pracy detektywa.

Wszyscy uczestnicy II i III etapu Konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które w imie-
niu sponsorów wręczyli Krzysztof Maziarz oraz Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski. Zaproszenie do Brukseli otrzymali 
także koordynator I i II edycji konkursu Zbigniew Kowalczyk 
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń.

Na zakończenie Konkursu Jerzy Adamski pogratulo-
wał uczestnikom doskonałej wiedzy, zaangażowania w jej 
zdobycie oraz życzył dalszych sukcesów.

Zbigniew Kowalczyk

26 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Koń-
skiem odbył się Konkurs Poezji Dziecięcej „Wierszykarnia”. 
Wzięły w nim udział dzieci z klas młodszych (do tej grupy 
zaliczamy również uczniów z klasy IV i myślę, że nie obrażą 
się za nazwanie ich „młodszymi”) . Do rywalizacji przystąpi-
ło 28 uczniów. Jak co roku gościliśmy na Konkursie dzieci 
ze szkoły z Witryłowa. Usłyszeliśmy wiele mniej znanych 
utworów np. „Co kotek miał?”M. Kownackiej, „Sześć para-
soli” A. Grodzdzickiej, „Kotek się uczy” S. Szuchowej. Nie 
zabrakło oczywiście wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy, bo są 
to poeci,  których twórczość na stałe jest obecna na dziecię-
cych konkursach recytatorskich czy czytelniczych.

Dzieci przygotowały się doskonale do występów i 
Jury miało twardy orzech do zgryzienia, aby wyłonić zwy-
cięzców. Danuta Baran - bibliotekarka, pomogła nam – na-
uczycielom w rozwiązaniu tego zadania. Rywalizacja była 
zaciekła, a emocje udzieliły się też opiekunom. Nagrody 
zostały rozdane w dwóch kategoriach wiekowych. Piotr 
Seman był najlepszym recytatorem spośród pięciolatków, 
sześciolatków i siedmiolatków, ale nagrody otrzymali rów-

nież: Sylwia Wójcik, Wiktoria Batruch, Bartłomiej Haryd-
czak, Jan Klimowicz. Wśród uczniów klas II, III, IV pierwsze 
miejsce zdobył uczeń klasy IV Dawid Kolencio. Nagrody 

fot. archiwum
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książkowe otrzymali również Julia Wolwowicz, Wiktoria Sta-
bryła, Jarosław Rychlicki, Kamil Orłowski.

Przeprowadzony został też Konkurs „Znam wiersze 
Jana Brzechwy”. Okazało się jednak, że starsze dzieci z 
klas IV, V i VI nie znają tych utworów tak dobrze, jak ucz-
niowie z klasy III i to oni niespodziewanie zajęli I miejsce w 

tej rywalizacji. Wszystkie dzieci  uczestniczące w tym dniu 
w zabawie otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki.

Czy wszyscy byli zadowoleni? Chyba nie, bo trudno 
jest przełknąć gorycz porażki, gdy się ma pięć lat.

Irena Baran

5 czerwca 2016 r. na placu przy Domu Ludowym w 
Krzywem odbył się Piknik Rodzinny. Rozpoczął się o godzi-
nie 14:00 deszczem, ale na szczęście po chwili zaświeciło 
słońce i można było zacząć zabawę. Organizatorami tej im-
prezy byli: Rada Sołecka, Radny wsi Krzywe, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, OSP Krzywe i Gminny Ośrodek Kultury w 
Dydni.

Spotkanie rozpoczęła sołtys Krzywego, Zofia Turoń, 
która powitała zaproszonych gości oraz rodziców, dziad-
ków, dzieci i zachęciła wszystkich do wspólnej zabawy. 
Nasi najmniejsi mieli sporo atrakcji. Najpierw uczestniczyli 
w różnych zabawach i tańcach prowadzonych przez dwie 
kowbojki. Mieli również możliwość malowania twarzy, co 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Później wzięli udział 
w wielu konkursach sprawnościowych, takich jak: gra w 
dwa ognie, celowanie piłką do bramki i woreczkiem do 
celu, kręcenie hula-hop i slalom z piłką, przygotowanych i 
prowadzonych przez strażaków i nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej w Krzywem. Zwycięzcy wszystkich zabaw otrzy-
mali prezenty, a wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia. 
Dla dzieci i zaproszonych gości przygotowany był również, 
dzięki hojności sponsorów, poczęstunek: szwedzki stół, pie-
czone kiełbaski, kawa, herbata, lody, lizaki, zimne napoje 
oraz wspaniałe wypieki pań z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Najmłodsi mieszkańcy Krzywego oraz okolicznych wiosek 
mogli również skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji. Naj-

większą była przejażdżka konna, później skoki na trampoli-
nie, robienie wielkich baniek mydlanych i gra w piłkę.  

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaprosze-
ni goście: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Zastępca 
Wójta Stanisław Pałys oraz licznie przybyli rodzice, ucznio-
wie i społeczność lokalna.

Piknik Rodzinny na długo pozostanie w pamię-
ci wszytkich uczestników, a szczególnie najmłodszych i z 
utęsknieniem będą czekać na kolejne takie imprezy.

Bożena Kondracka

5 czerwca w Zespole Szkół w Niebocku spotkali się 
ze sobą zarówno dorośli jak i dzieci, aby wspólnie święto-
wać Dzień Mamy, Taty i Dziecka i w rodzinnej atmosferze 
spędzić niedzielne popołudnie.

Oprócz zaproszonych rodziców i dzieci w spotkaniu 
wziął też udział Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Ze-
branych gości powitała Dyrektor Bożena Chorążak, a po-
tem rozpoczęła się część artystyczna, którą przedstawiły 
zarówno te młodsze, jak i starsze dzieci. Były więc tańce 
ludowe w wykonaniu małej „Kalinki”, występ wokalny szkol-
nego chóru „Triola”, który zaśpiewał rytmiczną i wpadającą 
w ucho wiązankę piosenek ABBY, a następnie klasy I-III  za-
prezentowały się w wierszach, piosenkach oraz scenkach 
teatralnych. Na sam koniec średnia grupa „Kaliny” zatań-
czyła jeszcze jeden pokazowy taniec i rozpoczął się wspólny 
piknik rodzinny. Rozmowy przy kawie, herbacie czy ciastku 
przygotowanym i podanym przez Radę Rodziców były do-
brą okazją do integracji nie tylko międzypokoleniowej, ale 

także lokalnej, gdyż do szkoły zawitali w tym dniu zarówno 
rodzice uczniów z Niebocka, ale także z Wydrnej i Grabówki. 

fot. J. Rajtar -Żaczek
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Dla najmłodszych również przygotowano atrakcje. Wielkim 
powodzeniem cieszył się dmuchany zamek, a także wata 
cukrowa oraz popcorn i lody. Same występy artystyczne 
były zaś doskonałą okazją dla dzieci, aby zaprezentować 
przed rodzicami swoje wielorakie talenty sceniczne i jed-
nocześnie podziękować im za trud wychowania. W  przy-
gotowanie całości spotkania dużo wysiłku włożyła zarówno 

dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele oraz Rada Rodziców. Było 
jednak warto, bo każdy, kto tam był, mile będzie wspominał 
to popołudnie. Niedziela to zwykle dzień dla rodziny, to czas 
relaksu i wspólnej zabawy, a także okazja do bycia razem i 
wzmacniania więzi społecznych. Mamy nadzieję, że nasza 
szkolna inicjatywa sprostała temu wyzwaniu.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

W piękną, słoneczną niedzielę 29 maja odbył się Fe-
styn Rodzinny na stadionie „Orlik” w Jabłonce. Tego wspa-
niałego dnia nie byłoby bez pomocy i współpracy Szkoły 
Podstawowej, Rady Rodziców, Akcji Katolickiej oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Czas spędzony w rodzinnym gronie to najlepszy 
podarunek dla naszych bliskich. Dowodem tego była bez-
troska zabawa dzieci i rodziców w towarzystwie Dj’a Rufio 
oraz mnóstwo pięknych uśmiechów, które tylko potwierdza-
ją cudownie spędzony czas razem.

Podczas festynu mogliśmy brać udział w zabawnych 
konkurencjach: najśmieszniejszym tańcu, przeciąganiu liny, 
wyścigu w połączonych spodniach czy zabawie „Krasno-
ludek”. Tańczyliśmy też przy muzyce zajadając się  prze-
pysznym, słodkim poczęstunkiem. Nie tylko prawdziwym 
łasuchom smakowały przygotowane przez Akcję Katolicką i 
Radę Rodziców smakołyki. Strażacy w kuchni polowej przy-
gotowali grochówkę i kawę, czuwali też nad grillem.

Wspaniałą atrakcją- zarówno dla dzieci jak i doro-
słych- był pokaz strażacki. Panowie zaprezentowali pokaz 
pierwszej pomocy (w przypadku utraty przytomności osoby 
poszkodowanej w wypadku) oraz akcję bojową – gaszenie 
pożaru.

Każdy z nas mógł poczuć się tego dnia dzieckiem. 
Wśród dzieci sporym zainteresowaniem cieszyła się na-
dmuchiwana zjeżdżalnia i przepyszna wata cukrowa.

Po emocjonującym popołudniu, pełnym śmiechu i 
beztroski przyszedł czas na równie emocjonujące chwile. 

Starsi chłopcy rozegrali mecze, którym towarzyszyła życz-
liwa rywalizacja.

Dzień dobiegł końca. Słońce nieśmiało kryło się za 
chmurami. Drzewa otaczające nasz stadion szumiały ta-
jemniczo. Będą sobie szeptać historie o tym, jak rodziny 
cudownie spędziły wspólny czas, iloma uśmiechami wypeł-
niło się jabłoneckie powietrze i jak niewiele potrzeba, by po-
czuć się szczęśliwym człowiekiem. Czy jeszcze słychać ich 
szept? Koniecznie trzeba sprawdzić. Z pewnością chcą nas 
zaprosić na wspólne świętowanie za rok, wraz z organiza-
torami. Bo czy może być coś cenniejszego od beztroskiego 
spędzenia niedzieli razem?

Justyna Cyparska

W sobotnie popołudnie 7 maja br. członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Niebocka zorganizowały uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Matki. Wzięły w nim udział wszyst-
kie panie należące do KGW oraz zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Sekretarz Gminy Beata 
Czerkies, dyrekcja Zespołu Szkół w Niebocku Bożena Cho-
rążak i Renata Sieńczak oraz Tomasz Żaczek i Ryszard 
Kopczyk- przedstawiciele Rady Gminy.

Na tym pięknym spotkaniu nie mogło zabraknąć mu-
zyki. Najpierw dla zebranych gości wystąpił dziewczęcy ze-
spół wokalny „Mansarda”, który wykonał godzinny koncert 
polskich piosenek o różnorodnym charakterze. Były tam i 
piosenki turystyczne, np. „Ballada majowa”, czy „Biesz-
czadzkie anioły”, ale także największe polskie przeboje 
lat 60., 70., takie jak: „Radość najpiękniejszych lat”, „Ko-
chać…”, czy „List do matki”. Koncert zakończyła wiązanka 
utworów biesiadnych, która chyba najbardziej przypadła do 
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gustu publiczności. Po występie dziewcząt, na scenie za-
grał i zaśpiewał ludowy zespół „Przepióreczka”, promują-
cy już od przeszło trzydziestu lat Niebocko i całą gminę na 
różnych scenach folklorystycznych. Zespół „Mansarda” jest 
sporo młodszy, gdyż działa dopiero od około czterech lat, 
ale także ma na swoim koncie pokaźną liczbę koncertów i 
występów. Jak widać, dla mieszkańców Niebocka muzyka 
stanowi ważny aspekt życia kulturalnego, dlatego tym bar-

dziej miłe jest to, że dwa rodzime zespoły mogły zaprezen-
tować się na wspólnej scenie w tym pięknym dniu, bawiąc 
i wzruszając zebranych gości. Profesjonalne nagłośnienie 
obu występów zapewnili akustycy z Gminnego Ośrodka 
Kultury: Wojciech Wojnar i Maciej Oleniacz. Smaczny po-
częstunek przygotowały panie z KGW Niebocko pod kie-
runkiem przewodniczącej Koła - Ryszardy Żaczek.

Jadwiga Rajtar - Żaczek

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 pań-

stwach świata. Nie we wszystkich krajach święto obchodzo-
ne jest 1 czerwca, np. w Brazylii Dzień Dziecka obchodzo-
ny jest 12 października, w Australii w pierwszą sobotę lipca 
każdego roku.

Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego 
czasu ze swoimi dziećmi, składania im życzeń z okazji Dnia 
Dziecka oraz obdarowania swoich pociech prezentami. Jed-
nak najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede 
wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego 
rodziców. Dzieci przychodzące do naszej świetlicy swój 
Dzień Dziecka świętowały 6 czerwca. Wszyscy spotkaliśmy 
się na placu przy Domu Ludowym, gdzie za pomocą ko-
lorowej kredy wyczarowaliśmy swoje dziecięce marzenia. 
Szalona zabawa wzmogła w nas apetyt, który został zaspo-
kojony smakołykami z grilla. To był cudowny dzień pełen 
wrażeń. Dziękujemy bardzo Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
i Bibliotek w Dydni za przekazanie środków finansowych na 

zakup kiełbasek i napojów oraz Radnemu Adamowi Domo-
wiczowi za  poświęcony czas i serce.

Bogumiła Domowicz

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Gminie Dydnia przyłączyli się do ogólnopolskiej inicjatywy 
Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając 1050. rocz-
nicę Chrztu Polski.

Druhowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
m.in. z: Dydni, Niebocka, Krzywego i Niewistki zapalili 14 
kwietnia ogniska, przyłączając się w ten sposób do ogólno-
polskiej akcji.

W Dydni zapalenie ogniska połączone było z Mszą 
Św., której przewodniczył ks. Prałat Adam Drewniak, odpra-
wioną w kaplicy na Małej Kalwarii Różańcowej. Mimo pada-
jącego deszczu i późnej godziny uczestniczyło w niej wielu 
mieszkańców Dydni.

W Niebocku strażacy i mieszkańcy mimo obficie 
padającego deszczu, o godzinie 20.05, zgromadzili się w 
niebockim parku, aby dołączyć do ogólnopolskiej akcji roz-
palania ognisk „od Giewontu aż po Hel” i w ten sposób od-
powiedzieć na wezwanie ks. Prymasa, aby jednoczyć się 
i okazywać wdzięczność za tamto, tak ważne dla Polski i 
Polaków, wydarzenie.

Strażacy przyłączyli  się w ten sposób do inicjatywy 
Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu upamiętnie-

nie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Inicjatywa objęta została 
patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków i miała na 
celu przesłanie światła Ducha Świętego od Krzyża na Gie-
woncie nad polskie morze w ciągu 35 minut.

Beata Czerkies

„Jubileuszowe” ognisko w Dydni
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Czas na poczęstunek
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W niedzielę, 1 maja 2016 r., odbyła się 22. Podkar-
packa Pielgrzymka Straży Pożarnych na Kalwarię Pacław-
ską w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Gminę Dydnia reprezentowały jednostki: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Niebocku i Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grabówce.  O godz. 10.00 przed Sanktuarium Matki Bożej 
Słuchającej miał miejsce uroczysty apel, podczas którego 
nastąpiło odznaczenie zasłużonych strażaków. Medale i 
odznaczenia wręczali: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, 
poseł Zbigniew Chmielowiec oraz prezesi Zarządu Główne-
go Związku OSP –Waldemar Pawlak i Janusz Konieczny. 
Złotym Znakiem Związku OSP RP  został odznaczony Jerzy 
F. Adamski Wójt Gminy Dydnia.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Msza święta z udzia-
łem pocztów sztandarowych OSP z Podkarpacia oraz stra-
żackiej orkiestry z Pruchnika. Eucharystii przewodniczył i 
homilię wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek. Na koniec 
uroczystości słowo do zebranych skierował kustosz sank-

tuarium, o. Piotr Reizner, oraz kapelan OSP Archidiecezji 
Przemyskiej, ks. prał. Mieczysław Rusin.

Beata Czerkies

Uroczystości odbyły się 3 maja 2016 r. Rozpoczęły 
się zbiórką strażackich pocztów sztandarowych z: Grabów-
ki, Niebocka, Jabłonki, Dydni, Wydrnej, Krzywego, Obarzy-
ma, Krzemiennej, Niewistki, Temeszowa  na parkingu przy 
Zespole Szkół w Dydni.

Pododdziały zwartą kolumną pod dowództwem dru-
ha Czesława Serafina przy  akompaniamencie orkiestry 
dętej przemaszerowały do miejscowego kościoła, w którym 
Mszę Św. w intencji strażaków  odprawił ks. prałat Adam 
Drewniak - kapelan strażaków Gminy Dydnia.

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym po części re-
ligijnej, odbył się uroczysty apel.  Ważnym momentem uro-
czystości było odznaczenie zasłużonych strażaków. Złotymi 
medalami uhonorowano druhów: Pawła Owsianego, An-
drzeja Nycza, Marka Pocałunia i Stanisława Pytlowanego. 
Srebrnym: Piotra Kopczyka, Ryszarda Kopczyka, Krzysz-
tofa Jarosza, Dariusza Janowicza, Marka Węgrzyńskiego. 
Brązowymi: Piotra Myćkę, Krzysztofa Pajęckiego, Kamila 
Zubla, Irenę Janowicz, Elżbietę Pocałuń,  Krzysztofa Jano-
wicza, Roberta Pocałunia, Michała Pałysa oraz  Mariana 
Blamę. Wręczono także odznaki Strażak Wzorowy. Otrzy-
mali je: Wojciech Janowicz, Kacper Pałys, Jakub Pocałuń, 
Damian Wydrzyński, Paweł Rachwał, Dawid Sołkowicz, 
Wojciech Rachwał, Robert Pocałuń, Damian Sokołowski, 
Piotr Szuba, Damian Żaczek oraz Grzegorz Kulon. Ser-
deczne życzenia strażakom i mieszkańcom złożyli: Ewa 
Miciak  kierownik biura poselskiego Bogdana Rzońcy, St. 
Kpt. Tomasz Mielcarek z komendy powiatowej PSP w Brzo-
zowie, Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia oraz 
Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia. List gratulacyjny z 
życzeniami strażakom z okazji ich święta przesłał Poseł na 
Sejm RP dr Piotr Uruski.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem w Wiejskim 
Domu Kultury w Dydni.

Apel na placu Wiejskiego Domu Kultury 
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Stanisław Pytlowany
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Wójt Gminy Jerzy F. Adamski w gronie odznaczonych strażaków






