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„…Plon niesiemy plon, urodzajny plon,
Żeby chleba było więcej, 

żeby radość, żeby szczęście
Weszły w każdy dom, plon niesiemy plon…”

Dożynki Gminy Dydnia – Dożynkowy Festiwal Trady-
cji i Kultury to święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. 
To piękna tradycja i okazja do podziękowania rolnikom za 
dar pracy ich rąk, wyrażenia zadowolenia z dobrze wypeł-
nionych obowiązków.

Tradycyjnie, w trzecią niedzielę sierpnia, odbyła się 
uroczystość dożynek gminnych, podczas której podzięko-
wano  wszystkim rolnikom z gminy Dydnia za ich trud. Tego-
roczne święto plonów odbyło się 21 sierpnia w Witryłowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną 
za tegoroczne plony koncelebrowaną przez księdza prała-
ta Adama Drewniaka proboszcza parafii w Dydni i księdza 
Mariana Drozda z USA. Ksiądz prałat w swojej homilii po-
dziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w 
ich ciężkiej pracy. Podkreślił też wyjątkowość zawodu rolni-
ka, jego trud dla chleba, który rodzi się we współpracy Boga 
z pracującymi na polu.

Po zakończeniu eucharystii zostały poświęcone 
wieńce dożynkowe i dzielono się chlebem wypieczonym z 
tegorocznego zboża. Obrzędu dzielenia chleba dokonali: 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dorota Chilik, Sta-
rostowie Dożynek, księża sprawujący Eucharystię, radny 
wsi Witryłów Adam Domowicz oraz sołtys Witryłowa Ag-
nieszka Węgrzyńska.

Po Mszy Św. korowód dożynkowy prowadzony przez 
orkiestrę dętą pod batutą Andrzeja Krauze oraz kapelę ludo-
wą „Przepióreczka” z Niebocka udał się na plac przy Domu 
Ludowym, gdzie od odegrania przez orkiestrę dętą hymnu 
narodowego rozpoczęła się dalsza część uroczystości.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał wójt gminy 
Jerzy F. Adamski, witając wszystkich uczestników, m.in.: 
mieszkańców wsi Witryłów – gospodarzy tegorocznych do-
żynek na czele z sołtys Agnieszką Węgrzyńską i radnym 
Adamem Domowiczem, koła gospodyń wiejskich, straża-
ków, rady sołeckie.

Słowa powitania skierował też pod adresem zapro-

szonych gości: Doroty Chilik, Adama Śnieżka byłego posła 
RP, księży, radnych Gminy Dydnia z przewodniczącym Pio-
trem Szulem, sołtysów, dyrektorów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz przedszkoli z terenu gminy Dydnia, zastęp-
cy wójta Stanisława Pałysa, skarbnik gminy Zofii Pytlowa-
nej i sekretarz Beaty Czerkies.

Pięknymi słowami zostały także powitane przez Wój-
ta zespoły uświetniające tegoroczne dożynki - Orkiestra 

 

            

Joanna Hocyk

Korowód dożynkowy 

Z czego tu skorzystać ?
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14 sierpnia 2016 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia 
Małżeńskiego obchodziło 11 par małżeńskich z terenu Gmi-
ny Dydnia (pozostali Jubilaci z różnych względów nie mogli 
przybyć).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Pa-

rafialnym w Dydni pod przewodnictwem Ks. Prałata Adama 
Drewniaka, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed 
laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się okolicz-
nościowe spotkanie w sali Wiejskiego Domu Kultury w Dyd-
ni. Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi przez Pre-

Dęta pod batutą Andrzeja Krauze oraz Kapela „Przepió-
reczka” kierowana przez Małgorzatę Turopolską.

Następnie starostowie dożynek – Józefa Wolwowicz i 
Roman Kopija dokonali uroczystego przekazania chleba wy-
pieczonego z tegorocznego ziarna Wójtowi Gminy Dydnia.

Wójt odczytał fragmenty okolicznościowych listów 
otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława 
Ortyla, Posłów do Parlamentu Europejskiego Stanisława 
Ożoga oraz Tomasza Poręby. Okolicznościowy adres do 
uczestników dożynek skierował również Bogdan Rzońca 
Poseł na Sejm RP. List odczytała kierownik biura poselskie-
go w Brzozowie Ewa Miciak.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację 
wieńców dożynkowych przez członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz reprezentacje sołectw z: Dydni, Grabówki, 

Jabłonki, Końskiego, Krzywego, Niebocka, Niewistki, Oba-
rzyma, Ulucza, Witryłowa, Wydrnej. W podziękowaniu za 
piękne wieńce wszystkie koła otrzymały od wójta Jerzego F. 
Adamskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnikom dożynek zapewniono różnorodne atrak-
cje - koncerty: orkiestry dętej pod batutą Andrzeja Krauze, 
kapeli „Przepióreczka” oraz Przeworskiej Kapeli Podwórko-
wej BEKA.

Smakosze mogli skorzystać z poczęstunku przygo-
towanego przez panie z kół gospodyń wiejskich oraz firmę 
cateringową.

Natomiast dzieci bawiły się na zjeżdżalniach, zajada-
ły się popcornem i watą cukrową.

Na stoisku sponsora dożynek Operatora Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w War-
szawie, wszyscy chętni mogli skorzystać z organizowanych 
konkursów: rodzinnych, plastycznych i zręcznościowych, 
a na zwycięzców czekały nagrody: puzzle, notesy, czapki, 
smycze i baloniki.

Patronatem medialnym tegoroczne święto plonów 
objął Tygodnik Regionalny ,,Nowe Podkarpacie”, portal 
regionu brzozowskiego na Podkarpaciu „Brzozowiana.pl” 
oraz kwartalnik „Nasza Gmina Dydnia”.

Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Gmina 
Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wy-
poczynku w Dydni, Sołectwo Witryłów, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Witryłowie oraz mieszkańcy Witryłowa, którzy 
aktywnie włączyli się w prace organizacyjne (techniczne, 
porządkowe, kulinarne).

Dożynki zakończyły się festynem, podczas którego 
miłośnicy tańców bawili się fantastycznie przy muzyce ze-
społu TheModeSong.

Joanna Hocyk

Małgorzata Pomykała

Tradycyjne przekazanie chleba

Dostojni Jubilaci
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W dniu 1 lipca 2016 r. mieszkanka Gminy Dydnia 
Pani Maria Pierożak z Grabówki obchodziła 107. rocznicę 
urodzin. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski, Z-ca Wójta Stanisław Pałys 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Pomy-
kała.

Pani Maria otrzymała życzenia zdrowia, szczęścia i 
radości, samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, 
a także pogody ducha na dalsze lata życia, bukiet kwiatów 
oraz okolicznościowy upominek.

Jubilatka pomimo sędziwego wieku jest bardzo po-
godną, uśmiechniętą i energiczną staruszką. Na nic nie na-
rzeka i cieszy się każdym dniem.
Serdeczne gratulacje Pani Mario.

Małgorzata Pomykała

Narodowe Czytanie już powoli zaczyna stawać się 
tradycją. W ubiegłym roku cała Polska czytała Prusa, nato-
miast rok 2016 - to rok Henryka Sienkiewicza. I to właśnie 
jego dzieło „Quo vadis” stało się lekturą tegorocznego  Na-
rodowego Czytania, wybranego w drodze głosowania przez 
Polaków.

„Quo vadis”, jak zaznaczył prezydent RP Andrzej 
Duda, jest to „bardzo ludzka” powieść. - Henryk Sienkie-
wicz przedstawił w niej losy wszystkich wielkich bohaterów: 
Ligii, Winicjusza, Petroniusza, Piotra, ale przede wszystkim 
opisał w niej ludzką naturę. Ponieważ  jest tam miłość, i jest 
pożądanie, i jest wielki duch, ale jest też nienawiść, okru-
cieństwo... jest zwycięstwo dobra nad złem.

Narodowe Czytanie stało się wielkim wspólnym spot-
kaniem z literaturą klasyczną, pisaną pięknym polskim ję-
zykiem.

Również i w naszej Gminie Dydnia odbyło się Naro-
dowe Czytanie w dniu 2 września 2016 r. o godz. 10:00 w 

świetlicy Zespołu Szkół w Dydni.
W tym ważnym i niecodziennym wydarzeniu udział 

zydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i okolicznościowymi 
upominkami wręczył Wójt Gminy Jerzy F. Adamski wspólnie 
z Ks. Prałatem Adamem Drewniakiem, Kierownikiem USC 
Małgorzatą Pomykałą oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Piotrem Szulem. Nie zabrakło również życzeń, tradycyjnej 
lampki szampana oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”.

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

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy otrzymały następujące pary 
małżonków:
1. Bronisława i Władysław Burzyńscy, Niebocko
2. Janina i Józef Czebieniak, Końskie
3.  Teresa i Michał Czebieniak, Końskie

4.  Maria i Mieczysław Diak, Dydnia
5.  Anna i Piotr Folek, Niebocko
6.  Józefa i Józef Frydryk, Krzemienna
7.  Danuta i Maciej Gromek, Niebocko
8.  Józefa i Andrzej Indyk, Dydnia
9.  Teresa i Franciszek Krowiak, Końskie
10. Antonina i Eugeniusz Milczanowscy, Niebocko
11. Barbara i Stanisław Młynarscy, Dydnia
12. Anna i Andrzej Myćka, Jabłonka
13. Wanda i Szymon Rachwał, Niebocko
14. Anna i Jan Sobolak, Witryłów
15. Józefa i Jan Szajnowscy, Witryłów
16. Maria i Tadeusz Szajnowscy, Dydnia
17. Maria i Jan Węgrzyńscy, Witryłów

Małgorzata Pomykała

Małgorzata Myćka

Jubilatka z rodziną i władzami samorządowymi

Zasłuchani w słowa Sienkiewicza
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Miłym akcentem XXI zwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny Dydnia było wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia 
sportowe. W czwartek, 12 sierpnia 2016 r., w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy w Dydni odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2015 roku 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym.

Nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy 
Andżelinie Hawrylak z Obarzyma (lekkoatletyka – rzut osz-
czepem) oraz Adamowi Ruda z Dydni (skoki narciarskie) 
wręczyli Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Piotr Szul.

ANDŻELINA HAWRYLAK 
Osiągnięte wyniku w 2015 roku to: 
Zajęcie I miejsca w:
- Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidualnych Mistrzo-

stwach w Lekkiej Atletyce w Brzozowie,
- finale Wojewódzkim Gimnazjady w Lekkiej Atletyce 

Ogólnopolskiej w Rzeszowie, w Wojewódzkiej Lidze 
Lekkoatletycznej w rzucie oszczepem

oraz  

- I miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Piłki Siatko-
wej Dziewcząt na szczeblu szkół średnich i gimnazjów 
w Dynowie oraz w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej 
Dziewcząt w Brzozowie, 

- II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatko-
wej Dziewcząt we Wzdowie.

ADAM RUDA  
Osiągnięte wyniku w 2015 roku to: 
zajęcie indywidualnie II miejsca w zawodach:
- FIS CUP (cykl zawodów - skoków najniższej rangi wśród 

rozgrywek organizowanych przez Międzynarodową Fe-
derację Narciarską (FIS) ) w Kuopio

- Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zi-
mowych w Strbske Pleso (Słowacja)

oraz osiągnięcia drużynowe:
- II miejsca  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 

Sportach Zimowych w Zakopanem 
- IV miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorów w Ałma-

tach (Kazachstan).
Beata Czerkies

wzięło około 150 uczniów Gimnazjum w Dydni, Niebocku i 
Końskiem.

Po uroczystym powitaniu wszystkich uczestników 
Narodowego Czytania przez Wójta Jerzego F. Adamskiego 
oraz odczytaniu listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez 
Sekretarz Gminy Beatę Czerkies fragmenty „Quo vadis” in-
terpretowali przedstawiciele poszczególnych instytucji dzia-
łających na terenie naszej gminy.

Osobą otwierającą Narodowe Czytanie był Wójt Gmi-
ny Dydnia - Jerzy F. Adamski. Następne fragmenty czytali:
Iwona Pocałuń - Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni
Ks. Artur Dyrda - wikariusz Parafii Dydnia
Joanna Hocyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witryło-

wie
Bogdan Biedka - młodszy kapitan Powiatowej Straży Po-

żarnej w Brzozowie

Krystyna Mazur - sołtys miejscowości Wydrna
Tomasz Żaczek - radny miejscowości Niebocko
Magdalena Frydryk - pracownik Podkarpackiego Banku 

Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Dydni
Jarosław Pilszak - starszy sierżant Posterunku Policji w 

Dydni
Damian Jatczyszyn - uczeń kl. II Gimnazjum w Dydni.

Na koniec wspólnego czytania wszyscy lektorzy 
otrzymali podziękowania z rąk Wójta.

Organizatorami tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz Zespół 
Szkół w Dydni.

Małgorzata Myćka

Gratulacje dla Andżeliny

... i Adama
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Wójt Gminy Raciechowice 
Marek Gabzdyl przekazał na ręce 
Wójta Gminy Dydnia pamiątkowe 
zdjęcie z pozdrowieniami dla Miesz-
kańców Gminy Dydnia od Rafała 
Majki brązowego medalisty Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janei-
ro. 

Gmina Raciechowice – której 
mieszkańcem jest Rafał Majka - jest 
gminą partnerską Gminy Dydnia. 
W ramach partnerskiej współpracy 
gminy zobowiązują się podejmować 
działania służące wspieraniu wymia-
ny doświadczeń w zakresie kultury, 
oświaty, sportu i turystyki oraz histo-
rii i tradycji społeczności lokalnych, 
a także współpracować w kwestiach 
związanych z przygotowaniem i pro-
mowaniem wzajemnych wizyt dzieci 
i młodzieży.

Rafał Majka (ur. 12 września 
1989 r. w Zegartowicach, Gmina 
Raciechowice) – najlepszy polski 
kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej drużyny Tinkoff, 
czterokrotny uczestnik Vuelta a Espana (2011, 2012, 2013, 
2015). Najlepszy wynik zanotował w 2015 roku. Podczas 
startu w Vuelcie zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Wcześniej zajął 7. miejsce w Giro d’Italia (przez 7 etapów 
jadąc w białej koszulce lidera klasyfikacji młodzieżowej) i 4. 
w Tour de Pologne, jadąc przez trzy etapy w koszulce lide-
ra klasyfikacji generalnej. W październiku 2013 r. zajął 2. 
miejsce w prestiżowym wyścigu klasycznym Mediolan-Tu-
ryn, przegrywając jedynie z Włochem Diego Ulissim oraz 3. 
miejsce w Giro di Lombardia, przedostatnim wyścigu sezo-
nu w najwyższej kategorii wyścigów UCI World Tour 2013. 

19 lipca 2014 r. jako drugi Polak w 
historii wygrał etap Tour de France, 
cztery dni później, podczas 17. eta-
pu, powtórzył to osiągnięcie.

24 lipca, jako pierwszy polski 
kolarz w historii, zapewnił sobie wy-
graną w klasyfikacji górskiej Tour de 
France 2014. Jednocześnie jest to 
pierwsze zwycięstwo polskiego ko-
larza w jakiejkolwiek klasyfikacji Tour 
de France w historii.

7 sierpnia 2014 roku wygrał 5. 
etap Tour de Pologne z Zakopane-
go do Štrbskiego Plesa na Słowacji. 
Następnego dnia powtórzył to osiąg-
nięcie, wygrywając etap z Termy Bu-
kowiny do Bukowiny Tatrzańskiej i 
został liderem. 9 sierpnia 2014 r. zo-
stał zwycięzcą całego wyścigu.

15 lipca 2015 roku wygrał 11. 
etap Tour de France z Pau do Cau-
terets-Vallée de Saint-Savin. W tym 
samym roku jako pierwszy Polak w 
historii stanął na podium wyścigu Vu-

elta a Espana, zajmując 3. miejsce w klasyfikacji general-
nej.

24 lipca 2016 roku po raz drugi został zwycięzcą kla-
syfikacji górskiej w Tour de France.

6 sierpnia 2016 roku zdobył brązowy medal w wyści-
gu ze startu wspólnego na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio de Janeiro.

W imieniu Mieszkańców Gminy Dydnia gratuluję 
Panu Rafałowi zdobycia medalu na Igrzyskach Olimpijskich 
oraz dziękuję za piękne pozdrowienia z nadzieją na osobi-
ste spotkanie w Gminie Dydnia.

Beata Czerkies

Zofia Morajko

Szlachetne cechy istnieją 
naprawdę 

w szlachetnych ludziach
Hipokrates

Stanisław Grzesiewicz – 
syn Adolfa i Katarzyny z d. Malska 
urodził się 13.04.1940 r. w Krze-
miennej, gdzie spędził swoje dzie-
ciństwo. Tu również uczęszczał do 
szkoły podstawowej, po ukończe-

niu której wyjechał na Śląsk w poszukiwaniu pracy. Jednak 
sytuacja rodzinna zmusiła go do powrotu. Jako najmłodszy 
z rodzeństwa pracował wraz z rodzicami w gospodarstwie, 

z którym związał swoje dorosłe życie.
W 1958 r. ożenił się z Marią Piegdoń. Państwo Grze-

siewiczowie mieli czworo dzieci: Jerzego, Alinę, Jolantę i 
Agnieszkę, a kiedy dzieci założyły swoje rodziny, doczekali 
się 14 wnuków i 5 prawnuków. Pan Stanisław był bardzo 
troskliwym ojcem i „uwielbionym” przez wnuki dziadziem. 
„Nie dbał o siebie. Żył życiem swoich dzieci i wnuków” – jak 
mówi córka Alina. „Do końca im pomagał, służąc wspar-
ciem, radą czy też pomocą rzeczową. Miał zdolności mate-
matyczne i często z wnukami rozwiązywał zadania”.

Swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem służył 
też mieszkańcom Krzemiennej, ciesząc się ich zaufaniem i 
uznaniem. Świadczy o tym fakt, że przez kolejne kadencje 
powierzano mu funkcję sołtysa, którą sprawował przez 20 
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lat. Można powiedzieć, że „urlopował” tylko na czas choro-
by i pobytu w sanatorium, kiedy to urząd sołtysa piastował 
Tadeusz Pelczarski.

Stanisław Grzesiewicz to człowiek zasłużony dla wsi 
Krzemienna oraz gminy. Wykazywał ogromne zaangażo-
wanie w podejmowaniu i realizacji działań społeczno-go-
spodarczych służących rozwojowi rodzinnej wioski, a tak-
że gminy. Inicjował wiele przedsięwzięć mających na celu 
poprawę warunków życia współmieszkańców oraz zmianę 
wizerunku wsi. Nie sposób wyliczyć tu wszystkich projek-
tów, dlatego podaje się najważniejsze: budowa kanalizacji 
sanitarnej całej wsi, gruntowna modernizacja Domu Ludo-
wego, utworzenie Parku Rekreacyjnego Skwer Dydyńskich, 
modernizacja drogi wojewódzkiej, budowa i moderniza-
cja lokalnych dróg, regulacja rzeki, naprawa istniejących 
umocnień, budowa szkoły i boiska szkolnego, wykonanie 
oświetlenia drogowego, adaptacja budynku byłej szkoły 
podstawowej na mieszkania socjalne. Warto podkreślić, że 
Pan Grzesiewicz „fizycznie” uczestniczył w realizacji tych 
działań. Osobiście nadzorował prace, pozyskiwał zgody 
właścicieli na wejście w teren, często z wielkim trudem i 
determinacją. 

Pracę na roli łączył z aktywną działalnością społecz-
ną, którą zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Jak mówi 

zastępca wójta S. Pałys: „Był na każde zawołanie. Wystar-
czył jeden telefon, a Stanisław wstawiał się w określonym 
miejscu i czasie”.

Czynnie uczestniczył w imprezach środowiskowych 
oraz gminnych uroczystościach.

Za pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołe-
ctwa otrzymał okolicznościowy grawerton.

Panu Grzesiewiczowi zawsze były bliskie sprawy 
polskiego rolnictwa i problemy podkarpackiej wsi. Jako de-
legat do Izby Rolniczej i aktywny członek Gminnego Koła 
PSL w Dydni zabiegał o zaliczenie Krzemiennej do terenów 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Pan Stanisław był człowiekiem o szlachetnym sercu. 
Swoim sposobem bycia, poczuciem humoru wzbudzał sym-
patię wszystkich, z którymi się spotykał. 

W dniu 17.07.2016 r. niespodziewana śmierć zatrzy-
mała Go w biegu.

„Nie dokończyłem, Panie…”
Przed Nim było jeszcze tyle planów: społecznych, 

rodzinnych, osobistych.
Śp. Stanisław swoją społeczną misję wypełnia już w 

innej rzeczywistości.
Zofia Morajko

Jedno z przedsięwzięć zrealizowanych za kadencji P. Stanisława
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Starożytni filozofowie przyjmowali, że nasz świat 
tworzy cztery żywioły: woda, ogień, powietrze i ziemia. Te 
żywioły, stanowiące budulec naszego świata posiadają nie 
tylko moc twórczą, ale również ogromną moc niszczyciel-
ską. W różnych epokach i kulturach pojawiały się próby 
„oswajania” tych sił natury. Tales z Miletu upatrywał podsta-
wową zasadę rzeczywistości przyrodniczej w wodzie, Hera-
klit zaś w ogniu. Empedokles połączył owe żywioły w jedno 
traktując je jako pierwotne i niezmienne elementy świata.

Ogień posiadający w sobie zdolność dawania bez-
pieczeństwa i jednoczenie niszczenia. Od najdawniejszych 
czasów był symbolem tego, co boskie i twórcze a także i 
tego, co demoniczne i niszczące jednocześnie.

Mitologia grecka, w pięknym micie o Prometeuszu 
opowiada, iż tytan imieniem Prometeusz, widząc bezrad-
ność człowieka nieznającego ognia postanowił wykraść 

ogień Bogom i podarować ludziom. Spotkała go za to kara 
ze strony Zeusa, który skazał go na przykucie do skały Kau-
kaz. Codziennie o wschodzie słońca przylatywał tam sęp, 
i wyjadał Prometeuszowi wątrobę, która odrastała przez 
resztę dnia i w nocy.

Również Pismo św. Starego i Nowego Testamentu 
często odwołuje się do ognia i jego symboliki.

W Starym Testamencie ogień jest przede wszystkim 
symbolem działania Boga. Bóg ukazuje się Mojżeszowi w 
płonącym krzewie (zob. Wj 3,2). Gdy Naród Wybrany prze-
mierzał pustynię Bóg kroczył z nim pod postacią ognistego 
słupa (zob. Wj 13,21). Wizje starotestamentalnych proro-
ków pełne są obrazów Boga objawiającego swą moc i ma-
jestat w ogniu. Ezechiel przedstawia Boga jako wielki ob-
łok i ogień płonący (zob. Ez 1,4). Daniel opisuje tron Boga 
jakby z ognistych płomieni (zob. Dn 7,9). Prorok Jeremiasz 

Ks. Stanisław Nabywaniec

Zmodernizowany Dom Ludowy
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w swojej wizji przedstawia Boga, który zapłonął gniewem, 
a ognia Bożego gniewu nikt nie był w stanie ugasić (zob. 
Jr 21,12). Gdy Boży gniew zapłonął przeciwko grzesznym 
miastom, Sodomie i Gomorze i spadł na nie deszcz siarki 
i ognia od Pana „z nieba” (Rdz 19, 23). Również prorockie 
wizje końca świata pełne są obrazów ognia i płomieni, jako 
karzącego Sądu Boga (zob. Iz 66,15).

W Starym Testamencie ogień związany jest ze skła-
daniem ofiar całopalnych na ołtarzu przed świątynią. Bóg 
powołał kapłanów do sprawowania pieczy nad podtrzy-
mywaniem ognia (Kpł 6,13). Niekiedy sam Bóg rozpala 
ogień trawiący żertwę ofiarną. Ofiara Abrahama złożona 
w związku z zawarciem przymierza z Bogiem została stra-
wiona przez ogień wzniecony przez Boga: A kiedy słońce 
zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby 
wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i 
przesunęły się między tymi połowami zwierząt (Rdz 15,17). 
Również na Górze Karmel, gdy stający w obronie Boga 
Jahwe wobec 400 proroków pogańskiego bożka Baala pro-
rok Eliasz wołał: Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby 
ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawró-
ciłeś ich serce. A wówczas spadł ogień od Pana ‘z nieba’ i 
strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął 
wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem 
rzekł: „Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest 
Bogiem!” (1Kr 18,37-39).

Innym bardzo istotnym przejawem działania ognia 
jest jego zdolność oczyszczania. Ogień staje się także sym-
bolem oczyszczającego doświadczenia człowieka. To do-
świadczenie jest zawsze bolesne, jednak otwierające czło-
wieka na nową rzeczywistość, rodzące go jakby do nowej 
relacji z Bogiem.

Nowy Testament podtrzymuje tradycję symboliki og-
nia. Jezus powiedział o sobie: „Przyszedłem ogień rzucić 
na ziemię” (Łk 12.49). Stąd w tradycji Kościoła ogień jest 
symbolem miłości Boga do człowieka, a znakiem jej jest 
płonące serce Zbawiciela. Jan Chrzciciel mówi o Mesjaszu, 
że będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem (zob. Mt 3,11). 
Duch Święty jest związany z ogniem. Gdy Duch Święty roz-
poczyna swoją kontynuację dzieła Chrystusa w Kościele 
ukazuje się pod postacią „języków ognia”, spoczywając na 
każdym wierzącym: I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch 
pozwalał mówić (Dz. Ap 2,3-4).

Przedstawiona w Apokalipsie wizja końca świata 
również przywołuje obraz ognia: niebo i ziemia przeminą, a 
gwiazdy w ogniu się rozsypią (2P 3,12).

Wreszcie kresem wszelkiego zła i kłamstwa na zie-
mi według św. Jana Ewangelisty będzie udział w jeziorze 
siarki i ognia (Ap 21,8). Sam Bóg jest ogniem trawiącym 
(Hbr 12,29), trawiącym nie człowieka, ale zło i to wszystko 
co, nie jest dobrem. Stąd stan ostatecznej i nieodwołalnej 
wzgardy Boga, czyli piekło, porównywany jest do nigdy nie-
gasnącego ognia.

Od początków XVIII w. w naszych kościołach w su-
plikacjach śpiewamy: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
zachowaj nas Panie” (Suplikacje). Modlimy się do Boga o 
zachowanie nas od pożogi i mając Jego wsparcie podej-
mujemy działania zabezpieczające nas od tego niszczyciel-
skiego żywiołu, a gdy nie zdołamy się przed nim zabezpie-
czyć, staramy się ugasić i powstrzymać jego niszczycielskie 
płomienie. Czynią to głównie strażacy. Strażacy to „pospoli-

te ruszenie” ludzi zdyscyplinowanych, karnych, sprawnych, 
kierujących się dobrem wspólnym, gotowych, w razie po-
trzeby, do ofiarnej służby bliźniemu, Ojczyźnie i Bogu. Tak 
również Bogu. Ta służba Bogu przejawia się zaangażowa-
niem i udziałem w życiu religijnym naszej wspólnoty para-
fialnej i wiejskiej. A jeszcze ćwierć wieku temu było przeja-
wem odwagi stanąć w mundurze strażackim przy Bożym 
Grobie podczas Triduum Paschalnego, iść ze sztandarem 
na uroczystości religijne podczas peregrynacji Obrazu Mat-
ki Bożej, wizytacji biskupiej, dożynek kościelnych i innych 
aktów kultu religijnego. Strażacy byli jedną ze szczególnych 
grup, pozostających pod presją indoktrynacji ateistycznej. 
Wielu z nich, niestety uległo tym naciskom lub dało się sku-
sić proponowaną korzyścią. Jednakże większość była i po-
została niezłomna w swej wierności Bogu i Kościołowi. Za 
to Wam chwała, którzyście wytrwali!

Straż pożarna prowadzi działalność formacyjną. 
Uczy służebności, bezinteresowności, gotowości przycho-
dzenia z pomocą. Uczy współdziałania na wzór rycerski, na 
wzór towarzyszy w staropolskich formacjach wojskowych, 
przed rozbiorami. Towarzysz, treść tego słowa w komuni-
zmie została zeszmacona – towarzysz szmaciak, symbol 
znikczemnienia – w staropolszczyźnie oznaczał nie tylko 
tego, kto mi towarzyszy, ale przede wszystkim tego, na kim 
mogę polegać. Żołnierz w warunkach bojowych i strażak 
w akcji musi mieć towarzysza, na którym może polegać, 
idąc w ogień. W akcji możecie polegać tylko na sobie, na 
swoim towarzyszu. Tam nie może być miejsca na zawiść, 
zazdrość, ambicje, niezdrową rywalizację. Między sobą 
posługujecie się również staropolskim określeniem „druh” 
co oznacza przyjaciel, towarzysz, a nawet coś więcej, drugi 
ja. Słowo druh, drużba pochodzi od liczebnika drugi. Stąd 
staropolskie słowo drużba czyli przyjaźń. Druh, przyjaciel to 
jakby drugi ja, strzeże mnie i ubezpiecza w akcji.

Obchodzimy jubileusz 70-lecia powstania w Krzy-
wem Ochotniczej Straży Pożarnej, zatem trzeba sięgnąć do 
historii, do dnia 3 V 1946 r. kiedy to powołano do życia krzy-
wiecką OSP. Była ona pierwszą w powiecie brzozowskim po 
utworzeniu nowego województwa rzeszowskiego. Założy-
cielem jej był Feliks Kot. Wśród pierwszych strażaków zna-
leźli się: Antoni Haduch, Bronisław Indyk, Kazimierz Indyk, 
Władysław Indyk, Mieczysław Jastrzębski, Jan Jodłowski, 
Kazimierz Kocyła, Feliks Kot, Alojzy Leszczyk, Wawrzyniec 
Pająk i Jan Wójcik. Później dołączyli do nich młodsi, między 
innymi obecny wśród nas senior krzywieckich strażaków 
pan Józef Kot. Wszystko co się zaczyna, musi mieć swoją 
przyczynę, jak to się określa w historii genezę. Były nimi tra-
giczne wydarzenia w okolicy. Już po powstaniu naszej OSP 
w nocy z 27 na 28 V 1946 r. w Kronice Szkolnej zapisano: 
„bandy ukraińskie napadły na sąsiednią wieś Temeszów i 
spaliły ją. Od strzałów padło kilka osób, między nimi ks. Jó-
zef Skrabalak. Kilka osób znalazło śmierć w płomieniach. 
Przerażenie ogarnęło mieszkańców okolicznych wsi. Po 
tragedii temeszowskiej ludność w całej okolicy czuwała w 
nocy. Po wsi chodzili strażnicy, i słychać było ich nawoływa-
nia. W nocy z 10 na 11 września 1946 r. bandy ukraińskie 
spaliły znów Witryłów. Pomimo obrony ze strony polskiej 
samoobrony banderowcy spalili 56 gospodarstw i dwór na-
leżący do Dwernickich. W okolicy grasowała banda złodziei 
i koniokradów. Kierowniczka szkoły zapisała, że „dzieci 
przestały bawić się i śmiać”, stawały się nerwowe i nie były 
w stanie z pilnością zabrać się do nauki. Trzeba było bronić 
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. IX)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Lubiłem obserwować takie zachowania, świadczące 
o braku własnego zdania, dotyczącego kwestii związanych 
z wykonywaniem zawodu. Bo oto nagle brak środków, siły 
roboczej, czasu, materiałów itp. znikał i całość pod wpływem 
interwencji wspomnianych wyżej czynników stawała się ba-
nalnie prosta do zrealizowania.

W międzyczasie na budowie w Krasiczynie postawio-
no rusztowania, wymieniono zniszczone elementy drewnia-
nej kopuły baszty, deskowanie przygotowano do robót bla-
charskich. Całość prac, łącznie z pokryciem kopuły blachą 
miedzianą, zakończono w połowie października, był to pełen 
sukces.

Baszta boska z renesansowymi sztukateriami, ma-
lowidłami i grobowcem Sapiehów została ocalona przed 
zniszczeniem o dziwo za pieniądze przekazane przez komu-
nistycznego premiera. Nasuwa się pytanie, dlaczego premier 
Cyrankiewicz odwiedził zamek w Krasiczynie? Według moich 
informacji p. Duda-Dziwisz był dobrym znajomym premiera, 
chciał przejąć dla potrzeb muzeum w Łańcucie cały zamek w 
Krasiczynie wraz z parkiem, stąd ta wizyta i decyzja o przy-
śpieszeniu remontu.

Innym przypadkiem uratowania obiektu zabytkowe-
go przed zniszczeniem był pałac w Przecławiu koło Mielca, 
własność Reyów. Chyba w 1966 roku spłonęła na pałacu 

więźba dachowa i całość budynku zaczęła poważnie nisz-
czeć. Dowiedział się o tym były właściciel, mieszkający we 
Francji w zamku Montresor pan Rey, który napisał list do Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki, że on odbuduje ten pałac za swo-
je pieniądze pod warunkiem jednak, że wyznaczy przyszłego 
użytkownika. Sprawa ta dotarła do Gomułki, który bardzo 
się zdenerwował, nakazał ministerstwu natychmiast zająć 
się tą sprawą, a komitety zobowiązał do pomocy. W tej sy-
tuacji dostałem polecenie zajęcia się pałacem, mimo że nie 
był w naszych planach. Czas naglił, nadchodziła jesień, trze-
ba było przed zimą pałac prowizorycznie nakryć. Ustalono 
dzień spotkania z władzami, a ja umówiłem się z Bufińskirn 
i od rana zrobiłem szkice, ustaliliśmy przekroje elementów 
drewnianych i ilość potrzebnego drewna. Potem było spot-
kanie z wójtem i sekretarzem komitetu powiatowego PZPR. 
Zażądałem zakwaterowania dla 8 pracowników i dostarcze-
nie potrzebnego drzewa; wójt nie zgadzał się na spełnienie 
tych warunków, ale na wiadomość, że to polecenie Gomułki, 
momentalnie zmienił zdanie. Potem pojechaliśmy do tartaku, 
tam podobna rozmowa i ustalenia - zgodne z naszymi po-
trzebami. I tak uratowany został następny obiekt zabytkowy, 
świadczący o naszej polskiej kulturze materialnej.

Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Krako-
wie, prowadziły remonty przy wielu obiektach zabytkowych 

dobytku, a przede wszystkim ratować życie.”
Pierwsza strażnica została zorganizowana w jedy-

nym wolnym budynku we wsi. Była to karczma po wymor-
dowanej żydowskiej rodzinie Mendlów. Środkiem transportu 
były zaprzęgi konne powożone przez woźniców: Kazimierza 
Kocyłę s. Romana, Tadeusza Boka i Kazimierza Kocyłę s. 
Szczepana. Pierwszymi naczelnikami OSP w Krzywem byli: 
jej założyciel Feliks Kot (1946-1956), po nim zaś kolejno: 
Antoni Kopija (1956-1964), Wawrzyniec Pająk (1964-1988) 
i obecny z nami pan Jan Toczek (1988) – kolejni to już 
współczesność. Funkcje prezesów OSP pełnili natomiast: 
Kazimierz Indyk (1946-1954), Jan Wójcik (1954-1966), 
Jan Jodłowski (1966-1970, 1974-1980), Stanisław Szelest 
(1970-1974), obecni wśród nas panowie Jan Toczek (1980-
1984) i Bolesław Kot (1984-1998). Jednym z najbardziej 
zasłużonych dla OSP w Krzywem był pełniący blisko ćwierć 
wieku funkcję naczelnika Wawrzyniec Pająk. Za jego ka-
dencji przystąpiono w 1968 r. do budowy domu strażaka. 
W budowie remizy i domu ludowego zaangażowani byli 
wszyscy ówcześni strażacy i wielu mieszkańców wsi. Na 
uwagę zasługuje udział Bolesława Suchodolskiego – dy-
rektora szkoły oraz obecnego z nami pana Alojzego Sze-
lesta – ówczesnego sołtysa. Dom Strażaka wybudowany 
czynem społecznym przy wsparciu finansowym ze strony 
Urzędu Gminy w Dydni oddano do użytku 4 IX 1977 r. Ini-
cjatorem i organizatorem całej budowy był B. Suchodolski 
oraz wspierany przez niego W. Pająk.

Strażackie zawołanie brzmi: Bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek. Aby Wasza praca, spieszenie na pomoc 
budziły szacunek, musicie pozostać wierni wartościom stra-
żackiej służby: Bogu i ludziom. Musicie być ludźmi zasad i 

ludźmi sumienia.
Patronuje Wam św. Florian, rzymski legionista, 

który przed wiekami poniósł męczeńską śmierć za wier-
ność Chrystusowi. W XII w. za czasów księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego jego relikwie zostały przywiezione z Rzy-
mu do Krakowa, gdzie rozpoczął się jego kult na naszych 
ziemiach. Związany początkowo z Krakowem. Wzniesiono 
kościół pod jego wezwaniem na Kleparzu, dzielnicy Krako-
wa. W XVI w. pożar strawił Kleparz. Ocalał tylko kościół. 
Odtąd w Krakowie, a z czasem w całej Polsce czczono św. 
Floriana jako ratującego od ognia. Z czasem rozpoczął pa-
tronować strażakom.

Praca strażaków kojarzona jest głównie z gaszeniem 
ognia, który czasem trawi dorobek całych pokoleń. Dzisiaj 
wymaga ona od Was również pomocy w walce z innymi ży-
wiołami, jak woda, i ze skutkami innych niebezpieczeństw, 
jak wypadki drogowe.

Śpiewamy w naszych kościołach w suplikacjach: od 
powietrza, głodu ognia i wojny – zachowaj nas Panie. Niech 
Pan i Was strzeże podczas wyjazdów niosących pomoc. 
Niech wasze serca i umysły napełnia gotowością do niesie-
nia pomocy, odwagą w stawaniu w obliczu szalejących ży-
wiołów. Niech prowadzi was do zwycięstw, przez nie zaś do 
nagród i medali, ale przede wszystkim do nagrody i wieńca 
sprawiedliwości od samego Chrystusa. Niech w Waszym 
życiu zrealizują się słowa proroka Izajasza: Nie bójcie się, 
gdy będziecie przechodzić przez wodę – bo Bóg będzie z 
wami; a gdy pójdziecie przez ogień nie spłoniecie, bo bę-
dzie z wami On, Zbawca i Bóg nasz (Iz 4,2-3). Amen!

Ks. Stanisław Nabywaniec



11Nasza Gmina Dydnia III/2016

- każdy z nich ma swoją historię. Ja wybrałem te, które moim 
zdaniem są najciekawsze i dotyczą bezpośrednio mojego 
zaangażowania. Już w lipcu 1962 roku poproszono, abym 
zastąpił Walentego Bielę, kierownika budowy na Starym Mie-
ście na czas jego urlopu. Obiekty, które remontowano przy 
ulicy Św. Tomasza to kamienice nr 27, 29, 31. Większość 
prac konserwatorskich koncentrowała się na budynku nr 
31. Kamienica ta od strony oficyny była wyburzona do fun-
damentów, w części od strony ulicy wymieniono stropy na 
stalo-ceramiczne, przemurowano ściany pięter i planowano 
odbudować tę część, którą wyburzono. W lipcu przyszły ob-
fite ulewy, woda dostała się do niezabezpieczonych piwnic, 
a mury piwniczne, wykonane z kamieni wapiennych na za-
prawie glinianej, zaczęły pękać, a z nimi cały budynek. Sytu-
acja była bardzo groźna. Wiekowe kamieniczki opierały się 
ścianami jedna o drugą, podobnie do gniazd jaskółczych, i w 
ten sposób utrzymywały własną statyczność. Awaria jednej 
spowodować mogła duże kłopoty sąsiedniej. Tego bardzo się 
bałem, bo w sąsiedniej kamienicy mieszkali ludzie. Postano-
wiłem stemplami i deskowaniami wzmocnić wszystkie zagro-
żone miejsca. Dla takich prac potrzeba dużej ilości drzewa, 
niestety PKZ takiej nie miał, tylko budowa w Krasiczynie dys-
ponowała odpowiednim materiałem. Po krótkiej i dramatycz-
nej naradzie w dyrekcji wysłano samochody na noc po drew-
no do Krasiczyna, tak aby rano było w Krakowie, a cieśle 
mogli bez przerwy wzmacniać konstrukcję stemplami.

Była to akcja, jak na warunki PKZ, bez precedensu i 
udała się. Przez trzy tygodnie ratowaliśmy kamienicę, stemp-
lowano konstrukcję, na moją prośbę wodę z wykopu, główne 
zagrożenie, wypompowała Straż Pożarna, bo w przedsiębior-
stwie nie było pompy, przemurowano również ściany piwnic. 
W końcu udało się, nie było awarii, ale ja schudłem cztery 
kilogramy. Przez trzy tygodnie nikt z dyrekcji nie przyszedł na 
budowę, nikt z biura projektów, nikt z nadzoru inwestorskie-
go, nie wiedzieli, co trzeba zrobić, czekali na wynik, nikt nie 
chciał odpowiadać. Potem, gdy sytuacja została opanowana, 
wszyscy pojawili się na budowie, gratulowali sukcesu, typowi 
asekuranci.  Przecież ich obowiązkiem było zbadać posado-
wienie obiektu i wartość techniczną ścian piwnic jeszcze w 
trakcie projektowania oraz dokładnie opisać kolejność robót. 
Tego nie zrobiono.

Inna ciekawa historia związana jest z przebudową 
restauracji Esplanada na pawilon wystaw zmiennych, zloka-
lizowany przy Placu Szczepańskim i Plantach. Do zakresu 
przebudowy wchodził również dawny sklep Drobnera tzw. 
Drobnerówka. Podobno, jak mówili krakowianie, Bolesław 
Drobner chciał zatrzeć tę nazwę i swoje pochodzenie, dlate-
go postanowiono przebudować te kilka obiektów. Inwestro-
rem zamierzenia był Wydział Kultury Rady Narodowej Kra-
kowa; projekt indywidualny niedokładnie opracowany przez 
znajomą architekt p. Drobnera stwarzał dużo problemów. 
Przebudowa wlokła się latami, bo wprowadzano różne zmia-
ny, brakowało pieniędzy. Zdenerwowało to posła Bolesława 
Drobnera i postanowił sam koordynować roboty, najpierw 
dwa razy w miesiącu, a potem co tydzień odbywały się na-
rady. Nasz dyrektor był na stopie wojennej z panem posłem, 
nie chciał się z nim widywać i ja dostałem polecenie repre-
zentowania przedsiębiorstwa.

Narady odbywały się według ustalonego schernatu, 
najpierw odczytywano protokół z ostatniego posiedzenia, 
ustalono, co zostało wykonane, a co nie, potem poseł ru-
gał mnie i kierownika budowy Jacka Bałłabana, że źle pra-

cujemy. Następnie ustalano nowe zadania, chwilę prywatnie 
rozmawiano i tak kończyło się spotkanie. Nadszedł okres 
robót wykończeniowych, a szczególnie wykonania i montażu 
stolarki aluminiowej. Takich prac nasze przedsiębiorstwo nie 
wykonywało i trzeba było zlecić prywatnemu rzemieślniko-
wi. Problem zlecenia i podpisania umowy z rzemieślnikiem 
był bardzo skomplikowany. Trzeba było przeprowadzić prze-
targ, uzyskać od państwowych firm odmowny wynik przetar-
gu, wywiesić na tablicy ogłoszeń i czekać, czy ktoś się nie 
sprzeciwi, dostarczyć  materiał wykonawcy. Zwykle cała ta 
operacja trwała dwa, trzy miesiące. Poseł Drobner nie mógł 
tego zrozumieć i stale miał do nas pretensje. Na jednej z 
kończących ten problem narad zapytał wykonawcę prywat-
nego, czy ma już podpisaną umowę, a gdy dowiedział się, 
że nastąpi to za tydzień, znowu był mocno niezadowolony 
i robił niewybredne wymówki. Pod koniec narady poprosi-
łem o głos i zapytałem: „Panie pośle, jest pan od początku w 
naszym sejmie, wszystkie ustawy pan uchwalał, a więc i tę, 
która reguluje ten problem, my przestrzegamy prawa, a pan 
każe nam je omijać. Po zakończeniu robót przyjdzie NIK i my 
będziemy odpowiadać”. Pan Drobner szeroko  otworzy oczy, 
popatrzył na mnie i powiedział: „Ty, Dwernicki, jesteś pyska-
ty, ale może masz trochę racji, tu na kontrolę żaden NIK nie 
przyjdzie”. Zaproponował, żebym odprowadził go do domu. 
Szliśmy wolno Plantami. Zapytałem Bolesława Drobnera, 
jak to się stało, że należał do Związku Patriotów Polskich 
w Związku Radzieckim i czy rozmawiał ze Stalinem? Odpo-
wiedział: „Uciekłem przed Niemcami do Lwowa, gdzie mnie 
Ruscy aresztowali. Wycinałem drzewa w tajdze, a wiosną 
spławialiśmy je Jenisejem, tam dalej robiono tratwy i spła-
wiano w dół rzeki. Pewnego dnia przyjechało dwóch oficerów 
NKWD, spytali: „Czy wy jesteście Drobner?”, odpowiedzia-
łem, że tak, zawieźli mnie do kołchozu, gdzie wypoczywałem 
dwa tygodnie, potem samolotem jazda do Moskwy .

W Moskwie spotkałem Wandę Wasilewską i wyzna-
czono mi spotkanie ze Stalinem. Samochodem zawieziono 
mnie na Kreml. Jakiś oficer wprowadził do budynku, potem 
spacer przez jedną, drugą salę, stanąłem przed sekretaria-
tem, ktoś zapytał: „Towarzysz Drobner? proszę wejść”. Otwo-
rzyły się drzwi, na końcu dużej sali siedział za biurkiem nie-
wysoki, krępy mężczyzna. To był Stalin. Patrzył przenikliwym 
wzrokiem na mnie i wtedy zrozumiałem, że mogę być tylko 
z nim albo przeciw niemu - wybrałem to pierwsze. Reszta 
mojego życiorysu jest znana”. Na tym zakończyła się nasza 
rozmowa i spacer. Podpisanie protokołu odbioru i przekaza-
nie pawilonu odbyło się skromnie, był jakiś szampan, kilka 
przemówień, podpisanie dokumentów i na tym koniec. NIK 
istotnie nie kontrolował budowy. Tak powstał tzw. bunkier 
przy Plantach krakowskich.

Innym ciekawym obiektem, o którym chcę wspomnieć, 
jest kolegiata w Wiślicy, ufundowana przez Kazimierza Wiel-
kiego, dwunawowa, ze sklepieniem palmowym, spoczywają-
cym na czterech filarach. Pod podłogą odkryto pozostałości 
kościoła romańskiego z kryptą o posadzce z rytem figural-
nym z XII wieku. Zadaniem PKZ było wzmocnienie jednego z 
filarów, bo się rozlatywał, a groziło to zawaleniem sklepienia, 
Politechnika Warszawska zaproponowała wystemplowanie 
sklepienia i wymianę starego filaru na nowy. Była to propo-
zycja bardzo ryzykowna, bo stemplować, mając za podłoże 
relikty starej budowli, a potem precyzyjnie podbić nowy filar 
pod stare sklepienie, to praca bardzo trudna, odpowiedzialna 
i kosztowna. Postanowiono znaleźć alternatywne rozwiąza-
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nie. Zlecono konkurencyjne opracowanie Politechnice Kra-
kowskiej i tutaj zaproponowano nowatorskie rozwiązanie tzn. 
poprzeczne sprężenie filara. Metoda ta polegała na dokład-
nym owinięciu całego filara wysoko wytrzymałym drutem, 
takim jak w kablobetonowych prefabrykatach, sprężeniu go 
i otynkowaniu najpierw zaprawą cementową, a następnie 
zaprawą wapienno-cementową. Aby nikogo nie urazić, zor-
ganizowano spotkanie obu projektantów, odbyła się dysku-
sja, przyjęto rozwiązanie krakowskie. Przebieg tej ciekawej 
narady znam z opowiadań, bo nie brałem w niej udziału, a 
szkoda; ale realizację prac musiałem nadzorować, ktoś mu-
siał być odpowiedzialny.

Najtrudniejszym zadaniem było prawidłowe spręże-
nie filaru, a następnie wprowadzenie w ubytki i pęknięcia 
odpowiedniej zaprawy wypełniającej pustki. Następnie filar 
otynkowano i zbadano jego wytrzymałość, która była bardzo 
dobra. Obok Kolegiaty Wiślickiej znajduje się pawilonik, który 
zabezpiecza (osłania relikty dobrze zachowanej chrzcielnicy 
z IX wieku). Tu pogańskich Wiślan chrzcił wielkomorawski 
książę sto lat przed oficjalnym chrztem Polski. Rzadko kie-
dy można dowiedzieć się o takich faktach z naszej historii. 
Bronisław Buliński remontował też ze swoją ekipą cerkiewki 
łemkowskie. Właśnie skończono jedną z nich w Kotani koło 
Jasła. Na odbiór pojechaliśmy samochodem w trzy osoby: 
naczelny inżynier, kierowniczka z pracowni historycznej i ja. 
Dojazd do cerkwi był utrudniony, od Jasła często wąską pol-
ną drogą, ale samo położenie przepiękne z widokiem na góry 
Beskidu Niskiego. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu przed 
cerkwią stał tłum ludzi, ktoś do nas podszedł i zapytał, skąd 
jesteśmy, bo my czekamy na tych z Rzeszowa.

Za chwilę przyjechał wojewódzki konserwator zabyt-
ków i inspektor nadzoru właśnie z Rzeszowa, ale nie o nich 
chodziło. Jak się okazało, władze wojewódzkie chciały w cer-
kwi urządzić jakieś muzeum, a miejscowa ludność kościół. 
W związku z tym sytuacja była napięta. Szybko załatwiliśmy 
odbiór budowy i pojechaliśmy razem z inwestorem do Ja-
sła, bo w Kotani zbierało się na awanturę. W restauracji w 
Jaśle dokończyliśmy pisanie protokołu i rozjechaliśmy się w 
dobrych humorach do domów. Po kilku miesiącach władze 
zostały zmuszone do przekazania cerkwi Kościołowi katoli-
ckiemu; tam w górach trudno było utrzymać ludzi w ryzach.

Tak jak Bronisław Buliński remontował zabytki drew-
niane na terenie województwa rzeszowskiego, tak na terenie 
województwa krakowskiego budownictwem drewnianym zaj-
mował się Eugeniusz Stawinoga. Remontował on drewnianą 
karczmę w Suchej Beskidzkiej. Dokładnie opracowana do-
kumentacja techniczna wskazywała, które zniszczone belki 
i inne elementy drewniane należy wymienić na nowe i jak to 
zrobić. Zgodnie z tymi wymogami najpierw wybrano odpo-
wiednie drzewa w lesie, a następnie, po uzgodnieniu z leś-
niczym, transportem konnym przewieziono na plac budowy. 
Obróbka polegała na tym, że belki cięto na odpowiednie dłu-
gości, a cieśle toporkami obrabiali belki zgodnie z historycz-
ną technologią. Pewnego dnia budowę wizytował I sekretarz 
KW PZPR Lucjan Motyka, późniejszy minister kultury. Na 
drugi dzień wezwał dyr. Kałkowskiego do siebie na rozmowę. 
Miał pretensje, że cieśle obrabiają belki ręcznie toporkami, 
a można w tartaku przyciąć boki belek mechanicznie, a wy-
równać siekierkami zgodnie z wymogami konserwatorskimi. 
Pewnie miał rację, ale załatwienie tej pracy w tartaku było 
trudne. Nie wiem, jak bronił się dyrektor, sądzę, że w roz-
mowie wybrnął jakoś remisowo, bo był na tyle sprytny. Ja 

dostałem polecenie zajęcia się tą sprawą. Nic specjalnego 
nie załatwiłem, bo nie mogłem. Po dwuletnim remoncie kar-
czma została przekazana konserwatorowi z oceną dobrą, a 
więc prawidłowo.

A teraz kilka zdań o moich prywatnych problemach.
Moje starania o przydział mieszkania po kilku inter-

wencjach wreszcie spełniły się. Pod koniec roku 1963 otrzy-
malismy przydział nowego mieszkania: dwa pokoje, jeden 9 
m2, drugi 17 m2, kuchnia i łazienka, razem 48 m2, położone w 
dzielnicy Dąbie, wówczas na peryferiach miasta. Do tramwa-
ju trzeba było maszerować około 1 km. Mieszkanie należało 
jeszcze trochę wykończyć i przygotować na przyjęcie całej 
rodziny, która pół roku wcześniej powiększyła się o małego 
Karolka. Razem z nami mieszkała moja Mama.

Osiedle Dąbie składało się wtedy z trzech bloków za-
mieszkałych przez ludzi z różnych stron Krakowa o różnej 
profesji i kulturze. Wiosną i latem można było spacerować 
nad Wisłą wśród ukwieconych dzikich łąk, były to tereny 
przeznaczone pod późniejszą zabudowę osiedla, tak więc 
co roku przybywało kilka nowych bloków i dlatego w końcu 
przedłużono linię tramwajową. Dzisiaj Dąbie to osiedle bar-
dzo rozbudowane, prawie w centrum miasta.

Po wprowadzeniu się do nowego mieszkania, zaczęli 
odwiedzać nas znajomi, jedni, aby porozmawiać i powspomi-
nać dawne czasy, a inni na ploteczki i podzielić się nowymi 
wiadomościami. Coraz częściej w rozmowach towarzyskich 
przewijał się temat wyjazdów za granicę - na urlopy do Ru-
munii, Bułgarii, na Węgry, na zachód do Austrii, Francji, Nie-
miec, Anglii. Powracający z urlopów nad Morzem Czarnym 
byli zachwyceni pogodą, plażami i ciepłą morską wodą. Na 
Zachód jechało się, aby coś zarobić, ale też zobaczyć, jak 
ludzie tam żyją. Te rozmowy zachęciły nas do szukania moż-
liwości odwiedzenia Austrii. Byli tam już nasi kuzyni, Władko-
wie Rożankowscy, i dojechał do nich brat Teresy Stanisław. 
Aby jechać razem, nie było możliwości, mogliśmy uzyskać 
tylko jeden paszport, tzn. dla jednej osoby. Postanowiono, że 
ja pojadę pierwszy, a po moim powrocie Teresa.

W roku 1964, dzięki uprzejmości koleżanki z pracy, 
pani Teresy Sapalskiej, udało mi się uzyskać zaproszenie do 
Wiednia. Po dwumiesięcznym oczekiwaniu na wizę i pasz-
port, w drugiej połowie sierpnia wsiadłem w Katowicach do 
pociągu jadącego z Warszawy do Wiednia. Byłem mocno 
zdenerwowany, miałem w uszach uwagi kuzynki skierowa-
ne do Teresy „Zgodziłaś się na jego wyjazd, a jak zostanie, 
to sama będziesz wychowywać dziecko”. Właściwie jecha-
lem prawie w ciemno, bo człowiek, który mnie zaprosił przez 
grzeczność, był zupełnie obcą osobą, a więc nie można było 
liczyć na jego pomoc. Liczyłem trochę na mojego szwagra 
Staszka, ale jak słyszałem, niezbyt dobrze tam mu się wiod-
ło. Ponadto nie miałem pieniędzy, a rzeczy, które wiozłem na 
sprzedaż - dwa aparaty fotograficzne Zorka i dwa kryształy, 
stanowiły pewną wartość, ale jaką? Nie wiedziałem, gdzie 
mam je sprzedać.

A najważniejsze, że nie miałem gdzie się zatrzymać, 
bo w ostatniej chwili dowiedziałem się, że żona Władka Ro-
żankowskiego Stasia wyjechała z Wiednia. A ona właśnie 
miała się mną zająć, tak obiecywał Władek. I jak tu można 
liczyć na rodzinę? No i wreszcie, to miasto miało być moim 
pierwszym spotkaniem z Zachodem, o którym tak wiele sły-
szałem. Pociąg zatrzymał się na stacji granicznej Zebrzydo-
wice, zaczęło się sprawdzanie dokumentów i co kto przewo-
zi. W naszym przedziale tylko Bułgarka wracająca do domu 
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Dni Gminy Dydnia odbyły się 6 i 7 sierpnia 2016 r. 
Impreza została reaktywowana po kilkuletniej przerwie, 
gdyż „Takie było oczekiwanie mieszkańców gminy” – po-
wiedział Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, witając 
w niedzielne popołudnie licznie zebranych na stadionie 
sportowym w Dydni uczestników uroczystości. Imprezę 
prowadziła Iwona Pocałuń Dyrektor Zespołu Szkół w Dyd-
ni, za organizację imprezy odpowiadała Sekretarz Gminy 
Dydnia Beata Czerkies oraz pracownicy Urzędu Gminy w 
Dydni.

Organizatorem tegorocznych Dni Gminy Dydnia 
była Gmina Dydnia, a patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Organizację im-
prezy wsparli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Brzozowska, Firma Darnet z Grabownicy Starzeń-
skiej, Salon Muzyczny GAMA z Rzeszowa, PRACOW-
NIA REKLAMY STYL z Brzozowa oraz NZOZ DARMED 
z Brzozowa, który zapewnił bezpłatną opiekę medyczną 
uczestnikom imprezy.

Dni Gminy Dydnia rozpoczęły się w sobotnie po-
południe rajdem nording walking z udziałem Dawida 
Radziejewskiego Mistrza Polski w tej dyscyplinie. Mimo 
nie najlepszych warunków pogodowych uczestnicy rajdu 
przebyli zaplanowaną trasę o długości około 8 km i wró-
cili na stadion sportowy w Dydni, w dobrych humorach 

i z nowo nabytymi umiejętnościami przekazanymi przez 
samego Mistrza Polski. Wieczorem koncertował zespół 
Biesiada Show. Dobór utworów muzycznych sprawił, że 
świetnie bawili się wszyscy – bez względu na wiek. Na 
koniec pierwszego dnia imprezy DJ PIT poprowadził dy-
skotekę, trwającą do późnych godzin nocnych.

Niedzielne popołudnie – drugi dzień imprezy - zgro-
madził bardzo licznie mieszkańców gminy,  a także osoby 

zapłaciła cło, ruszyliśmy w dalszą drogę. Przez całą noc w 
przedziale był ruch, ktoś wsiadał, ktoś inny wysiadał, nie 
można było zmrużyć oka. Wreszcie dojechaliśmy do granicy 
czesko-austriackiej i zaczęło się dziać coś dziwnego. Pociąg 
wjechał na tor otoczony z dwóch stron drutem kolczastym, 
do wagonu weszło kilku umundurowanych ludzi, jedni spraw-
dzali dokumenty, inni patrzyli pod ławki i obstukiwali różne 
części wagonu.

Ktoś chodził po dachu, bo słychać było kroki, dwóch 
żołnierzy z psem spacerowało wzdłuż pociągu i sprawdzało, 
czy kogoś nie ma pod wagonem. Dziwne, ale w taki sposób 
socjalizm żegnał swoich obywateli wyjeżdżających na Za-
chód.

Do składu pociągu przyczepiono austriacki spalino-
wóz i ruszyliśmy, za chwilę nowa kontrola sprawdzała, czy 
są wizy i już bez przeszkód dojechaliśmy do Wiednia. Wy-
szedłem na ulicę, przede mną szeroka czteropasmowa ar-
teria komunikacyjna, jeszcze niezbyt ruchliwa, bo Wiedeń. 
dopiero się budził. Postanowiłem pójść do centrum i stamtąd 
zatelefonować do Staszka, bo sam nie wiedziałem, co dalej 
ze sobą zrobić, może będzie w domu. Z poczty zadzwoni-
łem pod znany mi numer do pani Gamot, Staszka nie było, 
poszedł do pracy, ale miał wrócić o 16:00 zaproszono mnie, 
abym go odwiedził. Miałem więc około 8 godzin „wolnego”, 
pozostał problem, co zrobić z ciężką walizą i torbą. Po drugiej 
stronie ulicy był mały sklepik z napisem: „Tu mówimy po wę-
giersku”. Pomyślałem, Polak Węgier dwa bratanki, wszedłem 
do środka i poprosiłem młodego Węgra o przechowanie na 
kilka godzin mojego bagażu, popatrzył i zgodził się. Mogłem 
teraz zwiedzać centrum Wiednia, Kertner Strasse, budynek 
opery, katedrę Św. Stefana itp. Przed szesnastą odebrałem 
walizkę i torbę, wsiadłem do taksówki i za chwilę witałem się 

serdecznie ze Stachem. Zaproponował, abym zamieszkał z 
nim w jego pokoju. Chętnie się zgodziłem, przez całą noc 
spałem jak suseł, rano pobudka, domownicy poszli do pracy, 
ja do miasta. Tak było przez parę dni, w międzyczasie sprze-
dałem aparaty fotograficzne; 50% za gotówkę, 50% za płasz-
cze ortalionowe, na które było dobre przebicie w Polsce. W 
niedzielę popłynęliśmy z panią Gamot stateczkiem do Tulln, 
gdzie znajdował się stary klasztor z dużą biblioteką starych 
ksiąg i pergaminów. Po zwiedzeniu zjedliśmy obiad i powró-
ciliśmy na dobrą kawę do domu. Tulln to historyczne miasto, 
tutaj w 1683 roku połączyły się polskie wojska z bawarskimi, 
idącymi na odsiecz oblężonego przez Turków Wiednia.

Pewnego popołudnia zostaliśmy zaproszeni przez pa-
nią Gamot na podwieczorek, w którym uczestniczył jej zna-
jomy, mężczyzna w średnim wieku; jak się później okazało, 
były oficer Wafen SS. Najpierw rozmowy toczyły się wokół 
obojętnych tematów, o Wiedniu, że jest dużym, czystym, za-
dbanym miastem, że w sklepach jest mnóstwo towarów, a 
ludzie są uprzejmi i życzliwi. Przypomnieliśmy, że nasi dziad-
kowie i pradziadkowie byli obywatelami Cesarstwa Austro-
Węgierskiego, co zrobiło dobre wrażenie. Potem rozmowa 
zeszła na okres II wojny światowej, Staszek powiedział, 
że Niemcy są dobrymi żołnierzami o dużej dyscyplinie we-
wnętrznej, ale były oficer zaprzeczył temu i oświadczył: „Wy 
jesteście bardzo dobrzy, bo nawet głodni ciągle atakujecie”. 
Zapytałem w ilu bitwach brał udział. Chwila zastanowienia: 
„Chyba w około stu, to dużo i zawsze miałem stracha”. Póź-
niej rozmowa zeszła na tematy bliskie dniu codziennemu, a 
my pożegnaliśmy się, trzeba było się przygotować do powro-
tu do Polski. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Marta  Rachwał

Dotrzymać kroku Mistrzowi
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24 lipca br., zazwyczaj cicha i spokojna miejsco-
wość Krzywe tętniła życiem, ponieważ o godzinie 15:00 
obok Domu Ludowego rozpoczął się Turniej Wsi Gminy 
Dydnia o Puchar Sołtysa, a właściwie Sołtyski Wsi Krzy-
we. 

Organizatorem integracyjnej imprezy plenerowej 
była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem, a współor-
ganizatorem Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promo-
cji i Wypoczynku w Dydni, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Krzywem, Rada Sołecka wsi Krzywe, Sołtys wsi Krzywe 
oraz Radny wsi Krzywe, dofinansowanie z Gminy Dyd-
nia.

Udział w turnieju zgłosiły reprezentacje miejsco-
wości: Krzywe, Obarzym, Wydrna i Dydnia.

Imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz Gminnej 
Orkiestry Dętej i prezentacja drużyn.

przebywające tu gościnnie. Był to - rzec można - piknik 
rodzinny w ramach Dni Gminy Dydnia. Pogoda sprzyjała 
spędzaniu czasu w plenerze. Liczne atrakcje przygotowa-
ne na tę uroczystość uprzyjemniły czas zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym. Dzieci bawiła grupa animacyjna ze szczud-
larzem, przygotowane dla nich były różnorodne gry i zaba-
wy zręcznościowe przy muzyce, malowanie twarzy, tańce, 
zjeżdżalnie i trampoliny. Nie miały więc czasu się nudzić. 
Wielkim zainteresowaniem dzieci, a pewnie i rodziców, 
cieszyły się  radiowozy policyjne. Można było je dokład-
nie obejrzeć, wsiąść do nich, a nawet włączyć na chwilę 
sygnał alarmowy i zrobić sobie zdjęcie w czapce policyj-
nej. Popołudnie niedzielne rozpoczął duet akordeonowy: 
Tomasz Mazur i Mateusz Dudek. Następnie wystąpiły so-
listki zespołu MANSARDA, które wykonały kilka znanych 
utworów z repertuaru  polskich i zagranicznych artystów 
muzyki rozrywkowej. Duże zainteresowanie wzbudził po-
kaz tańca zumby fitness wykonany przez grupę z Sanoka, 
dziewczyny natychmiast znalazły fanów wśród męskiej 
widowni oraz wśród pań lubiących aktywnie i z korzyścią 
dla zdrowia spędzać wolny czas. Po zumbie był czas dla 
najmłodszych, którzy mogli skorzystać z przygotowanych 

dla nich atrakcji m.in. zabaw z clownem i szczudlarzem, 
przenieść się w bajkowy świat z wirtualnymi okularami 
3D. Po bloku animacyjnym dla dzieci koncertował zespół 
SEMPRE z Krakowa wykonujący standardy muzyki roz-
rywkowej oraz biesiadnej.

Świetną zabawę zapewnił zespół SOLEO z Socha-
czewa – gwiazda wieczoru. Uczestnicy imprezy zebrali się 
tłumnie przed sceną,  by być jak najbliżej wykonawców i 
wspólnie z nimi śpiewać znane utwory takie jak „Słodko 
słodka”, „Złota peleryna” czy „Ania i Hania”. Formacja 
śpiewała, tańczyła i rozdawała płyty fanom.

Dni Gminy Dydnia zakończyły się festynem przy 
muzyce zespołu TheModeSong.

Liczba osób uczestniczących w Dniach Gminy 
Dydnia świadczy o potrzebie organizowania tego rodzaju 
imprez. Jest to bowiem okazja do wspólnego ciekawego 
spędzania czasu zarówno z rodziną, jak też w gronie są-
siadów i znajomych. Takie uroczystości są również okazją 
do promocji naszej gminy, integracji mieszkańców jak i 
osób mieszkających poza nią.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TVP3 
Rzeszów, kwartalnik Nasza Gmina Dydnia, Polskie Radio 
RZESZÓW, Podkarpacie, Brzozowska Gazeta Powiato-
wa, galicjusz.pl, esanok.pl, P24.pl, Sanok.pl, Bieszcza-
dy24.pl, RBRINFO.pl, Wiadomości Brzozowskie, BRZO-
ZOWIANA.pl, PORTAL INTERNETOWY RY-SA.PL, 
BRZOZÓW.PL.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, któ-
re swoją pomocą i bezinteresownym zaangażowaniem 
pomogły przy organizacji imprezy: Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dydni, występującym na scenie artystom, 
policjantom z Posterunku Policji w Dydni oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Brzozowie, pracownikom Urzędu 
Gminy w Dydni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni 
oraz dyrekcji wraz z pracownikami Zespołu Szkół w Dyd-
ni, Krystynie Tućkiej, Wojciechowi Wojnarowi pracowniko-
wi GOKBPiW w Dydni za nagłośnienie imprezy.

Marta  Rachwał

Alicja Pocałuń

Wspaniała zabawa

Turniejowe zmagania
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Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka
Bo kto rodzinkę fajną ma

Nie wie co bieda, bo gdy potrzeba
To mu rodzinka zawsze da

W niedzielę, 3 lipca, nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej  oraz ich rodzice zorganizowali 
imprezę z okazji „Święta Rodziny”. Jej celem była nie 
tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wzmacnia-
nie więzi rodzinnych i integracja środowiska lokalnego, 
gdyż uczestniczyli w niej nie tylko mieszkańcy naszej 
miejscowości, ale i sąsiednich.

Mimo padającego deszczu sala Domu Ludowego 
wypełniła się po brzegi. Uczestników „Święta Rodziny” 
było więcej niż w roku ubiegłym. Przybyłych gości ser-
decznie powitała dyrektor szkoły Joanna Hocyk, która 
korzystając z obecności rodziców przekazała na ich 
ręce  serdeczne podziękowania za pracę na rzecz szko-
ły w mijającym roku szkolnym. Podziękowała również 
wszystkim ludziom „wielkiego serca” za wsparcie jakie 
okazali w trakcie roku szkolnego oraz przy organizacji 
tego wyjątkowego święta. W zaszczytnym gronie zna-

leźli się: Roman Kopija, radny Adam Domowicz, sołtys 
Agnieszka Węgrzyńska, Rada Sołecka, Bogumiła Domo-
wicz, Zofia i Dariusz Kot, Renata i Bogusław Klimowicz, 
Mariola Cieczka, Barbara Nester, Lucyna Bluj, Robert 

Sołtys wsi Krzywe Zofia Turoń przywitała zebra-
nych gości, a przede wszystkim Jerzego F. Adamskiego 
Wójta Gminy Dydnia, Beatę Czerkies Sekretarz Gminy 
Dydnia, Jacka Adamskiego Dyrektora GOKBPiW, Rad-
nych Gminy Dydnia i przedstawicieli sołectw Gminy Dyd-
nia.

Pani Sołtys gorąco podziękowała Tadeuszowi De-
reniowi i Radnemu wsi Krzywe Dariuszowi Kotowi za wy-
konanie altanki przy Domu Ludowym. Prężna działalność 
Pana Radnego, jego umiejętność współpracy i integracji 
społeczności lokalnej wokół wspólnego celu przyczyniła 
się do wzbogacenia infrastruktury rekreacyjno-kultural-
nej miejscowości Krzywe. 

Podziękowania skierowane również zostały do 
druhów OSP Krzywe za nieoceniony wkład w budowę 
altanki i zorganizowanie Turnieju oraz do członkiń KGW 
Krzywe za wkład pracy przy kulinarnej części imprezy.

Po porywającym koncercie Orkiestry Dętej druży-
ny zmierzyły się w konkursach sprawnościowych np.: w 
wyścigu z balonem, slalomie na taczkach, biegu z kobie-
tą na plecach, skokach w workach. Były też konkurencje 
dla siłaczy – cięcie drewna tradycyjną piłą i spryciarzy 
– zakręcone karne. Dosłownie gwoździem programu 
było wbijanie gwoździ przez „słabą” płeć w pień drewna 
na czas.

Przy zachowaniu ducha rywalizacji sportowej i 
zasad fair play klasyfikację generalną Turnieju wygrała 
reprezentacja miejscowości Obarzym i z rąk Pani Sołtys 
otrzymała bardzo okazały puchar. II miejsce przypadło 
reprezentacji Wydrnej, III miejsce zajęła reprezentacja 
miejscowości Dydnia. Gospodarze, gościnnie zajęli zac-
ne IV miejsce, tuż za podium.

Nad zdrowiem uczestników zmagań czuwał ratow-
nik medyczny. Na szczęście jego interwencja nie była 

potrzebna, bo wszyscy zawodnicy ukończyli turniejowe 
zmagania cali i zdrowi.

O pokrzepienie drużyn zadbały Panie z KGW i 
serwowały pyszną i sycącą grochówkę.

Turniej Wsi o Puchar Sołtysa Wsi Krzywe to nie 
tylko sportowe emocje, ale była to prawdziwa uczta dla 
miłośników muzyki. Licznie zebranych gości bawiła ka-
pela ludowa Przepióreczka oraz Rymanowianie. 

Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać z 
licznych atrakcji i posmakować watę cukrową, której za-
pach i smak będzie im zawsze przypominał dzieciństwo 
– beztroskę i dobrą zabawę.

Impreza zakończyła się festynem.
I tak Krzywe, chociaż przez jeden dzień w roku 

było kulturalnym i sportowym centrum Gminy Dydnia, 
miejscem integracji pokoleń, mieszkańców Krzywego i 
miejscowości sąsiednich.

Alicja Pocałuń

Joanna Hocyk

Zwycięzcy na podium

Kółeczko kręci się... 

fot. G. Cipora
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W dniach od 1 do 3 lipca 2016 r. w gospodarstwie 
rybacko-agroturystycznym w Jabłonicy Ruskiej trwały III 
Podkarpackie Spotkania Lirników w Dolinie Sanu.

W programie były między innymi „Pieśni jeszcze 
nie zapomniane”, czyli jedyne w swoim rodzaju „War-
sztaty u Mistrza” Stanisława Wyżykowskiego (90 lat), 
które prowadził wspólnie z Maciejem Batorem; prelekcja 
dr. Bartosza Gałązki „Pieśń dziadowska na Podkarpaciu 
– próba syntezy”; warsztaty instrumentalne prowadzone 
przez Macieja Harnę i Stanisława Nogaja.

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, który spotkał się z lirni-
kami w Jabłonicy Ruskiej w dniu 2 lipca 2016 r.

Na zakończenie, w niedzielne popołudnie, w koś-
ciele parafialnym w Dydni, po mszy św. w której uczest-
niczyli także lirnicy, uczestnicy warsztatów dali koncert 
dla lokalnej społeczności. Koncert nosił imię pieśni dzia-
dowskiej  „Jedzie, jedzie Pan”. Mieliśmy okazję wysłu-
chać między innymi pieśni „O świętym Mikołaju biskupie” 
(z XIV wieku), „Jedzie, jedzie Pan” w wykonaniu Mistrza 
Wyżykowskiego, utwory muzyczne, stare i współczesne, 
zagrane i zaśpiewane przez grupę Macieja Harny,  śpiew-
kę „O Madeju rozbójniku” zagraną przez Macieja Batora 
a zaśpiewaną wspólnie ze Stanisławem Wyżykowskim, 
„Pieśń o  Józefie” w wykonaniu  lirników  z grupy Harny.

W grupie lirników oprócz Mistrza Wyżykowskiego z 
Haczowa (obecnie z Krosna), który lirę korbową przywró-

cił do życia i spopularyzował ten zapomniany instrument 
z dawnych wieków (wykonał ponad 60 lir) i jego ucznia 
Stanisława Nogaja ze Starej Wsi, działa Marta Sobota 
z Haczowa, nauczycielka muzyki miejscowego Gimna-
zjum.

Koordynatorem spotkania była Barbara Bator z 
Zespołu Muzyki Dawnej „Vox Angeli” z Rzeszowa, inicja-
torka corocznych spotkań miłośników liry korbowej.

Beata Czerkies

Mazur, Mariusz Półtorak, Wojciech Myrta, Anna Pieg-
doń, Urszula Kornecka, Państwo Jaskólscy, PBS oddział 
w Dydni, Pass-Pol Sanok, GS Dydnia, GOKBPiW Dyd-
nia,  Komputronik, El-BUD Sanok, Mont-inox sp. z o.o. 
Sanok oraz zaprzyjaźniony zespół muzyczny LIPSTICK. 
Wśród zaproszonych gości obecna była Sekretarz Gmi-
ny Dydnia Beata Czerkies, radny Adam Domowicz i soł-
tys Agnieszka Węgrzyńska. Zebrani rodzice i inni człon-
kowie rodzin z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, a 
nawet z łezką w oku oglądali występy swoich pociech. 
Dzieci dały wspaniały popis swoich zdolności i umiejęt-
ności recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Program 
artystyczny rozpoczęli uczniowie klas 0-I, którzy przy-
witali rodziców wierszami i piosenkami, zachęcając do 
wspólnej zabawy. Następnie zatańczyli „Trojaka” oraz 
wykonali piosenkę „Zasiali górale”. Miłym zaskoczeniem 
była recytacja wiersza przez Pana Zenona Kochanow-
skiego. Wiersz ten był oczywiście autorstwa Pana Ze-
nona i prezentował osobliwości witryłowskiej przyrody. 
Zwieńczeniem programu artystycznego był występ Man-
sardy - Dziewczęcego Zespołu Wokalnego z Niebocka 
pod kierownictwem Jadwigi Rajtar-Żaczek. Dziewczyny 
pięknie zaśpiewały piosenki turystyczne i rozrywkowe, 
za co otrzymały gromkie brawa. Po części artystycznej 
wszystkie dzieci uczestniczące w rodzinnym spotkaniu 
zostały obdarowane bogatymi upominkami. Punktem 
kulminacyjnym była wesoła zabawa z klownem. Przy 

wspaniałej muzyce zespołu LIPSTICK i suto zastawio-
nych stołach wszyscy znakomicie się bawili do późnego 
wieczora.  

Równorzędnie ze „Świętem Rodziny” w Witryło-
wie, w Grabówce odbyły się zawody strażackie, w któ-
rych „nasi dzielni chłopcy” zdobyli 3. miejsce. Po po-
wrocie z zawodów witani owacjami na stojąco strażacy 
dołączyli się do wspólnej rodzinnej zabawy.

Joanna Hocyk

Pokaz artstycznych umiejętności

Koncert w kościele w Dydni

fot. archiwum
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14 sierpnia w ramach projektu „Międzypokoleniowe 
Spotkanie z Kulturą” grupa pięćdziesięciu mieszkańców 
sołectwa Końskie, jak  również sąsiednich miejscowości z 
terenu gminy Dydnia, odbyła podróż do urokliwej miejsco-
wości, jaką jest Kazimierz Dolny.

Miasteczko jest prawdziwą perłą, jednym z najcen-
niejszych i pięknie położonych miejsc w Polsce. Posiada 
ogromną ilość obiektów zabytkowych, o czym przekona-
liśmy się na własne oczy. Podróż rozpoczęliśmy bardzo 
wcześnie, aby po blisko pięciu godzinach dotrzeć na miej-
sce. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego zaczęliśmy od  Mszy 
Świętej w Kościele Farnym, (pierwsza informacja o istnieniu 
parafii pochodzi z 1325 roku). Po zakończeniu Eucharystii 
spotkaliśmy się z panią przewodnik Łucją Wasilewską, która 
w sposób oryginalny i ciekawy przybliżyła nam historię  mia-
sta i oprowadziła nas po najcenniejszych jego zakątkach. 
Zwiedziliśmy Zamek, który z rozkazu Kazimierza Wielkie-
go został wzniesiony w połowie XIV w. Z czasów średnio-
wiecza pochodzi  Kamienna Wieża zwana Basztą - która 
prawdopodobnie stanowi pozostałość pierwotnego zamku. 
W 1708 roku postawiono na górze krzyże nawiązujące do 
Golgoty. Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy moro-
wej (cholery), która miała miejsce na tych terenach. Góra 
Trzech Krzyży to miejsce z którego rozciąga się najpięk-

niejszy widok na Kazimierz Dolny. Rynek to tętniące serce 
Kazimierza Dolnego, to tutaj gromadzą się mieszkańcy, tu-
ryści i artyści. Piękna zabudowa i ciekawe detale sprawia-
ją, że chce się tutaj przebywać. Zwiedziliśmy również wiele 
innych pięknych miejsc. Zachęcamy wszystkich do odwie-
dzania tego wspaniałego miasteczka. Chwile tu spędzone 
będą na pewno niezapomnianym przeżyciem.

Wyjazd dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury +  Ini-
cjatywy Lokalne 2016. Pragniemy podziękować również 

W dniach od 17.08 do 23.08.2016 r. Zespół Pieśni i 
Tańca „Kalina” działający przy Zespole Szkół w Niebocku 
przebywał w Macedonii, w miastach Ochryd i Struga na 
gościnnych występach. „Kalina” wraz z innymi zespołami 
z Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Serbii oraz z Polski wzięła 
udział we wspaniałym święcie tańca. 

Przez dwa dni zespół paradował ulicami miast, pro-
mując  nasz region i polski folklor poprzez taniec oraz pre-
zentację naszych strojów ludowych. Szczególnie gromkimi 
brawami został nagrodzony taniec żywiecki zatańczony w 
pierwszy dzień festiwalu oraz polka warszawska zaprezen-
towana przez młodszą grupę. 

Występy zespołu przyjmowano bardzo ciepło. Przy-
jazne nastawienie mieszkańców macedońskich miasteczek 
do naszej kultury sprawiło, że pobyt na festiwalu pozostanie 
na długo w pamięci.

Członkowie zespołu, goszcząc w tak pięknym kraju, 
mieli również okazję do tego, aby zwiedzić ciekawe miejsca 
położone zarówno w miasteczku, jak i najbliższej okolicy. 
Miasto Ochryda zostało uznane przez UNESCO za część 
światowego dziedzictwa. Zachowały się w nim liczne cer-
kwie, nawet z XI wieku, które dzięki uprzejmości p. Jordana 
Samardziski mieliśmy możliwość zwiedzić. Podziwialiśmy 
również twierdzę cara Samuela z X–XI wieku oraz staro-
żytny teatr. Jednak niezapomnianym przeżyciem pozosta-
nie rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim, najczystszym w 
Europie. Fenomenalne widoki otaczających jezioro gór za-
pierały dech w piersiach, a malowniczo położone domki na 
zboczach przyciągały wzrok i budziły zachwyt.

Pobyt był dla zespołu niesamowitą przygodą, wspa-
niałą lekcją historii i kultury, a w efekcie niezapomnianym 

przeżyciem.
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” składa podziękowania 

Jackowi Adamskiemu za nawiązanie współpracy z Polsko– 
Macedońskim Towarzystwem Kultury „ WARDAR” i zadba-
nie o zaproszenie na festiwal. Słowa wdzięczności kieruje 
również w stronę Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adam-
skiego oraz Starosty Powiatu Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża za wsparcie finansowe, które znacząco przyczyniło 
się do zorganizowania tego wyjazdu. Na koniec dziękujemy 
Jordanowi Samardziski za zorganizowanie pobytu w Ochry-
dzie oraz za miło spędzony wakacyjny czas.

Anna Pocałuń

Andrzej Orłowski

Podkarpacki folklor w Macedonii

Na tle zabytków Kazimierza
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3 września 2016 r. w dydyńskiej szkole miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. Otóż po 39 latach od ukończe-
nia nauki w Szkole Podstawowej w Dydni (dawna nazwa 
szkoły z 1977 roku to Gminna Szkoła Zbiorcza w Dydni im. 
„Poległych w Strajku Chłopów w 1937 roku”), część byłych 
słuchaczy rocznika 1962, zapragnęła spotkać się po latach 
z rówieśnikami oraz byłymi nauczycielami tejże szkoły. Po-
mysłodawcą spotkania oraz organizatorem był absolwent  
dydyńskiej „podstawówki” Adam Pobidyński, który wspól-
nie z Komitetem Organizacyjnym, tj.: Wiesławą Fejdasz, 
Jolantą Woźny i Ewą Wójcik doprowadzili do pozytywnego 
skutku – czyli ziszczenia się długoletnich marzeń.

Spotkanie zaplanowano i zrealizowano w dwueta-
powym rozwiązaniu. Część pierwsza prezentacyjno-po-
znawcza odbyła się w Zespole Szkół w Dydni. Druga część 
integracyjno-biesiadna miała miejsce w Barze „Smaczek” 
usytuowanym w niedalekiej odległości od szkoły przy 
smacznych, ciepłych posiłkach, suto zastawionych sto-
łach, dźwiękach tanecznej muzyki oraz wspaniałej atmo-
sferze wszystkich uczestników spotkania. 

Wśród honorowych gości (a jednocześnie wspa-
niałych nauczycieli, którzy w latach wcześniejszych uczyli 
nie tylko zebranych uczestników, ale też i młode pokolenie 
słuchaczy dydyńskiej szkoły), którzy swą obecnością za-
szczycili uroczystość byli: Halina Pocałuń – długoletnia i 
świetna nauczycielka matematyki, której talent, posiadana 
wiedza i umiejętności jej przekazania nie tylko z łatwością 
docierały do pamięci wychowanków, lecz także rozjaśniały 
umysły i podnosiły wiedzę poprzez udzielanie korepetycji 
osobom dorosłym; Jadwiga Źrebiec – długoletnia nauczy-
cielka historii, organizatorka wielu olimpiad historycznych 
i przewodnicząca kółka historycznego; Zofia Morajko 
– polonistka, umiejąca dotrzeć do najbardziej zatwardzia-

łego i opornego umysłu ucznia; oraz Henryk Dąbrowiecki 
– długoletni nauczyciel i wychowawca klasy VI – VIII tegoż 
rocznika, doskonały druh z harcerskich spotkań, a także 
późniejszy wójt Gminy Dydnia. 

Z absolwentów, którzy uczestniczyli w pierwszym 
tego typu spotkaniu wymienić należy: Adama Bluja, Wie-
sławę Fejdasz (Pocałuń), Marię Fień (Piszczek), Dorotę 
Frydryk (Kopczyk), Grażynę Kędra (Gaworecką), Mag-
dalenę Lorek (Śliwa), Annę Niedzielską (Suchan), Jacka 
Paraniaka, Adama Pobidyńskiego, Adama Serwańskiego, 
Jolantę Woźny (Oskarbską) oraz Ewę Wójcik (Piegdoń). 
Z 35 absolwentów rocznika 1962, którzy na przełomie lat 
1969-1977 uczęszczali do dydyńskiej szkoły w spotkaniu 
uczestniczyło 12 byłych słuchaczy. Pozostali z uwagi na 
różne sytuacje nie mogli lub nie chcieli wziąć w nim udzia-
łu. 

Otwierając spotkanie, Adam Pobidyński w swoim 
wystąpieniu przywitał wszystkich zebranych, nawiązał do 
lat minionych, wspominając dawne piękne i niezapomnia-
ne czasy szkolne, przedstawił sylwetki uczniów i byłych 
nauczycieli, którzy odeszli do wieczności, krótko je cha-
rakteryzując oraz zaprosił do dyskusji, prezentacji włas-
nych biografii i wspólnej biesiady. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych nauczycieli, którzy uczyli absolwentów, 
tj. śp.: Zofii Zawada (1978), Janiny Kołodko (1984), Marii 
Pałys (1986), Anny Lach (1986), Stanisławy Kułak (1990), 
Janiny Lorenc (1999), Józefa Pytlowanego (2008), Urszuli 
Prostak (2015) - oraz dwóch szkolnych kolegów, tj. śp.: 
Zenona Gudalewicza (2008) i Ryszarda Gaworeckiego 
(2012). 

Gospodarz  spotkania – Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dydni Iwona Pacałuń, podejmując w szkole uczestników 
słodkim poczęstunkiem z zadowoleniem i szczerością 
serdecznie powitała wszystkich zebranych, zachęciła do 
wspólnego zwiedzania obiektów szkolnych, życzyła mi-
łych wrażeń ze spotkania oraz zaprosiła do kolejnych tego 
typu spotkań w latach następnych. Absolwenci obecność 
w spotkaniu zaszczycili wpisem do Szkolnej Księgi Pa-
miątkowej – upiększając wpis wierszem, napisanym na tę 
okazję przez organizatora:

Tam dom Twój…

Tam dom Twój – gdzie serce Twoje
Mawiali niegdyś poeci –
Porzucisz rodzinne gniazdo
W świata strony polecisz.

Opuścisz Ojca i Matkę
rodzinne strony, ruczaje,
Swą skromną rodzinną chatkę
Pagórki, doliny i gaje.

instytucjom i osobom, dzięki którym mogliśmy zwiedzić to 
piękne miasto nad Wisłą, a bez ich pomocy byłoby to nie-
możliwe. Są to: Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji 
i Wypoczynku w Dydni, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Koń-

skie, Usługi Transportowo-Turystyczne Ryszard Niemiec, 
Usługi Przewodnickie – Łucja Wasilewska.

Andrzej Orłowski

Adam Pobidyński

Odnaleźć się w „nowej szkolnej rzeczywistości”
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W terminie od 03.07.2016 r. do 09.07.2016 r. odby-
ła się kolonia profilaktyczna w Warszawie, w której wzięło 
udział 21 dzieci z terenu gminy Dydnia.

W czasie  kolonii dzieci zwiedzały Stare Miasto (War-
szawską Syrenkę, pomnik Małego Powstańca), Nowe Mia-
sto (Kolumna Zygmunta, Katedra Polowa Wojska Polskie-
go), Ogród Saski, Łazienki Królewskie, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki, Złote Tarasy, Centrum Na-
uki Kopernik, ZOO, Zamek Królewski.

W związku ze szczytem NATO w dniach 8 i 9 lipca 
zamiast zwiedzania Stadionu Narodowego dzieci odwiedzi-
ły Sejm.

W trakcie kolonii odbyły się również liczne konkursy 
i zabawy dla dzieci oraz turnieje sportowe, m.in: „chrzest 
kolonijny”, „śluby kolonijne”, a także przejażdżka metrem 
warszawskim.

Oprócz zwiedzania Warszawy podczas turnusu ko-
lonijnego zrealizowano programy profilaktyczne pt. „Uza-
leżnieniom mówimy - STOP, wraz z elementami programu 
„Radość bez Alkoholu”, który jest rekomendowany przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Uzależnieniom mówimy – STOP!,” Narkotyki 
– dziękuję nie biorę” oraz „Debata”. Program „Stop Prze-
mocy”. Celem realizacji ww. programów było zapobieganie 
patologicznym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie kolonii odbył się uroczysty apel pod-
sumowujący turnus, podczas którego zostały rozdane dzie-
ciom dyplomy uczestnictwa w kolonii oraz dyplomy sporto-
we.

Wszyscy wrócili z kolonii bardzo zadowoleni.
Krystyna Węgłowska

Połączysz się z inną osobą
Którą sercem obdarzysz,
Zostaniesz z Nią – Ona z Tobą
O takim szczęściu marzysz.

Lecz kiedyś – po wielu latach
Przypomnisz sobie krainę,
Jej czar, urok i zapach
i słowa ciche – matczyne.

„Kochane dziecko moje
Masz w sobie talent i zapał,
Idźże przez życie swoje
Oby nikt przez Ciebie nie płakał.  

Obyś się w życiu kierował
Drogą wskazaną przez Boga,
Żeby Cię Jezus zachował
I strzegła Matka Boża”.

Wspomnisz rodziców swych wtedy
Szkołę – Nauczycieli,
Lata dostatku lub biedy
Że wszyscy Ci dobrze chcieli.

Może powrócisz do chatki
Zastaniesz tam ciszę – wspomnienie,
Zatęsknisz do Ojca i Matki
Powróci dziecinne marzenie.

Łza zeszkli wtedy Twe oko
Serce żałość przeniknie,
Westchniesz sobie głęboko
Młodzieńcza nuta ucichnie.

Boże – spraw Wolą Twoją
Żebym nim wrócę do Ciebie,
Odwiedził krainę swoją
I spoczął na zawsze – w Niebie.

Dyrektor Iwona Pocałuń  oraz Dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Dydni – Elżbieta Przystasz (nieobecna 
na spotkaniu) udostępniły zwiedzającym obiekty szkolne, 
które w opinii i ocenie zwiedzających pozostawiły wspaniałe 
wrażenie, niezapomniane chwile oraz bardzo miłą pamiąt-
kę. Cały kompleks szkolny w Dydni, a zwłaszcza Szkoła 
Muzyczna (dawna Szkoła Podstawowa) jest obecnie perłą 
Gminy Dydnia oraz chlubą dla gospodarzy i mieszkańców. 
Przyznać należy, że wielu absolwentów, zwiedzając budy-
nek dawnej SP,  nie mogło odnaleźć się po latach w „nowej  
szkolnej rzeczywistości”.

O udanym spotkaniu świadczyć może fakt, iż część 
integracyjno-biesiadna w barze „Smaczek” zakończyła się 
w godzinach późnonocnych. 

Uczestnicy mają nadzieję, że wzorem tegorocznego 
spotkania inne roczniki, które w przeszłości kończyły naukę 
w Szkole Podstawowej w Dydni również zechcą zorganizo-
wać spotkanie we własnym gronie z udziałem nauczycieli 
lub połączone z innymi rocznikami. 

Adam Pobidyński

Uczestnicy spotkania
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Od początku istnienia gimnazjum nasza szkoła bie-
rze udział w corocznej rywalizacji sportowej z gimnazjami 
z powiatu. O wyniku decydują zdobywane miejsca w spor-
tach indywidualnych oraz drużynowych rozgrywanych w 
ciągu całego roku szkolnego na szczeblu powiatowym, re-
jonowym i wojewódzkim, przeliczane na punkty.

Ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu wśród 
26 gimnazjów biorących udział w tej rywalizacji. Nasze gim-
nazjum od początku działalności zawsze było w czołówce. 
W roku 2014/2015 zajęliśmy miejsce drugie, nieznacznie 
przegrywając z gimnazjum w Brzozowie. Tylko 8,5 punk-
ta na 203 zdobytych zadecydowało o naszym 2. miejscu. 
W tym roku zdobyliśmy 231,5 pkt., co też zapewniło nam 
drugą lokatę na szczeblu powiatu. Na tak wysokie miejsce 
złożyło się między innymi zdobycie łącznie 17 medali  na 
zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich: 7 ty-
tułów mistrzów powiatu drużynowo i indywidualnie, 4 wice-

mistrzostwa oraz 4 medale brązowe, zdobycie 2. miejsca 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt na zawodach rejonowych, 
udział w półfinałach wojewódzkich oraz zdobycie mistrzo-
stwa województwa podkarpackiego w rzucie oszczepem 
przez Andżelinę Hawrylak. Ponadto nasze uczennice w tym 
roku ustanowiły 2 rekordy powiatu. Andżelina Hawrylak w 
rzucie oszczepem oraz Karolina Wójcik w rzucie dyskiem. 
Nasza młodzież bierze także udział w zawodach i turniejach 
nieobjętych punktacją powiatową, zajmując czołowe loka-
ty: Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Coca-Cola Cup 2016 
1. miejsce, Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziew-
cząt w Dynowie  na szczeblu szkół  średnich i gimnazjów  
- 2. miejsce (w roku poprzednim miejsce 1.), Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt w Liceum Brzozowskim - 1. miejsce.

Gratulujemy młodzieży wyników sportowych i wzoro-
wej postawy na zawodach.

Adam Bieleń

W dniu 12 lipca 2016 r. podczas wizyty radnych Rady 
Gminy Niwiska oraz władz samorządowych w osobach pani 
wójt – Elżbiety Wróbel, zastępcy wójta – Jolanty Marut,  
skarbnik – Jolanty Łagowskiej podpisano w sali narad Urzę-
du Gminy w Dydni umowę o współpracy partnerskiej.

Przed podpisaniem umowy przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia – Piotr Szul i Rady Gminy Niwiska – Robert 
Róg przedstawili informacje o swoich Gminach. Kulminacyj-
nym punktem spotkania było uroczyste podpisanie umowy 
o współpracy między Gminą Dydnia a gminą Niwiska przez 
wójta gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz wójta 
gminy Niwiska Elżbietę Wróbel. Współpraca gmin będzie 
obejmowała m.in. wymianę doświadczeń w zakresie oświa-
ty, kultury, sportu i turystyki, wzajemne poznawanie historii, 
tradycji i obyczajów obydwu społeczności lokalnych, nawią-
zanie kontaktu i współpracy między instytucjami kultury, a 
także wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Radni oraz władze samorządowe Gminy Niwiska 
wspólnie z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Gminy 
Dydnia oraz władzami samorządowymi udali się na objazd 

Gminy Dydnia, by obejrzeć piękne krajobrazy i inwestycje, 
które udało się zrealizować.

Beata Czerkies

Gmina Dydnia w okresie wakacyjnym przepro-
wadziła prace remontowe w placówkach oświato-
wych. Odnowiona została część elewacji kompleksu 
Zespołu Szkół w Dydni (budynek Gimnazjum). Podob-
ne prace wykonane zostały w Szkole Podstawowej 
w Wydrnej gdzie odnowiona została także elewacja 
części frontowej budynku. Natomiast w miejscowości 
Niewistka w Szkole Podstawowej przeprowadzono 
remont części pomieszczeń, prace polegały m.in. na 
cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów oraz odnowie-

niu ścian pomieszczeń.
Zakończona została także przebudowa dwóch 

odcinków drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabowni-
ca Starzeńska. Na zadanie to wraz z budową chodników 
w ciągu drogi wojewódzkiej Gmina Dydnia w bieżącym 
roku przeznaczyła 600 tys. zł. Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka podległa Mar-
szałkowi Województwa Podkarpackiego) zrealizowała 
zadanie polegające na przebudowie zdeformowanej na-
wierzchni bitumicznej i poboczy wraz z odtworzeniem 

Maciej Dżoń

Historyczna chwila
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W dniu 3 lipca 2016 r. w Grabówce,  przeprowadzono 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia, w których 
wzięło udział: 
10 drużyn w grupie A seniorów, 
1 drużyna w grupie C kobiet,
2 drużyny MDP dziewcząt, 
1  drużyny MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

czych,
- ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne i duże ry-
zyko kontuzji nie realizowano biegów sztafetowych.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa-
ła  komisja sędziowska w składzie: bryg. Krzysztof Folta 
– przewodniczący, st.kpt. Jacek Kędra, st.kpt. Jan Smoleń, 
st.kpt. Marek Kołodziej, dh Jerzy Bator, dh Tadeusz Bator, 
dh Paweł Czerwiński, dh Dawid Janowski, dh Kamil Łobo-
dziński.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej wpłynął 
1 protest, który rozpatrzono negatywnie. W czasie zawo-

dów nikt nie uległ wypadkowi.
Zawody zorganizowane były prawidłowo i przebiegły 

bez zakłóceń.
Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-

plomy, puchary oraz nagrody pieniężne z przeznaczeniem 
na zakup wyposażenia dla jednostek.

4 września 2016 r. na stadionie sportowym w Jasie-
nicy Rosielnej odbyły się XVII Powiatowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze o Puchar Starosty Brzozowskiego. W zawo-
dach udział wzięło 21 ekip z powiatu brzozowskiego.

W grupie młodzieżowej dziewcząt drużyna z OSP 
Dydnia zajęła II miejsce, natomiast chłopcy V miejsce. W 
grupie C - drużyna kobiet z Wydrnej zajęła IV miejsce, zaś 
w grupie seniorów (grupa - A) drużyna z Grabówki – nie 
ukończyła  konkurencji - ćwiczenia bojowego, w rezultacie 
została niesklasyfikowana.

Organizatorami zawodów był Starosta Brzozowski, 
Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, Wójt Gminy Ja-
sienica Rosielna, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w 
Brzozowie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Jasienicy 
Rosielnej.

Stanisław Pytlowany

spadków poprzecznych i podłużnych w Jabłonce (950 
m) i Niebocku (950 m). Gmina Dydnia zabiega także 
o wykonanie remontu kolejnych odcinków drogi woje-
wódzkiej m.in. remontu odcinka drogi o długości około 
800 m w Dydni (orientacyjnie od mostu na Jazie do koń-
ca stadionu). 

Powiat brzozowski zrealizował prace remontowe 
oraz inwestycyjne na infrastrukturze będącej w jego za-
rządzie. Przeprowadzono modernizację odcinka drogi 
powiatowej w miejscowości Grabówka (odcinek między 

szkołą a kościołem), wybudowany został nowy most w 
ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witryłów. Za-
kończono także budowę ostatniego odcinka chodnika w 
miejscowości Temeszów. Należy zaznaczyć, że Gmina 
Dydnia partycypowała w kosztach jego budowy. Ogól-
na wartość zadania wyniosła 191567,56 zł, z czego 
95783 zł to środki Gminy Dydnia przekazane powiatowi 
na realizację przedmiotowej inwestycji.

Maciej Dżoń

Stanisław Pytlowany

Gratulacje z rąk Wójta Gminy Dydnia

Gotowość bojowa

fot. D. Kierek

fot. G. Cipora
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1. Dydnia 14 100 74 - - 174 1000 59,4 - 940,6 1114,6
2. Wydrna 12 100 80 - - 180 1000 100,1 10 889,9 1069,9

MDP chłopców

M
ie

js
ce

 

Nazwa drużyny

Śr
ed

ni
  w

ie
k Sztafeta 400 m Rozwinięcie bojowe

Wynik 
łączny

pk
t  

w
yj

śc
io

w
e

cz
as

  
za

ło
żo

ny

cz
as

 
w

yk
on

an
ia

pk
t  

ka
rn

e

w
yn

ik

pk
t  

pr
em

ia

cz
as

 
w

yk
on

an
ia

pk
t  

ka
rn

e

w
yn

ik

1. Dydnia 13 100 77 - - 177 1000 86,2 - 913,8 1090,8

Grupa C kobiet

Miejsce Jednostka OSP
Ilość punktów

Łącznie 
punktów

Sztafeta 7 x 50 m Ćwiczenie bojowe

czas [s] pkt karne czas [s] pkt  karne

1. Wydrna - - 76,5 5 81,5

Grupa A seniorów

Miejsce Jednostka OSP
Ilość punktów

Łącznie 
punktówSztafeta 7 x 50 m Ćwiczenie bojowe

czas [s] pkt  karne czas [s] pkt karne
1. Grabówka - - 45,1 - 45,1
2. Niebocko - - 40,7 5 45,7
3. Witryłów - - 48,2 - 48,2
4. Jabłonka - - 50,2 5 55,2
5. Dydnia - - 51,8 5 56,8
6. Krzemienna - - 55,9 5 60,9
7. Wydrna - - 56,5 5 61,5
8. Obarzym - - 63,1 - 63,1
9. Niewistka - - 69,4 5 74,4

10. Krzywe - - nieukończenie 
ćwiczenia

dyskwali-
fikacja

Stanisław Pytlowany






