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W wyborach samorządowych zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r. do urn wyborczych poszła 
ponad połowa mieszkańców uprawnionych do głosowania, 
frekwencja wyniosła 54,49%.

W wyborach na wójta Gminy Dydnia startowało 
trzech kandydatów: Alicja Anna Pocałuń (Komitet Wyborczy 
Wyborców „Razem Dla Gminy Dydnia”) uzyskała 1567 gło-
sów (44,33%), Jerzy Ferdynand Adamski (Komitet Wybor-
czy Prawo i Sprawiedliwość) uzyskał 1586 głosów (44,87%) 
oraz Andrzej Kot (Komitet Wyborczy Wyborców Stop Ukła-
dom) uzyskał 382 głosy (10,81%).

Żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% po-
parcia mieszkańców więc zgodnie z ordynacją wyborczą 
konieczne było przeprowadzenie ponownego głosowania 
którego termin wyznaczono na 4 listopada 2018 r. 

W drugiej turze wyborów na Wójta Gminy Dydnia 
mieszkańcy wybierali między dwoma kandydatami, którzy 
w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów, tj. Jerzym Fer-
dynandem Adamskim i Alicją Anną Pocałuń. Frekwencja 
wyniosła 61,01%. Na Wójta Gminy Dydnia została wybrana 
Alicja Anna Pocałuń, która uzyskała 2145 głosów (53,99%), 
Jerzy Ferdynand Adamski uzyskał 1828 głosów (46,01%). 

W wyborach samorządowych – 21 października 
2018 r. wybierano również radnych Rady Gminy Dydnia. 
W poszczególnych okręgach głosy mieszkańców rozłożyły 
się następująco:
Okręg 1 Dydnia: Nr 1 - 50, 275 - 342
Marek Pocałuń (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) man-
dat bez głosowania

Okręg 2 Dydnia: Nr 50A - 118B, 238 - 274, 343 - 366
Zbigniew Tadeusz Klimowicz (KWW WYBORCÓW STOP 
UKŁADOM) uzyskał 79 głosów (38,73%) 
Grzegorz Wójcik (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
uzyskał 125 głosów (61,27%) 
Okręg 3 Dydnia: Nr 120 - 237A
Robert Mirosław Fuksa (KWW STOP UKŁADOM) uzyskał 
50 głosów (20,58%) 
Marek Sztaba (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzy-
skał 78 głosów (32,10%) 
Kazimierz Zygmunt Indyk (KWW „RAZEM DLA GMINY 
DYDNIA”) uzyskał 9 głosów (3,70%) 

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. odbyła się pierw-
sza sesja Rady Gminy Dydnia w kadencji 2018 - 2023, w 
trakcie której nowa Pani wójt Alicja Pocałuń złożyła uroczy-
ste ślubowanie.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Dydnia, 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana zosta-
ła przez Komisarza Wyborczego w Krośnie w dniu 19 listo-
pada, a jej otwarcia dokonał i poprowadził do czasu wyboru 
przewodniczącego, radny senior Grzegorz Wójcik.

Głównym tematem porządku obrad było złożenie 
ślubowania przez nowo wybranych radnych,  wybór prze-
wodniczącego oraz zaprzysiężenie wójta Gminy Dydnia. 
Po odczytaniu przez Grzegorza Wójcika tekstu ślubowa-
nia, którego treść określa ustawa o samorządzie gminnym: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”, każdy radny, wyczytany z imienia i nazwi-
ska, potwierdził z osobna akt ślubowania słowem „ślubuję” 
lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Wybór przewodniczącego odbywał się w głosowaniu 
tajnym. Radni na przewodniczącego Rady Gminy Dydnia 
jednogłośnie wybrali Piotra Szula.

Następnie odbyła się  ceremonia zaprzysiężenia 
Wójta Gminy Dydnia. Uroczyste ślubowanie złożyła Pani 
Wójt Alicja Pocałuń: „Obejmując urząd wójta gminy uroczy-
ście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców gminy” „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Habemus Papam! Te słowa usłyszane 40 lat temu 
– 16 października 1978 roku, mają dla wszystkich Polaków 
ogromne znaczenie.  

Tego dnia na placu Św. Piotra zniecierpliwieni wierni 
oczekiwali znaku. Jest! Biały dym! Mamy papieża! Z ust do 
ust lotem błyskawicy wiadomość obiegła cały świat. Mamy 
papieża! Słowiańskiego papieża! – przypomniała zebranym 
na sali gimnastycznej Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w 

Jabłonce – Zuzanna Dmitrzak, a krótki film przypominają-
cy to szczególne wydarzenie wywołał wśród uczestników 
wzruszenie i łzy radości.

Jan Paweł II to Patron Szkoły w Jabłonce i właśnie 16 
października jest Świętem Szkoły, które w tym roku zostało 
połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Papieskiego. 

Współorganizatorami tego wydarzenia byli Wójt 
Gminy Dydnia – Jerzy Ferdynand Adamski oraz Proboszcz 

Ewa Cioban

Stanisław Sąsiadek (KW POLSKIE STRONNICTWO LU-
DOWE) uzyskał 106 głosów (43,62%) 
Okręg 4 Grabówka
Lesław Maciej Mazur (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
uzyskał 70 głosów (27,89%) 
Maciej Kopiczak (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) 
uzyskał 181 głosów (72,11%) 
Okręg 5 Jabłonka: Nr 1 - 87, 182 - 239
Joanna Bernadetta Pajęcka (KWW STOP UKŁADOM) 
uzyskała 12 głosów  (5,26%) 
Andrzej Edward Pajęcki (KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ) uzyskał 168 głosów (73,68%) 
Witold Biłas (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) uzy-
skał 48 głosów (21,05%) 

Okręg 6 Jabłonka: Nr 88 - 181, 240 - 279
Waldemar Bieńko (KWW STOP UKŁADOM) uzyskał 44 
głosy (21,36%) 
Robert Kulon (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzy-
skał 162 głosy (78,64%) 
Okręg 7 Ulucz, Witryłów, Hroszówka
Joanna Hocyk (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzy-
skała 63 głosy (32,64%) 
Izabela Julianna Janik (KWW „RAZEM DLA GMINY DYD-
NIA”) uzyskała 130 głosów (67,36%) 
Okręg 8 Krzemienna, Jabłonica Ruska, Temeszów
Andrzej Kot (KWW STOP UKŁADOM) uzyskał 138 głosów 
(37,70%) 
Marek Roman Orłowski (KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ) uzyskał 144 głosy (39,34%) 

Henryk Józef Siwiecki (KWW WSPÓLNE DOBRO) uzy-
skał 84 głosy (22,95%) 
Okręg 9 Niewistka, Obarzym
Marek Andrzej Cioban (KWW STOP UKŁADOM) uzyskał 
120 głosów (40,96%) 
Piotr Szul (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzyskał 
125 głosów (42,66%) 
Kamil Karol Kic (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) 
uzyskał 48 głosów (16,38%) 
Okręg 10 Krzywe
Regina Tyczka (KWW STOP UKŁADOM) uzyskała 88 gło-
sów (44,00%) 
Dariusz Kot (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzyskał 
112 głosów (56,00%) 
Okręg 11 Końskie
Joanna Marczak (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) 
uzyskała 53 głosy (24,88%) 
Andrzej Orłowski (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) 
uzyskał 160 głosów (75,12%) 
Okręg 12 Niebocko: Nr 3 - 65, 280 - 314
Urszula Dorota Kwiatkowska (KWW STOP UKŁADOM) 
uzyskała 42 głosy (21,43%) 
Tomasz Żaczek (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) uzy-
skał 118 głosów (60,20%) 
Joanna Zubel (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) uzy-
skała 36 głosów (18,37%) 
Okręg 13 Niebocko: Nr 66 - 161A
Elżbieta Maria Wilusz (KWW STOP UKŁADOM) uzyskała 
28 głosów (12,44%) 
Krzysztof Marek Kopczyk (KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ) uzyskał 131 głosów (58,22%) 
Krzysztof Paweł Sabat (KWW KUKIZ’15) uzyskał 66 gło-
sów (29,33%) 
Okręg 14 Niebocko: Nr 162 - 279
Paweł Kopczyk (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) man-
dat bez głosowania
Okręg 15 Wydrna
Iwona Małgorzata Rachwalska (KWW STOP UKŁADOM) 
uzyskała 119 głosów (47,98%) 
Paweł Andrzej Piotrowski (KW PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ) uzyskał 85 głosów (34,27%) 
Tomasz Krowiak (KWW „RAZEM DLA GMINY DYDNIA”) 
uzyskał 44 głosy (17,74%) 
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Parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Jabłonce – Bogusław 
Zajdel. 

Gminne Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 
o godzinie 17.00 uroczystą Mszą Św. w kościele w Jabłon-
ce, koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza Maria-
na Drozda, z udziałem księdza Dziekana Edwarda Stępnia 
oraz księży: Mirosława Wójcika i Bogusława Zajdla. Prze-
piękną muzyczną oprawę liturgii zapewnił Chór Młodzieżo-
wy Szkoły Muzycznej I st. w Dydni pod batutą dr Elżbiety 
Przystasz oraz akompaniament w wykonaniu wykładowców 
tej szkoły. 

Po zakończonej Mszy Św. wszyscy zebrani w koś-
ciele udali się w modlitewnej procesji pod pomnik Św. 
Jana Pawła II przy szkole w Jabłonce. Tam rozpoczęła się 
dalsza część Gminnych Obchodów Dnia Papieskiego. W 
imieniu Urzędu Gminy kwiaty przy pomniku złożyli: Wójt 
Gminy Dydnia – Jerzy F. Adamski, wicewójt – Stanisław 
Pałys oraz Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy. Jo-
lanta Dąbrowiecka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jabłonce oraz uczniowie klasy VIII: Ma-
riusz Niziołek i Rafał Sokołowski, złożyli kwiaty w imieniu 
społeczności szkolnej. Przy pomniku Św. Jana Pawła II 
zapłonęły również znicze przyniesione przez dzieci oraz 
mieszkańców Jabłonki i gminy Dydnia, a harcerze dru-
żyny działającej przy SP w Jabłonce pełnili wartę hono-
rową.

Po modlitwie przy pomniku Św. Jana Pawła II i prze-
mówieniu Wójta Gminy Dydnia, w którym przypomniał ze-
branym własne odczucia związane z ogłoszeniem wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły na papieża, wszyscy uczestnicy 
obchodów przeszli do sali gimnastycznej w szkole na ostat-
nią część uroczystości. Przy wejściu harcerki rozdawały 
wszystkim obecnym pamiątkowe obrazki.

Na wstępie Dyrektor Szkoły – Zuzanna Dmitrzak 
przywitała wszystkich zaproszonych gości, a szczególnie 
współorganizatorów obchodów: Wójta Gminy Dydnia – Je-
rzego Ferdynanda Adamskiego oraz Proboszcza Parafii 
pw. M.B. Częstochowskiej w Jabłonce – Bogusława Zajdla.

Gminne Obchody Dnia Papieskiego zaszczycili swo-
ją obecnością księża: ks. Dziekan Edward Stępień, ks. Mi-
rosław Wójcik i ks. Marian Drozd. 

Na wspólnym świętowaniu obecni byli także: Stani-
sław Pałys - Zastępca wójta i zarazem sołtys Jabłonki, radni 
Gminy Dydnia z Piotrem Szulem - Przewodniczącym Rady 

Gminy na czele, Beata Czerkies- sekretarz Gminy Dydnia, 
Jolanta Bieda – Dyrektor  Zespołu Obsługi Szkół.

W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół i 
przedszkoli gminy Dydnia oraz Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Na obchodach obecni byli także sołtysi gminy Dydnia 
oraz przedstawiciele organizacji lokalnych: Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jabłonce, Ochotniczej Straży Pożarnej, Akcji 
Katolickiej.

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć nauczycie-
li, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców, uczniów oraz 
mieszkańców całej gminy. 

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przypomniała, 
że 14 października delegacja uczniów i nauczycieli z po-
cztem sztandarowym uczestniczyła w Pielgrzymce Mło-
dzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły wręczane 
są nagrody uczniom, biorącym udział w konkursach zwią-
zanych z osobą Jana Pawła II.

11 października odbył się w naszej szkole XII Gmin-
ny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II. Skierowany był do 
uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych gminy Dydnia. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 15 osób z 6 szkół. Lau-
reatami zostali: Anna  Szajnowska – SP Jabłonka – miejsce 
1., Dawid Kolencio – SP Końskie – miejsce 2., Anna Poca-
łuń - Zespół Szkół w Dydni – miejsce 3. 

Nową inicjatywą podjętą w tym roku przez naszą 
szkołę był Przełajowy Bieg Papieski. Pierwszy bieg zorga-
nizowano dla uczniów szkoły. W kolejne edycje zaplanowa-
no zaangażować wszystkich chętnych uczniów szkół gminy 
Dydnia.

Tradycją naszej szkoły stało się, że w Dniu Patrona 
wręczane są honorowe medale osobom, które wspierają 
naszą działalność. Fundatorem medali jest Rada Rodzi-
ców. W tym roku pamiątkowe medale wręczono już 14. raz. 
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna postanowiły wyróż-
nić tym honorowym odznaczeniem: Beatę Czerkies – se-
kretarz  Gminy Dydnia, Leokadię Serwańską – wieloletnią 
nauczycielkę szkoły i Agatę Adamską, działającą w Radzie 
Rodziców. 

16 października 2018r. Kapituła Stowarzyszenia 
Pamięci Jana Pawła II w Rejowcu przyznała Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce – jako pierwszej w 
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Złożenie kwiatów przy pomniku Św. Jana Pawła II 
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Polsce Szkole Papieskiej „Medal Św. Jana Pawła II”. List 
okolicznościowy odczytała Jolanta Bieda – dyrektor ZOS, a 
uroczystego wręczenia medalu dokonał wójt Gminy Dydnia 
– Jerzy F. Adamski na ręce dyrektor szkoły – Zuzanny Dmi-
trzak. To był bardzo wzruszający moment dla całej społecz-
ności szkolnej. Nie spodziewaliśmy się, że działania, które 
podejmujemy z myślą o naszym Wielkim Patronie, zostaną 
dostrzeżone i docenione w tak wyjątkowy sposób. Bardzo 
nas to cieszy!

Warto w tym miejscu przypomnieć sobie najważniej-
sze wydarzenia, inicjatywy i działania naszej szkoły związa-
ne z postacią Patrona, które pozwoliły nam ubiegać się o to 
odznaczenie. 

Nadanie imienia Szkole Podstawowej zostało po-
przedzone bardzo ważnym wydarzeniem. Rada Gminy na 
sesji w dniu 12 sierpnia 1989 r. nadała Ojcu Świętemu tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Dydnia. 21 sierpnia 1999 r. 
podczas pielgrzymki do Watykanu, w czasie audiencji w 
Castel Gandolfo wójt gminy Jerzy F. Adamski wręczył Ojcu 
Świętemu akt nadania Honorowego Obywatelstwa.

Zarząd Gminy w Dydni na podstawie Uchwały z dnia 
19 kwietnia 2001 r. nadał Szkole Podstawowej w Jabłonce 
imię Jana Pawła II.

30 sierpnia 2001 r. podczas uroczystości nadania 
szkole imienia poświęcono sztandar. Od 2001 r. w dniu 
16 października co roku uroczyście obchodzimy w szkole 
Dzień Patrona. 

Uroczystości szkolne poprzedzone są udziałem de-
legacji szkoły w obchodach Dnia Papieskiego w Archikate-
drze Przemyskiej. 

Podczas obchodów pierwszego Dnia Patrona szkoły, 
ks. Marian Marchut poświęcił płaskorzeźbę Jana Pawła II, 
która znajduje się w holu szkoły.

Szczególnie uroczyście obchodzony był Dzień Patro-
na Szkoły, połączony z 25-leciem pontyfikatu Jana Pawła II. 
Grono Pedagogiczne i uczniowie napisali list do Kancelarii 
Ojca Świętego z prośbą o błogosławieństwo. 19 listopada 
2003 r. szkoła otrzymała list od Jana Pawła II, który udzielił 
apostolskiego błogosławieństwa Gronu Pedagogicznemu, 
Uczniom i Rodzicom.

16 października 2004 r. w 26. rocznicę pontyfikatu 
Jana Pawła II odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęce-
nie pomnika Ojca Świętego, wykonanego przez rzeźbiarza 

Andrzeja Samborowskiego – Zajdla. Pomnik poświęcił bi-
skup Adam Szal. 

Tradycją obchodów Dnia Patrona szkoły stał się 
Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie tym 
biorą udział uczniowie szkół z Gminy Dydnia. 

W Dniu Patrona wręczane są także honorowe meda-
le „ Przyjaciel Szkoły”. Od 2005 roku otrzymało je już ponad 
100 osób.

Od 2 kwietnia 2005 r. bardzo uroczyście obchodzona 
była każda rocznica śmierci Jana Pawła II. Warta honorowa 
przy pomniku, Msza Św. z udziałem zaproszonych gości, 
modlitwy przy pomniku do późnych godzin wieczornych – to 
główne elementy tego święta. Ponadto każdego drugiego 
dnia miesiąca uczniowie szkoły wraz ze swoimi nauczycie-
lami, kierując się odruchem serca, gromadzili się o godz. 
12.00 przed pomnikiem na „Anioł Pański”, natomiast wie-
czorem na modlitwach gromadzili się tu mieszkańcy wsi.

Od grudnia 2009 roku przy szkole funkcjonuje Cen-
trum Kultury Jana Pawła II. Zgromadzone są tu liczne pa-
miątki związane z osobą Ojca Świętego. Ofiarodawcami są 
mieszkańcy Jabłonki i Przyjaciele szkoły. 

Wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II, Patronowi 
Szkoły w Jabłonce, uczniowie i nauczyciele zadedykowali 
książkę „Szepty historii. Szkoła w Jabłonce w latach 1894-
2010”, której promocja odbyła się 16 października 2010 
roku.

W oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II w okre-
sie od lutego do maja 2011r., Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Jabłonce oraz Parafia pw. MB Częstochowskiej 
w Jabłonce zorganizowała Memoriał Jana Pawła II, czyli 
cykl imprez artystyczno – sportowych ku czci Ojca Święte-
go. Odbyły się m.in: Turniej Piłki Siatkowej, wieczór poezji 
dla Jana Pawła II, recital pieśni i piosenki religijnej, warszta-
ty plastyczne i konkurs dla uczniów szkół Gminy Dydnia”, 
modlitewne spotkania przy pomniku Jana Pawła II.

„To, co należy pamiętać…” pro memoria Jana Pawła 
II to cykl imprez poprzedzających kanonizację Papieża Po-
laka zorganizowanych w okresie od października 2013r. do 
kwietnia 2014r. Były to: wieczór poezji, warsztaty plastycz-
ne, konkurs poetycki, wystawa kartek pocztowych z pomni-
kami Jana Pawła II, koncert zespołu Deco Ensemble (w 
ramach XVIII Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych 
Sanok 2014). Podsumowaniem tych imprez było wieczor-
ne czuwanie w przeddzień kanonizacji - 26 kwietnia 2014r. 
przy pomniku Jana Pawła II, połączone z otwarciem nowej 
wystawy w Centrum Kultury poświęconej Ojcu Świętemu.

W pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II -26 
kwietnia 2015r. przy współpracy ze Szkołą Muzyczną I st. w 
Dydni oraz parafią w Jabłonce, zorganizowany został kon-
cert dziękczynny „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

W maju 2016r. szkołę w Jabłonce odwiedził szcze-
gólny gość – Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – osobisty 
sekretarz Jana Pawła II. Wizyta ta była związana z wpro-
wadzeniem relikwii św. Jana Pawła II do parafii Jabłonka. 
Arcybiskup ofiarował cenne pamiątki związane z Janem 
Pawłem II do Centrum Kultury.

Co roku w maju organizujemy „Majówkę dla Papie-
ża”. Są to spotkania przy pomniku, koncerty, konkursy.

Szkoła w Jabłonce należy do Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II ogólnopolskiej oraz Diecezji Przemyskiej. Nasi 
uczniowie angażują się w konkursy na różnych szczeblach 
związane z osobą Patrona Szkoły.
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Szkolna część uroczystości
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„W zachowaniu postów pilny, w cierpliwości łaskawy, 
w wierze pomocny, 

w miłości gorący, w pokorze niski, w rozmyślaniach 
Tajemnic Bożych wysoki, 

w oczekiwaniu mocny, w wytrzymałości mężny”. 
O kim te piękne słowa? 

O znakomitym teologu, profesorze 
i człowieku wielkiego serca, 

o Świętym Janie Kantym — wypowiedziane przez 
Księdza Piotra Skargę.

Dzień Patrona Gimnazjum obchodziliśmy 19 paź-
dziernika 2018r. Tym razem spotkaliśmy się w takim cha-
rakterze po raz ostatni, bo i też ostatni  rocznik młodzieży  
gimnazjalnej opuści mury naszej szkoły.  Ten świąteczny 
dzień rozpoczęliśmy przemarszem spod budynku szkoły z 
pocztem sztandarowym na czele do miejscowego kościoła, 
gdzie wzięliśmy  udział w uroczystej Mszy Świętej i wysłu-
chaliśmy pięknego oraz pouczającego kazania księdza re-
kolekcjonisty.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do budynku szkoły, w 
którym odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczęła 
ją Dyrektor Bożena Chorążak, witając bardzo serdecznie 
przybyłych na nią gości: Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. 
Adamskiego, Rekolekcjonistę i pełniącego funkcję Wice-
przewodniczącego Caritas Archidiecezji Przemyskiej Księ-
dza Andrzeja Deca, Księdza Dziekana Edwarda Stępnia, 

Księdza Pawła Bajgera, Kierownik Stacji Caritas w Dydni 
Gabrielę Wójtowicz, Nauczycieli Emerytów, Dyrektorów 
Szkół Gminy Dydnia, Prezesa  Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Jerzego Gratkowskiego, Radę Rodziców z 
Przewodniczącą Beatą Sąsiadek na czele, Grono Pedago-
giczne, Pracowników Obsługi Zespołu Szkół w Niebocku 
oraz wszystkich uczniów, szczególnie zaś ostatni rocznik 
gimnazjum.

Następnie Dyrektor Szkoły zaprosiła do obejrzenia 
inscenizacji pt. „Gość oczekiwany” opartej na dramacie Zo-
fii Kossak – Szczuckiej w wykonaniu uczniów naszej szko-
ły. Przepiękna scenografia autorstwa Haliny Żak – Ruszel 
i Piotra Ruszla oraz oprawa muzyczna w opracowaniu Jo-
lanty Irzyk pomogły wspaniałym aktorom wyrazić najpełniej, 
jak mogli, przesłanie tego przedstawienia, które wyraża się 
w słowach: „Pan Jezus codziennie przychodzi do nas pod 
różną postacią i tylko od nas zależy, czy potrafimy Go roz-
poznać i odpowiedzieć na Jego wołanie. Ta historia ciągle 
trwa…” Potrzeba wystawienia takiej właśnie sztuki nie była 
tutaj przypadkowa.  Wiąże ona bowiem postać  Patrona 
Św. Jana Kantego,  kapłana i profesora, który „W pamięci 
ludzkiej zapisał się przede wszystkim jako dobry, wrażliwy, 
i współczujący człowiek” z współczesnymi postawami wo-
lontariuszy. Naśladują je również nasi uczniowie działają-
cy w Szkolnym Kole Caritas, któremu od przyszłego roku 
szkolnego będzie patronował Święty Jan Kanty. Dzisiaj, 
w tym wyjątkowym dniu, z radością przyjęliśmy do grona 

fot. archiwum

Nowi członkowie Szkolnego Koła Caritas
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Okolicznościowa część artystyczna

Ostatnim punktem Gminnych Obchodów Dnia Pa-
pieskiego był występ młodzieży „Promieniowanie Ojcostwa” 
przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Zofii Pajęckiej 
i Joanny Kulon. Młodzi aktorzy w przejmujący sposób 
uświadomili zebranym główne przesłanie płynące z życia 
i nauki Jana Pawła II – w życiu najważniejsza jest miłość. 
A przepiękne śpiewy i tańce w wykonaniu młodzieży były 
dopełnieniem całej uroczystości.

Na zakończenie spotkania swoimi refleksjami po-
dzielił się z zebranymi ks. Mirosław Wójcik, który ofiarował 
także ciekawe pamiątki (kolejne!) do Centrum Kultury Jana 
Pawła II przy szkole. Następnie ks. Marian Drozd wyraził 
swoją radość z możliwości uczestnictwa w tak szczególnej 

uroczystości oraz zachwyt nad przygotowaniem i występem 
młodzieży. Głos zabrał także wójt gminy Dydnia, który po-
gratulował raz jeszcze szkole wyróżnienia w postaci medalu 
i zachęcił do kontynuowania działań związanych z naszym 
Patronem. 

„Chcemy przypominać, że papież przez lata swojego 
pontyfikatu był ojcem, nie tylko dla katolików i chrześcijan, 
ale bardzo wielu ludzi dobrej woli. Dopiero zaczynamy od-
krywać, jak wielki miał wpływ na ludzi w Polsce, w Europie 
i na świecie.” – tymi słowami Dyrektor Szkoły pożegnała 
zebranych, dziękując serdecznie wszystkim za to, że chcieli 
przeżyć wspólnie Gminne Obchody Dnia Papieskiego.

Ewa Cioban

Małgorzata Adamska
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Tytułowe hasło to myśl przewodnia wielopokolenio-
wego spotkania, które zorganizowała Bogusława Krzywo-
nos – Animator społeczna w Krzywem. Razem z wystę-
pującymi artystami, przeprowadziła zgromadzonych przez 
niezwykle ciężkie dla Polaków lata - od 1795 roku przez 
pamiętny rok 1918 po obecny 2018 rok.

- Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że „Oj-
czyzna to jest wielki narodowy obowiązek”. Myślę, że 
przesłanie to jest nadal aktualne. Takimi spotkaniami, zor-
ganizowanymi na bazie konkretów – dat, wydarzeń, wy-
bitnych ludzi – trzeba uczyć i przypominać, że Ojczyzna 
nadal jest najważniejsza. Data spotkania również nie jest 
przypadkowa. Właśnie 18 listopada 1918 r., Józef Piłsud-
ski wysłał do wszystkich szefów rządów i głów korono-
wanych notyfikację o odrodzeniu polskiej państwowości. 
Przez piosenkę, słowa wierszy wielkich twórców, chciałam 
pokazać młodym i przypomnieć tym starszym, jaką mie-
liśmy tutaj sytuację w czasie zaborów, pokazać z jakim 
męstwem i honorem walczyli Polacy o odzyskanie przez 
nasz kraj niepodległości. To były ciężkie lata, ale duch w 
Polakach nigdy nie zaginął i teraz możemy się cieszyć z 
wolności, o którą kiedyś przelano tyle krwi – mówiła Bogu-
sława Krzywonos.

Głównym punktem spotkania był koncert słowno – 
muzyczny „Spotkanie z przeszłością”. Zebrani mieli okazję 
posłuchać znanych melodii i pieśni m.in. „Bogurodzicy”, 
„Gaude Mater Polonia”, „Wojenko, wojenko”, „Tango mi-
longa”, „Mamo, mamo wyjdę przed dom”, „Bujaj się Fela” 
czy „Już mi raz zabrali Wilno”. Nie zabrakło też wierszy. 
Widzowie usłyszeli m.in.: „Katechizm dziecka polskiego”, 
„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, „Nieludzka ziemia”, 
„Kołysanka mego syna” czy „O ciesz się matko Polko”. Po-
przez muzykę, poezję, taniec i krótkie wtręty historyczne 
zebrani odbyli swoistą podróż przez historię od zaborów, 
przez kolejne zrywy wolnościowe, I wojnę światową, 11 li-
stopada 1918r. i jego skutków, ofensywę bolszewicką na 

Polskę, II wojnę światową i związanym z nią czasem oku-
pacji, obozów, wywozu ludności, Powstanie Warszawskie, 
po czasy komunizmu, „Solidarności” i wolnej Polski. Nie 
mogło także zabraknąć wspomnienia o kard. Stefanie Wy-
szyńskim czy naszym wielkim papieżu św. Janie Pawle II. 
Puentą okazało się wspólne odśpiewanie piosenki „Płynie 
Wisła płynie”, które poprowadziła Agata Korfanty z Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Graboszczanie”.

Tłem spektaklu były tablice na których rozmiesz-
czono zdjęcia i portrety wielkich Polaków, którzy walczyli 
o wolną Polskę – nie tylko orężem, ale również słowem i 
piosenką. Na łącznie 92 fotografiach umieszczono wiel-
kich dowódców, żołnierzy, legionistów, artystów i zwykłych 
„niezwykłych” ludzi, którzy pomagali innym przetrwać 
wojenny czas. Przy scenie ustawiono plansze z chrono-
logicznie ujętą drogą do wolności oraz z Marszałkiem Jó-
zefem Piłsudskim siedzącym na Kasztance. - Uważam, 
że takie spotkania powinny się jak najczęściej odbywać. 
Podziwiam panią Bogusławę, że z takim zaangażowaniem 
i pasją organizuje takie przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że 
Pan Bóg da jej jeszcze wiele sił, byśmy mogli przeżywać 
jeszcze wiele takich pięknych chwil. Dzisiejszy świat cały 
czas gdzieś pędzi. Jednak w duszy zawsze coś pozostaje 
– coś co wynosi się z domu rodzinnego, czego rodzice 
uczyli. To jest historia, którą trzeba kochać oraz miłość do 
Ojczyzny w której żyjemy i dla której trzeba żyć i pracować 
– podsumowała Danuta Czaja, uczestnicząca w spotka-
niu. Podobnego zdania była Alicja Pocałuń – Wójt gminy 
Dydnia. – Takie imprezy patriotyczne, jak ta dzisiejsza, 
wzbudzające pamięć o przeszłych pokoleniach, są jak 
najbardziej potrzebne. Przy dzisiejszym, dość okrutnym 
świecie, człowiek potrzebuje określonych wartości, wzor-
ców, kultywowania pamięci o tym co było dobre. Należy 
pokazywać z jakim ogromnym poświęceniem zdobyta była 
nasza niepodległość i wolność. Nie może dojść do takiej 
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Uczestnicy wielopokoleniowego spotkania w Krzywem
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„Ojczyzna jest darem i zadaniem”

SK Caritas 41 nowych wolontariuszy z klas VII i VIII. Aktu 
nadania im Nominacji dokonali Ks. Andrzej Dec oraz Ga-
briela Wójtowicz, osoby związane z tą właśnie instytucją. 
Tym radosnym wydarzeniem zakończyła się oficjalna część 

uroczystości związanych z obchodami Dnia Patrona Gim-
nazjum.

Małgorzata Adamska

Elżbieta Boroń



�Nasza Gmina Dydnia IV/2018

25 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Dydni odbyło się widowisko patriotyczne 
upamiętniające 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Wstępne słowo o tematyce niepodległoś-
ciowej gościnnie wygłosił Wicestarosta brzozowski Jacek 
Adamski, jednocześnie zapraszając zebranych gości na 
obejrzenie widowiska patriotycznego.

Pierwsza część widowiska to dwuczęściowy spektakl 
teatralny w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej dzia-
łającej przy GOKBPiW pod kierownictwem Anety Rzeszut. 
W nietypowej formie przedstawienia - teatrze cieni - przy-
wołano najważniejsze wydarzenia oraz bohaterów, którzy 
wpisali się w dzieje walki o niepodległość naszej Ojczyzny. 
Piękna scenografia, źródło światła, gra cieni zestrojonych 
ze słowem, muzyką i dobrze nam znanymi scenami z poko-
ju współczesnych nastolatków sprawiły, że w sposób cieka-
wy i zrozumiały dla widza ożyły cienie naszych przodków, 
którzy wywalczyli upragnioną wolność. 

Druga część przedstawiona w leśnej scenerii w spo-
sób symboliczny odzwierciedliła żołnierzy, którzy by wal-
czyć za wolną Polskę, szli na front zostawiając to, co mieli 
najcenniejsze i tych, których kochali. 

Widowisko uświetniły swoim występem STOKROTKI 
- dziecięcy zespół taneczny również działający w GOKBPiW 
w Dydni. Choreografia pierwszego układu tanecznego zo-
stała specjalnie przygotowana na tę okazję przez prowa-
dzącą zespół Annę Wójcik. Dwa kolejne układy były zapre-
zentowaniem dorobku najmłodszej gokowskiej formacji.

Widowisko uświetniła swoim przepięknym koncer-
tem pieśni patriotycznych Orkiestra Dęta Gminy Dydnia pod 
batutą Pana Zygmunta Podulki, a gościnny występ Naomi 
Achirico Zarzyki w utworze “Bogurodzica” poruszył niejedno 
serce.

Wszystkich widzów pożegnano słodką niespodzian-
ką - okolicznościowy tort rozkrojony przez Panią Wójt Gmi-
ny Alicję Pocałuń, mógł skosztować każdy oglądający spek-
takl. 

Aneta Rzeszut

sytuacji, że my o tym zapomnimy. Będę dążyć do rozwoju 
takich inicjatyw, do pozyskiwania na nie środków, aby to 
rozszerzać i by służyło to naszej społeczności – stwierdzi-
ła Wójt Alicja Pocałuń.

Imprezę zakończyły podziękowania, które prze-
kazała Bogusława Krzywonos wszystkim, którzy wspar-

li finansowo bądź włączyli się w organizację spotkania 
wielopokoleniowego. W imieniu Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie, które wsparło inicjatywę finansowo, okolicz-
nościowy dyplom odebrał Jacek Cetnarowicz.

Elżbieta Boroń (BGP)
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Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej 
Gminy Dydnia
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Uczucia w więzach historii

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 
nie jest godzien szacunku teraźniejszości

 ani prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski 

Najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone 
11 listopada w tym roku miało szczególnie uroczysty cha-
rakter z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
swojej państwowości. 11 listopada to symbol miłości ojczy-
zny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. 

Do obchodów tego historycznego dnia społeczność 
Szkoły Podstawowej w Grabówce przygotowywała się już 

od dłuższego czasu. Uczniowie chętnie wzięli udział w ogło-
szonym konkursie na wykonanie plakatu patriotycznego i 
w ten sposób wyrazili swoją miłość do ojczyzny. Z prac 
zorganizowano wystawę, która wraz z biało-czerwonymi 
dekoracjami zdobi korytarz szkolny. Kilka dni przed głów-
nymi obchodami uczniowie i nauczyciele z flagami w ręku i 
pieśniami patriotycznymi na ustach wzięli udział w Marszu 
dla Niepodległej po swojej miejscowości. Był to swoisty ma-
nifest radości z życia w wolnej Polsce. Dzień ten był żywą 
lekcją patriotyzmu. 

Główne obchody  100. rocznicy Odzyskania przez 

Marta Rybczak
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Od 6 grudnia  2018 r. funkcję sekretarza Gminy Dyd-
nia  pełni Pani Edyta Kuczma.

Nowa sekretarz posiada blisko 25 - letnie doświad-
czenie zawodowe, w tym 12 lat pracy w samorządzie 
gminnym, na stanowiskach kierowniczych związanych z 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych, planowaniem prze-
strzennym oraz nadzorowaniem inwestycji gminnych.

Oprócz obowiązków związanych z organizacją pracy 
urzędu, Pani Edyta przejmie obowiązki dotychczasowego 
zastępcy wójta.

redakcja

Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XV)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Teraz pojechałem na rozmowy do MSZ w Warsza-
wie. Przyjął mnie zastępca dyrektora wydziału inwestycji i  
remontów. Mój rozmówca był raczej zadowolony, że Poznań 
będzie pracował w Nowym Jorku. Miał dobrą opinię o nas, 
ale istniał jeden problem, a mianowicie dokumentację na 
remont opracowywało warszawskie biuro projektów. Propo-
zycja nasza była taka, że bierzemy pełną odpowiedzialność 
za prawidłową realizację tego zadania, ale dokumentacja 
techiczna musi być nasza.

Po długich targach i negocjacjach ustalono, że do-
kumentacja warszawska to są założenia projektowe, w ten 
sposób ministerstwo będzie mogło uregulować należność, 
a my opracujemy projekt techniczno- roboczy.

W następnym miesiącu umowa na kompleksowy 
remont z dokumentacją techniczną została podpisana. Po 

tych uzgodnieniach pierwsza grupa projektantów z inż. 
arch. Kazimierzem Żukiem wyjechała do Nowego Jorku 
dla wykonania inwentaryzacji i rozeznania tematu. Projekt 
opracowano w kraju, a w roku 1974  został on zatwierdzony 
do realizacji.

W międzyczasie MSZ rozszerzył zlecenie na bieżący 
remont i konserwację mebli zabytkowych w ambasadzie w 
Waszyngtonie D.C.

Wszystko to, razem wzięte, było dużym i skompli-
kowanym przedsięwzięciem. Czekała na nas trudna i nie-
wdzięczna praca typowania ludzi do wyjazdu oraz załatwia-
nia różnych problemów.

Trzeba pamiętać, że były to czasy PRL-u i dla wie-
lu ludzi wyjazd do Stanów Zjednoczonych był marzeniem, 
przecież nie pracowało tam żadne polskie przedsiębiorstwo. 
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Polskę Niepodległości miały miejsce 10 listopada 2018 r. 
Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Grabów-
ki zebrali się przed budynkiem szkoły, aby w uroczystym 
pochodzie przejść do miejscowego kościoła i uczestniczyć 
we Mszy Świętej sprawowanej w intencji tych, którzy odda-
li swe życie za ojczyznę. Ksiądz Józef Watras w słowach 
skierowanych do uczestników liturgii wyraził wdzięczność 
za liczne przybycie i wyrażenie w ten sposób umiłowania 
Polski. Po Mszy Świętej uczniowie przedstawili wzruszają-
cy program artystyczny pod nazwą „Wstań, Polsko moja!”, 
który przeplatany był wspólnie śpiewanymi pieśniami i pre-
zentacją multimedialną. 

11 listopada to szczególny dzień, który skłania nas 
wszystkich do  refleksji na temat patriotyzmu. Kluczem do 
współczesnego patriotyzmu mogą być słowa Jana Pawła 
II: „Obowiązki wobec Ojczyzny dotyczą każdego Polaka. 
Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać 
cały naród. Trwanie w wierze, troska o rozwój życia du-
chowego, zachowanie dobrych obyczajów, więzi z rodziną 
i najbliższymi, troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji 

narodowych są czynnikami budującymi naród bez względu 
na sytuację historyczną, okoliczności polityczne, warunki 
ekonomiczne”.

Marta Rybczak
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„Serca nam biją, łzy radości płyną, 
Polska powstaje z wiekowej niewoli”

Sekretarz i Wójt Gminy Dydnia



11Nasza Gmina Dydnia IV/2018

Liczyliśmy się z tym, że możemy mieć wiele nieprzyjemno-
ści, interwencji i donosów wynikających z ludzkiej zawiści, 
ale sprawę pchaliśmy do przodu.

Pierwsza ekipa pracowników, konserwatorów mebli 
zabytkowych pod kierownictwem mgr. inż. Tadeusza Kłosa, 
wyjechała w czerwcu 1974 roku do ambasady w Waszyng-
tonie. 

Ja miałem jechać z pierwszą grupą w celu zorganizo-
wania pracy, ale nie dostałem paszportu. Na moje pytanie, 
co się z nim stało, odpowiedziano, że muszą go znaleźć, 
bo gdzieś zaginął. Pojechałem więc na urlop nad Bałtyk, po 
dwóch tygodniach powiadomiono mnie, że paszport jest i 
mam zaraz wyjeżdżać (moje oczekiwanie trwało 2 miesią-
ce). W Warszawie odebrałem paszport z wizą, bilet lotniczy 
i na drugi dzień odleciałem do Nowego Jorku. Na lotnisku 
Kennedy’ego czekał samochód konsulatu, który przywiózł 
odjeżdżających gości, a mnie zawiózł do hotelu. Po drodze 
podziwiałem panoramę Nowego Jorku, strzeliste drapacze 
chmur, sześciopasmową autostradę, a na niej setki samo-
chodów, ruch uliczny i pełno kolorowych reklam. Delegację 
dostałem na dwa tygodnie, jeden do Nowego Jorku, drugi 
do ambasady w Waszyngtonie, gdzie pracowała również 
część naszej ekipy. Po rozmowach w konsulacie w sprawie 
robót miałem trochę czasu dla siebie. Zatelefonowałem do 
Stasi Różankowskiej, obecnie prowadzącej biznes z Wojt-
kiem Moszyńskim. Obydwoje ucieszyli się, że jestem w 
Nowym Jorku i zaraz postanowiliśmy się spotkać. W umó-
wionym miejscu na ulicy, bo nie wiedziałem, czy ktoś mnie 
śledzi. Po serdeczym przywitaniu zostałem zaproszony do 
domu na kolację i rozmowy towarzyskie; czas szybko mi-
nął, należało wracać do hotelu, umówiliśmy się na następny 
raz. Drugie spotkanie miałem z państwem Rozwadowskim; 
Marysia Kleszczyńska, koleżanka mojej siostry, wyszła za 
Bolka Rozwadowskiego i stąd ta znajomość.

Państwo Rozwadowscy mieszkali pod Nowym Jor-
kiem w uroczej cichej miejscowości wśród lasów i pagór-
ków w niedalekiej odległości od zbiornika wodnego. Byłem 
u nich na kolacji, a potem u znajomych na tzw. Party, do 
hotelu odwieziono mnie dopiero rano.  Miłe to były chwile 
spędzone razem z życzliwymi ludźmi, czego nie mogłem 
powiedzieć o pracownikach konsulatu czy ambasady, któ-
rzy ciągle coś węszyli i podejrzewali.

Bolek. R. pracował w Nowym Jorku w fabryce kom-
bajnów do zbioru kukurydzy i czegoś tam jeszcze, zawsze 
rano jechał do pracy, a po południu wracał. Ciekawy był sy-
stem wynagradzania za pracę w fabryce. Bolek pracował w 
trzyosobowym zespole, którego zadaniem było unowocześ-
nienie produkowanych maszyn. Opowiadał mi, że jeśli do 
produkowanej maszyny wprowadzą np. jedno unowocześ-
nienie, to mają zapewniony następny rok pracy w firmie, a 
jeśli dwa lub trzy, to dostają dosyć wysokie premie. Zorien-
towałem się, że zarabia kilka tysięcy dolarów miesięcznie, a 
to wystarcza z nadwyżką na utrzymanie domu.  

Natomiast Stasia prowadziła razem z Wojtkiem duży 
zakład krawiecki, inny niż w Polsce; produkowali w nim krót-
kie serie modnych sukien i różnych innych rzeczy dla pań. 
Zamówień mieli dużo i to pewnie z całych Stanów. Wzory 
wymyślała Stasia i dlatego były one niepowtarzalne i po-
szukiwane na rynku. W fabryczce pracowali prawie sami 
Polacy, w większości na czarno z białostockiego i Podkar-
pacia. Czasem kontrolował ich Urząd Emigracyjny, był wte-
dy ruch w zkładzie, ale w rezultacie kończyło się wszystko 

bezboleśnie dla właścicieli. Mieli również pod Nowym Jor-
kiem tzw. daczę, był to duży piętrowy budynek ze wszyst-
kimi wygodami, położony w podobnej do Bieszczad okoli-
cy, ale oddalony od Nowego Jorku 150 mil (i to się nazywa 
„pod miastem”, ciekawe). Przed wyjazdem do Polski Stasia 
zaprowadziła mnie do swojego magazynu, który wyglądał 
jak duży sklep i obdarowała różnymi materiałami dla całej 
rodziny, bardzo miły gest.

Po przeszło tygodniowym pobycie w Nowym Jorku 
dotarłem do Waszyngtonu. Stolica USA to rozległe miasto z 
dużą ilością zieleni i różnymi minicentrami. Wydawało się, 
jakby kilka miejscowości zostało połączonych w jedno mia-
sto. Dobra komunikacja autobusowa pozwalała szybko do-
jechać do celu. Nasza ekipa pracowała w ambasadzie przy 
remoncie i konserwacji mebli oraz przy pracach malarskich; 
pracy było dosyć dużo, ale stosunkowo prostej. Mieszkałem 
w budynku ambasady wraz z załogą.  Po rozmowach z kon-
sulem miałem dosyć czasu dla siebie, wykorzystałem go na 
zwiedzanie Waszyngtonu. Podziwiałem oczywiście z ulicy: 
parlament, Biały Dom, cmentarz Arlington, Pentagon - ten 
ostatni zrobił na mnie wrażenie z uwagi na swoją wielkość. 
Mój pobyt dobiegał końca, poprosiłem w ambasadzie, aby 
powrotny bilet do Nowego Jorku kupiono mi na pociąg, bo 
jest tańszy niż lotniczy, a przy okazji chciałem zobaczyć kraj 
z okien pociągu. Zgodzono się, telefonicznie zarezerwowa-
no bilet na moje nazwisko i tu pierwszy raz z życiu zetkną-
łem się z komputeryzacją kolei. Nie bardzo wierzyłem w 
skuteczość tych rozwiązań, ale kiedy na stacji podszedłem 
do okienka, podałem swoje nazwisko, kasjerka wystukała 
je na klawiaturze i podała mi bilet, byłem zupełnie zasko-
czony. Pociąg jechał szybko i punktualnie dojechaliśmy do 
Nowego Jorku. 

Na drugi dzień leciałem do kraju, odprawa celna w 
Stanach ograniczała się do oderwania przypiętej w pasz-
porcie wizy, gorzej było w Polsce. W pomieszczeniu odpraw 
celnych kłębił się tłum ludzi, wszystkie stanowiska celne 
były oblężone, stałem niezdecydowany, co tu robić, bo za 
godzinę miałem pociąg do Poznania. W pewnej chwili zo-
baczyłem odchodzącą od swojego stanowiska celniczkę, 
podszedłem do niej  i  poprosiłem o pieczątkę na mojej de-
klaracji, powiedziałem, że się spieszę, bo mam pociąg do 
Poznania, popatrzyła na mnie i sprawa była załatwiona. Po 
czterech godzinach jazdy byłem w Poznaniu i witałem się z 
rodziną. Prezenty, które przywiozłem, ucieszyły wszystkich, 
dla każdego było coś miłego. Również opowiadaniom nie 
było końca, bo to, co tam widziałem, to zupełnie inny świat. 
I komu potrzebne to było, żebyśmy tak nędznie żyli w Pol-
sce? Na to pytanie nie było odpowiedzi, a może była, tylko 
w innym zakresie historycznym. 

Drugi raz odwiedziłem Stany Zjednoczone w roku 
1976 i przebywałem tam przeszło miesiąc. Roboty remon-
towo-budowlane były na ukoczńczeniu, zaczynały się prace 
instalacyjne i konserwatorsko-wykończeniowe. Naszym za-
daniem było wykonanie całej instalacji co. i wodno-kanaliza-
cyjnej, elektryczej, wentylacyjnej oraz prac sztukatorskich, 
konserwacji plafonów i robót malarskich na parterze i pierw-
szym piętrze. Dziewiętnastowieczna sztukateria wymaga-
ła dość dużych uzupełnień, oczyszczenia oraz dorobienia 
tych elementów, które zostały zniszczone. Konserwacja 
malarskich plafonów polegała na ich oczyszczeniu oraz 
uzupełnieniu braków. Nadszedł moment, w którym byliśmy 
zobowiązani do zamówienia u Amerykanów wielofunkcyj-
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Dnia 27 grudnia 2018 roku, przeżywszy 109 lat, 
zmarła Pani Maria Pierożak, z domu Szymańska  – najstar-
sza mieszkanka Gminy Dydnia. 

Urodziła się 1 lipca 1909 roku w Grabówce. W latach 
1916 – 1921 uczęszczała do miejscowej szkoły podstawo-
wej. W roku 1936 wyszła za mąż za Mieczysława Pierożaka, 
z którym wychowała 9 dzieci: śp. Mieczysława, Kazimierę, 
Józefę, Danutę, Zofię, śp. Bronisławę, Stanisława, Tadeu-
sza i Jadwigę. Za swojego długoletniego życia cieszyła się 
z 20 wnuków, 28 prawnuków i 2 praprawnuków.

Pani Maria Pierożak swoje życie poświęciła rodzinie, 
dzieciom i wnukom, ciężkiej pracy na roli i w gospodarstwie 
domowym. Mąż pani Marii ukończył kurs sanitariuszy funk-
cyjnych, pracował przez 3 lata w szpitalu lwowskim, brał 
udział w kampanii wrześniowej, jako sanitariusz. Po powro-
cie świadczył usługi medyczne, sławne na całą okolicę, takie 
jak usuwanie zębów i robienie zastrzyków. Pani Maria asy-
stowała przy tych usługach na miarę swoich umiejętności, 
czyli „trzymała głowę”, gotowała strzykawki i igły wielokrot-
nego użytku. Po śmierci męża, dopóki siły dopisywały i wiek 
pozwalał, pomagała synowi Tadeuszowi i synowej Rozalii 
prowadzić gospodarstwo rolne i opiekowała się wnukami.

Całe swoje życie była wierna Panu Bogu, dużo się 
modliła w miejscowym kościele, a później w domowym za-
ciszu. Była osobą skromną, cichą, skrytą i niewylewną, a 
zarazem bardzo pogodą i uśmiechniętą. Pan Bóg obdarzył 
ją niesamowitym zdrowiem. Jedynie kilka dni w ciągu całe-
go swojego długiego życia spędziła w szpitalu, gdy złamała 

rękę, później w wieku 106 lat nogę. 
Od 10 lat o jej urodzinach pamiętały również władze 

naszej gminy z wójtem Jerzym F. Adamskim na czele. Za-
powiadając kolejną wizytę za rok, pani Maria odpowiadała i 
żartowała „Jak dożyjecie to przyjedźcie”.

Jak żyła, tak odeszła do domu Pana, cicho i spo-
kojnie w swoim domu. Wieczne odpoczywanie racz jej dać 
Panie.

Teresa Mazur
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Pani Maria Pierożak

nego kotła grzewczego potrzebnego do instalacji co. i wen-
tylacji tzw. Cariera ( wyrób amerykański). Nasi projektanci, 
projektując instalację, podali tylko nazwę kotła, myśląc, że 
są to urządzenia pojedyncze. Poproszony do konsulatu 
dystrybutor tych kotłów zaproponował kilkadziesiąt rodza-
jów tych urządzeń, projektowanych na innych parametrach 
niż w Polsce, a mianowicie: fity, cale, calwiny itd. Kierownik 
zaopatrzenia konsulatu w Nowym Jorku popatrzył na mnie 
i kierownika remontu pana Ryszarda Starzonka z pewną 
ironią i powiedział: pewnie musimy poprosić o pomoc in-
struktora z Warszawy, aby to wszystko poprzeliczał. Popa-
trzyłem na tabelę z rodzajami kotłów, zadałem kilka pytań 
Amerykaninowi, mrugnąłem do Ryszarda i powiedziałem, 
że za tydzień damy odpowiedź. Przez kilka dni porównywa-
liśmy parametry amerykańskie z polskimi i wybraliśmy naj-
lepszy z możliwych kotłów. W następnym tygodniu zgodnie 
z umową spotkaliśmy się ponownie. Jeszcze raz zadaliśmy 
kilka pytań Amerykaninowi, doprowadzając tym do pewne-
go zniecierpliwienia przedstawiciela konsulatu, który zapy-
tał: wybraliście kocioł, czy mam dzwonić do Warszawy?. 
Wybraliśmy odpowiedni i podałem typ, obaj panowie byli 
zdziwieni. Po dwóch tygodniach kocioł został dostarczony, 
zamontowany i świetnie działał ku zadowoleniu wszyst-
kich.

O naszych pracach w konsulacie dowiedział się mi-
lioner z Filadelfii, pan Piszek, polonus, który chciał, abym 
przyjechał do Filadelfii z konsulem, dostałem delegację i 
pojechałem. Ze stacji do biura dowieziono mnie jakimś roz-
klekotanym volkswagenem. Pomyślałem, że jakiś kiepski to 
milioner. Po rozmowie z panem Piszkiem i jazdą jego luk-

susową limuzyną do posiadłości pod Filadelfią zmieniłem 
zdanie o milionerze.

Dom spotkania Kościuszki z Waszyngtonem był w 
bardzo dobrym stanie, dlatego w rozmowie z panem Pisz-
kiem zaproponowałem tylko wydzielenie części budynku na 
izbę pamięci, a części na hotel dla zwiedzających. Propo-
zycja została przyjęta i zaproponowano mi, abym to sam 
zaprojektował na miejscu w Filadelfii za odpowiednią zapła-
tą. Była to nęcąca propozycja, ale nie mogłem z niej skorzy-
stać. W dwa dni po powrocie zostałem wezwany do gene-
ralnego konsula, w gabinecie siedział on i konsul od spraw 
personalnych (najważniejsza osoba polityczna). Zarzucono 
mi, że roboty przebiegają nie tak, jak powinny, podając kilka 
nieistotnych przykładów, a następnie znienacka zapytano, 
gdzie byłem w tym dniu, bo nie nocowałem w hotelu. Od-
powiedziałem, że u pana Piszka w Filadelfii zgodnie z ich 
poleceniem. Byli zupełnie zaskoczeni „No tak, tam może 
pan jeździć, odpowiedział, a te usterki w pracy proszę po-
prawić”. Wniosek wyciągnąłem taki, że ktoś z pracowników 
hotelu jest na usługach i nie należy zostawiać klucza w re-
cepcji, to było ważne spostrzeżenie.

W czasie pobytu w Nowym Jorku miałem dużo czasu 
dla siebie, odwiedziłem więc Stasię i Wojtka, byłem z nimi 
na ich daczy i u znajomych, takich nam w Polsce brakuje. 
Będąc w Nowym Jorku, skorzystałem z okazji i poszedłem 
do teatru na Broadwayu. Chciałem poznać atmosferę i kli-
mat przedstawienia.

(cdn.)
Zbigniew Wincenty Dwernicki
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Krystyna Hardulak 
Pobidyńska urodziła się 5 
maja 1926 r. w Dydni w ro-
dzinie rzemieślniczej. Tam 
też zamieszkiwała wraz z 
rodzicami oraz braćmi. Jej 
ojciec Ludwik Hardulak, 
rodem pochodził z Czer-
niowiec /obecnie pograni-
cze mołdawsko – ukraiń-
skie/, był bardzo dobrym, 
znanym i cenionym sto-
larzem. Matka Krystyny 
– Cecylia z d. Tylko po-
chodziła z wielodzietnej 
rodziny, a kiedy wyszła za 

mąż za Ludwika, zajęła się domem i rodziną. Ludwik brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku wraz 
ze swoim bratem Józefem /zawodowym wojskowym/, 
walczył w obronie Lwowa i Przemyśla, za co dostał się 
do niewoli. Więziony był przez Moskali wraz z bratem na 
zamku w Przemyślu, walczył też w Turkiestanie, gdzie 
przebywał długi okres na pustyni. Autorka interesowała 
się losami swojego ojca i stryja, który to bardzo często, 
nieraz ze łzami w oczach  opowiadał dzieciom o swoich 
ciężkich przeżyciach, jak też o swym trudnym dzieciń-
stwie, bowiem bardzo szybko został sierotą. I już wów-
czas zrodziła się u Krystyny myśl utrwalenia tych wspo-
mnień w formie pisemnej.

Czasy, w których autorka żyła były bardzo trudne, 
gdyż na utrzymanie rodziny zarabiał tylko ojciec, ciężko 
pracując w warsztacie. Nie posiadał on też specjalistycz-
nych narzędzi stolarskich i wszystkie rzeczy wychodzą-
ce spod jego ręki były wykonywane ręcznie i były zro-
szone potem i dopieszczone starannym, drobiazgowym 
wykonaniem. W pracy ojcu pomagała od najmłodszych 
lat pisarka, poznając dokładnie trudy rzemiosła, jak też 
i niełatwe losy wiejskiego życia. Wielokrotnie praca jej 
ojca była niedoceniana, a zdarzało się, że za wykona-
ną pracę ludzie nie płacili, pomimo, iż posiadali pienią-
dze.1 Od najmłodszych lat autorka wychowywała się w 
Dydni z rodzicami oraz 2 braćmi: starszym Kazimierzem 
oraz młodszym Julianem, zamieszkując w drewnianym 
domu malowniczo położonym w dolinie, nad rzeką Świn-
ką, pomiędzy lasem od południowo-wschodniej strony, 
a wzniesieniami od północy. Południową stronę stanowił 
piękny widok na ówczesny dwór dydyński. Szkołę Po-
wszechną w Dydni im. Królowej Jadwigi ukończyła tuż 
przed wybuchem wojny. Lata wojny i okupacji spędziła w 

Dydni, niejednokrotnie uciekając wraz z rodzicami przed 
okupantem z domu i wiele nocy moknąc w deszczu i zim-
nie czekała głodna, aby spokojnie zjeść jakiś skromny 
posiłek i wyspać się w rodzinnym domu. Zaznaczyć na-
leży, że przed wojną była bieda, nie było należytego za-
opatrzenia w żywność i opiekę medyczną, ludzie cierpieli 
głód, jedli to, co mieli w gospodarstwie i wyhodowane na 
gruncie /czasami obiadem był kiszony ogórek i kromka 
ciemnego chleba/. Czasy tamte odbiły się na później-
szym zdrowiu pisarki, głównie chorobie nóg, stawów i 
serca. W czasie okupacji niemieckiej w Dydni ukończyła 
Szkołę Rolniczą. Dzieciństwo i młodość pisarka spędzi-
ła w Dydni, pracując wraz z rodzicami w gospodarstwie 
oraz z ojcem w warsztacie stolarskim. Te trudne czasy, 
wymagały wielu poświęceń i wyrzeczeń, aby przeżyć i 
utrwalone zostały na zawsze w pamięci po to, aby póź-
niej przelać je na papier w formie wspomnień. 

Po ciężkiej chorobie i śmierci ojca w 1954 roku, 
autorka pozostała tylko z matką na gospodarstwie bez 
środków do życia, zdana na siły i łaskę Bożą /bracia bo-
wiem wyjechali ze wsi jeszcze przed śmiercią ojca/. Był 
to jeszcze trudniejszy okres życia dla samotnych kobiet, 
które aby przeżyć, musiały bardzo ciężko pracować na 
roli, a czasem być i poniżanymi przez innych mieszkań-
ców wsi – nawet najbliższych. Wspomnieć należy, że 
wszystkie prace polowe wykonywały same, a najbar-
dziej doskwierały żniwa, gdzie autorka sama kosiła kosą 
zboże, a jej matka odbierała i wiązała snopy. Zdarzało 
się, że zboże z uwagi na długotrwałe deszcze wyległo i 
trzeba je było żąć sierpem. Podobnie ciężkie prace wy-
konywały kobiety, kopiąc ziemniaki motykami. Tak mijały 
lata w monotonii i trudzie pracy, w obecności pięknego 
krajobrazu i wspaniałej przyrody. To właśnie te chwile, tj: 
monotonny i przejmujący szum pobliskiego lasu, swoisty 
zapach ornej ziemi, wspaniała woń kwitnących różnego 
rodzaju gatunku zbóż, przepiękny krajobraz kwitnących 
łąk i uroczysk, obecność i upajający śpiew ptaków, szem-
rzący odgłos przepływającego w pobliżu domu potoka, 
majowe przepiękne chóry żabich rechotów z dworskich 
stawów oraz zawsze kwitnący i urzekający zapachem 
pełen kwiatów własny ogródek i kuszący płodami rolny-
mi ogród warzywny sprawiły, że rozwinęły się u Krystyny 
zdolności literackie, które jakoby wkomponowały się w 
całokształt codziennego życia. W każdym bowiem zaję-
ciu, pracy czy wolnej chwili pisarka dostrzegała piękno 
życia, harmonię oraz dzieło i obecność Stwórcy. Pracu-
jąc dziękowała za dzieło stworzenia, zawsze nucąc ci-
cho jakąś religijną pieśń do Matki Bożej. 

W roku 1958 Krystyna Hardulak wyszła za mąż za 

1 Ludwik Hardulak wykonał duże prace stolarskie dla dydyńskiej parafii, tj. wykonał okna, drzwi i podłogi na plebanii w Dydni oraz oszalował bu-
dynek całej plebanii. Prace te wykonywane były w latach 30. XX w., a zleceniodawcą tych prac był ówczesny ks. proboszcz Kazimierz Lach. W 
zamian L. Hardulak otrzymał ustną zgodę na dzierżawę 2 morgów pola /na dziale nad Władysławem Fejdaszem/ w Dydni Dolnej i dzierżawa ta 
zgodnie z ustną obietnicą księdza Lacha miała stać się w przyszłości własnością Hardulaków. Niestety, w 1939 r. wybuchła  wojna i ks. K. Lach 
został w niedługim czasie zabrany, a następnie zamordowany w obozie zagłady w Dachau. Jego miejsce zajął nowy ksiądz, późniejszy proboszcz  
ks. Stanisław Krypel. Za niego to L. Hardulak wykonywał jeszcze prace przy tabernakulum w kościele parafialnym w Dydni. Niestety dzierżawa 
została odebrana, a wszystkie wykonywane wcześniej przez stolarza prace poszły w niepamięć, a Ludwik Hardulak nie otrzymał żadnej zapłaty.

Adam Pobidyński
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Jana Pobidyńskiego rodem z Prze-
myśla i wraz z mężem zamieszkała 
w Przemyślu. Tam też w roku 1959 
zmarła  nagle jej pierwsza córka 
Małgosia w wieku 2 miesięcy. Ko-
bieta przeżyła wówczas szok psy-
chiczny, z którego z pomocą i wolą 
Bożą jakoś wyszła. Po powrocie do 
Dydni w 1961 roku zamieszkała z 
mężem i swoją matką w rodzinnym 
domu. W tym samym roku, dziwnym 
zrządzeniem losu zmarła jej druga 
ukochana córka Marysia w wieku 3 
miesięcy. Były to wówczas dla rodzi-
ny bardzo bolesne lata życia. Dłu-
go i boleśnie pisarka dochodziła do 
siebie po utracie córek, lecz wiara i 
nadzieja sprawiły, że powoli otrząs-
nęła się z tej tragedii. Pogrążona w 
głębokiej modlitwie, pogodzona z lo-
sem i trudami życia, doczekała się 
w latach 1962, 1965 i 1968 narodzin 
trzech synów: Adama, Kazimierza i 
Wacława – których wraz z mężem 
dobrze wychowała i pomogła w ich 
wykształceniu. Obecnie synowie za-
łożyli już własne rodziny, a pisarka  
doczekała się za życia siedmiorga 
wnucząt oraz prawnuczki. Zarówno synowie, jak też i 
wnuczki podtrzymują rodzinne tradycje literackie. 

 Od 2002 roku życie pisarki stawało się coraz to 
trudniejsze, gdyż coraz bardziej z wiekiem zaczynały 
doskwierać różne choroby. Na przemian z mężem wie-
lokrotnie przewożona była do szpitala, gdyż oboje wy-
magali hospitalizacji. Oboje z mężem wspomagali się 
jak mogli przez okres wspólnego życia, pomagali sobie 
w trudach i cierpieniach w podeszłym wieku i bardzo 
się oboje kochali. W roku 2015 przewieziona do szpi-
tala w Brzozowie Krystyna niespodziewanie zmarła w 
dniu 8 września – w święto tzw. „Matki Boskiej Siewnej”. 
Przeżyła 89 lat. Dzień ten jest symbolicznym i wymow-
nym, ponieważ „zasiała” w sercach całej rodziny wiarę w 
Boga, głęboką miłość do ludzi, patriotyzm do ukochanej 
ojczyzny oraz przekazała najpiękniejsze wartości jakie 
można otrzymać od najlepszej matki. Pomagała też in-
nym ludziom, udzielając porad i wspierając w różnych 
dolegliwościach zdrowotnych. Śmierć ukochanej osoby 
przeżył bardzo mąż autorki, który od tamtej pory ciągle 
żył wspomnieniami i głębokiej modlitewnej medytacji. 
Niedługo później, bo 10 stycznia 2018 roku zmarł też 
nagle w szpitalu w Brzozowie Jan Pobidyński w wieku 
91 lat, którego odejście było dla rodziny dużym zasko-
czeniem, z uwagi na ogólnie dobry stan zdrowia.  Dla 
Jana – Krystyna była wielkim skarbem, wzorem do na-
śladowania i życiową radością – o czym wielokrotnie po-
wtarzał dzieciom. 

Zainteresowanie Krystyny twórczością literacką 
rozpoczęło się już w okresie młodzieńczym, jednak 
część utworów zaginęła w okresie wojennym oraz po-
wojennym. Później jednak myśli, uczucia i różne chwile 
z życia utrwalane były w formie pisemnej od początku 
lat pięćdziesiątych. Od tamtego bowiem czasu, syste-

matycznie autorka przelewała na 
papier swoje wspomnienia, spo-
strzeżenia, rozważania, refleksje, 
stany duchowe, uniesienia i chwile 
zadumy. Nie zawsze wspomnienia 
były miłe i niekiedy w czasie takich 
rozważań po twarzy płynęły gorz-
kie łzy wspomnień. Było to jakby 
na nowo rozpamiętywanie boles-
nych dni z przeszłości i ponowne ich 
przeżywanie. Pisanie bowiem dawa-
ło autorce satysfakcję, chwilami od-
prężało, utrwalało obraz danej chwili 
dla innych pokoleń, wypełniało du-
chową samotność, a przede wszyst-
kim dawało jej energię do dalszego 
życia. Przerwa w pisaniu w latach 
60. i 70. spowodowana była wycho-
wywaniem dzieci, a także zajęciami 
związanymi z budową domu. 

Autorka pozostawiła po sobie 
10 tomów wierszy oraz publikację 
książkową o Dydni współautorstwa 
syna. Wraz z mężem spoczywa we 
wspólnym grobie na cmentarzu pa-
rafialnym w Dydni.

Poniżej prezentacja wiersza 
z dnia 18 grudnia 1954 r. adresowa-

nego do swojego brata Kazimierza, napisanego przez 
Krystynę w chwili uniesienia, na okoliczność śmierci 
swojego ojca: 

Spiesz się! Przyjacielu, drogi bracie!
Jeszcze Ojciec spojrzy na cię...
On już kończy – już umiera...
Łzawym okiem cię wyziera... .

Dwa lata na ciebie czekał...
A tyś jeszcze nie przyjechał...
Przyjedź bracie! Jeszcze pora...
Bo nie doczeka wieczora... .

Cóż że z Mamą za nim płaczę!
Jeszcze się w nim duch kołacze...
Z boleści łzy z oczu płyną...
Ach! By mnie ten widok ominął... .

Kończy podróż tego świata,
Już duch jego hen ulata...
Zostaną troski, kłopoty
I nas dwie – biedne sieroty.

Nie mogę znieść Ojca męki!
Dotykam jego chłodnej ręki
Modły do Boga zanoszę
I o zdrowie Taty proszę.

Wiem, że musi przyjść skonanie...
Lecz jeszcze mam przekonanie
Wielką wiarę w łaskę Bożą
Że nam Taty nie zabierze.

Krystyna Hardulak w stroju góralskim 
w Krynicy Zdroju  (fot. lata 50. XX w.)

 – w tle dom zdrojowy
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W dniu 28 października 2018 r. w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Krzywem  odbyło się uroczyste od-
słonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z imieniem Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy oraz oficjalne oddanie 
do użytku i poświęcenie nowego samochodu dla ŚDS.

Gościem honorowym tej uroczystości był Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński. W spotkaniu uczestniczyli 
również Poseł na Sejm Piotr Babinetz oraz Radny Woje-
wódzki Adam Śnieżek. Nie zabrakło także naszych władz 
samorządowych na czele z Wójtem Gminy Dydnia Jerzym 
F. Adamskim.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego poświęce-
nia tablicy z imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich, którego 
dokonał ks. Proboszcz Jan Dąbal i odsłonięcia tablicy przez 
Marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego. Następnie odby-
ło się poświęcenie i oficjalne oddanie do użytku nowego sa-
mochodu zakupionego na potrzeby ŚDS. Po krótkich mod-
litwach i poświęceniu Marszałek Sejmu – Marek Kuchciński 
wraz z Wójtem Gminy – Jerzym F. Adamskim dokonali sym-
bolicznego przecięcia wstęgi.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste powi-

tanie i przemówienia zaproszonych gości oraz obejrzenie 
pracowni ŚDS i prac wykonanych przez uczestników w ra-
mach treningów.

Małgorzata Jamrugiewicz

W dniu 30 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dydni odbyły się gminne eliminacje Mikołajko-
wych Debiutów. Do konkursu zgłosiło się wiele dzieci, 
które wcześniej w etapach przedszkolnych i szkolnych 
miały okazję zaprezentować swój talent wokalny. 

Pośród 22 uczestników gminnego finału były dzie-
ci z przedszkola w Dydni, Niebocka oraz szkół z Jabłon-
ki, Grabówki, Niebocka, Dydni, Obarzyma, Niewistki. 
Czworo z nich zostało wyróżnionych przez komisję, w 
której zasiadali: Zygmunt Podulka, Małgorzata Turopol-
ska i Dariusz Klimowicz. Udział w konkursie finałowym w 
brzozowskim BDK, zapewnili sobie: Zuzanna Chorążak 
– przedszkole w Dydni, Milena Achirico Zarzyka – SP w 

Bracie mój! Bracie kochany!
Na nic łzy moje i Mamy...
Nie unikniemy nieszczęścia
Idzie On do krainy szczęścia.

Ach! Gdybyś mógł być tu w tej chwili
Byłoby nam trochę milej – 
Ciężkie dla nas te noce i dnie
Spędzone z chorym we dwie.

O; już straszny skon przychodzi!
W naszych sercach ból się rodzi;
Już kona zalany potem
Przed syna swego powrotem.

Moje serce z żalu pęka!
Już wystygła Ojca ręka –
My sieroty tu zostały
On odszedł – do Boskiej chwały.

Fotografie oraz biografia sporządzona została w 
oparciu o Kronikę Rodzinną. Wykorzystano wiersz pi-
sarki z pierwszego tomu pt. „Ostatnia noc” z serii „Moje 
wspomnienia”. 

Adam Pobidyński
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fot. W. Wojnar

Wizyta Marszałka Sejmu w ŚDS w Krzywem

Mali artyści na scenie

Aneta Rzeszut
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„Jednym z najpiękniejszych symboli wigilijnych 
przypominających Boże Narodzenie jest żłóbek. W na-
szym regionie powszechnie utożsamia się go z szopką. 
Najbardziej znany i czcigodny żłóbek znajdował się w 
Betlejem” – tymi słowami oraz krótkim rysem historycz-
nym o tradycjach bożonarodzeniowej szopki, Agnieszka 
Adamska z Muzeum Regionalnego w Brzozowie przywi-
tała gości i uczestników przybyłych na rozstrzygnięcie 
corocznego konkursu plastycznego na szopki i stroiki 
bożonarodzeniowe, który zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni. 
Celem konkursu jest między innymi propagowanie pięk-
nej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędów świąt 
Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości uta-
lentowanych mieszkańców Gminy Dydnia.

Jury w składzie: przewodnicząca Agnieszka Mro-
zek, członkinie Agnieszka Adamska i Małgorzata Turo-
polska stanęło przed niełatwym zadaniem, bowiem do 
oceny miało łącznie 61 prac. W poszczególnych katego-
riach wyróżnieni i nagrodzeni zostali:
Przedszkola i klasy „0” – szopka bożonarodzeniowa:
1. Kacper i Kamil Górniak - Szkoła Podstawowa Oba-

rzym
2. Oddział Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Dyd-

ni
3. Przedszkole w Niebocku
Przedszkola i klasy „0” – stroik:
1. Samorządowe Przedszkole w Dydni
2. Julia Dmitrzak - kl. 0 Szkoła Podstawowa w Jabłonce

3. Marcel Struś - Przedszkole w Niebocku
Kategoria klasy I – III szopka bożonarodzeniowa:
1. Maja Siedlecka - kl. II Szkoła Podstawowa Obarzym
2. Szkoła Podstawowa w Wydrnej kl.I praca zbiorowa
3. Zuzanna Hryceńko - kl. III Szkoła Podstawowa w 

Grabówce
Kategoria klasy I - III stroik bożonarodzeniowy:
1. Szkoła Podstawowa w Obarzymie – praca zbiorowa
2. Milena Hryceńko - Szkoła Podstawowa w Grabówce
3. Jakub Szczepanek - Zespół Szkół w Niebocku
Kategoria klasy IV-VI stroik bożonarodzeniowy:
1. Nikola Hryceńko - Szkoła Podstawowa w Grabówce
2. Emilia Piotrowska - Szkoła Podstawowa w Jabłonce
3. Mateusz Krupiński - Szkoła Podstawowa w Jabłon-

ce
Kategoria IV-VI szopka bożonarodzeniowa
1. Maja Kopiczak - Szkoła Podstawowa w Grabówce
2. Szymon Mazur - Szkoła Podstawowa w Grabówce
3. Antonina Rzeszut - kl. V Szkoła Podstawowa w Dyd-

ni
Kategoria VII-VIII/gimnazjum – stroik bożonarodzenio-
wy:
1. Kamila Jaworska - Szkoła Podstawowa w Grabówce
2. Weronika Struś - Zespół Szkół w Niebocku
3. Anna Myćka - Szkoła Podstawowa w Jabłonce
Kategoria VII-VIII/gimnazjum – szopka bożonarodzenio-
wa:
1. Dawid Kułak - Szkoła Podstawowa w Dydni
2. Grzegorz Myćka - Szkoła Podstawowa w Grabówce

Dydni (oddział przedszkolny), Oliwia Kondracka – SP w 
Jabłonce (oddział przedszkolny), Zuzanna Pajęcka – SP 
w Grabówce. 

Wszystkie dzieci pięknie śpiewały, a ich muzycz-
nym poczynaniom przyglądał się Święty Mikołaj, który 
zawitał do Pokoiku Bajek i Baśni, by wraz z Królową La-
lek, Laleczką z saskiej porcelany i Muszkieterem umilać 
młodym artystom czas. Święty Mikołaj obdarował upo-
minkami wszystkich uczestników konkursu.

Wyróżnione dzieci wzięły udział w konkursie fina-
łowym w Brzozowie, który odbył się 6 grudnia w Brzozow-
skim Domu Kultury. Jury w składzie: Tadeusz Podulka, 
Dominika Dąbrowska i Rafał Kuźnar, po wysłuchaniu 26 
uczestników, postanowiło nagrodzić 6 młodych artystów, 
a jedną z trzech wyróżnionych osób była reprezentant-
ka naszej gminy Zuzanna Chorążak z piosenką „Olek i 
Ada”. Serdecznie gratulujemy!

Aneta Rzeszut
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Wyróżnieni autorzy prac konkursowych

Artystyczne talenty nagrodzone

Aneta Rzeszut
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3. Paweł Kostur - Szkoła Podstawowa w Dydni
Kategoria bez ograniczeń wiekowych stroik:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem:
2. Aneta Dmitrzak
3. Natalia Faciszewska - Bok
Kategoria bez ograniczeń wiekowych szopka bożona-
rodzeniowa:
1. Andrzej Pajęcki
2. Kinga Król.

Przyznano także wyróżnienia Gabrieli Kułak, Julii 
Sawa, Martynie Kopiczak, Amelii Kondrackiej, Gabrie-
lowi Myćka, Franciszkowi Rosolskiemu, Aleksandrze 
Rosolskiej, Kacprowi Kopiczakowi, Kacprowi Kaszow-

skiemu oraz rodzeństwu Julii, Zuzannie i Kacprowi Pa-
jęckim.  Nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu 
wręczali Jacek Adamski – Wicestarosta brzozowski i 
Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, także tym nienagrodzonym i życzymy nietra-
cenia siły ducha i dalszego czerpania przyjemności z 
udziału w następnych edycjach konkursu. Podziękowa-
nia także kierujemy dla Pani Bogusławy Krzywonos spo-
łecznemu animatorowi kultury za nadesłanie prac pod 
egidą Saloniku w Krzywem Zwierciadle.

Aneta Rzeszut

W dniu 18 grudnia 2018 r. podczas sesji Rady Gminy 
Dydnia zostały wręczone nagrody za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w współzawodnictwie krajowym dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni i Zespołu Szkół w 
Niebocku. Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul 
odczytał osiągnięcia sportowe uczniów. Następnie Wójt 
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń  wręczyła uczniom listy gratu-
lacyjne i nagrody pieniężne. 

Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych otrzymali uczniowie:
Szkoła Podstawowa w Dydni:
1. Dominika Cierpiak
2. Kacper Cierpiak
3. Dawid Chamulak
Zespół Szkół w Niebocku:
1. Mateusz Bartkowski

Piękna tradycja dzielenia się światełkiem pokoju 
została dopełniona i w tym roku. 19 grudnia 2018 r. druży-
na harcerska ze Szkoły Podstawowej w Dydni przekazała 
na ręce Alicji Pocałuń Wójta Gminy Dydnia “Betlejem-
skie Światło Pokoju”. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło 
„Światło, które łączy”. 

Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju 
została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich 
skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty 
Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, 
dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich kra-
jów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej szta-
fecie przekazywania betlejemskiego światła pokoju od 
1991 roku. Tradycją jest, iż harcerze otrzymują Światło 
od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się 
naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i 
harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także 

na północ – do Danii.
redakcja
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Dzielmy się  światełkiem, by nadzieją i miłością się wzmocnić 

Sportowe osiągnięcia docenione przez władze Gminy Dydnia

Wiesława Bukład
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Kolejny już raz w Domu Strażaka w Niebocku odbyło 
się spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących, samotnych 
i starszych z Niebocka. 

Organizatorem sobotniego (15.12.2018 r.) spotka-
nia wigilijnego było Koło Gospodyń Wiejskich  w Niebocku 
i dzięki pracy Pań z KGW ponad 100 osób w tym szcze-
gólnym przedświątecznym czasie zasiadło do wspólnego 
wigilijnego stołu.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja 
Pocałuń złożyła wszystkim świąteczne życzenia i podzięko-
wała organizatorom za troskę i pamięć o drugim człowieku.

W podobnym tonie życzenia złożył ks. proboszcz 
Edward Stępień.

Następnie zaproszeni goście wysłuchali koncertu 

20 grudnia 2018r. w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Krzywem odbyło się spotkanie wigilijne wszystkich 
podopiecznych oraz pracowników naszego Domu. Wśród 
tak licznej grupy nie zabrakło również gości, do wspólnego 
stołu zasiedli z nami: Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Teresa 
Szelest, pracownik socjalny – Anna Pilawska oraz rodzice. 

W atmosferze radości, pełni oczekiwania na kolejny 
cud Bożego Narodzenia, przy śpiewie kolęd – zasiedliśmy 
do uroczystej „wieczerzy”. Jednak zanim spożyliśmy wigilij-
ne potrawy tradycyjnie połamaliśmy się opłatkiem – życząc 
sobie nawzajem „Wesołych Świąt”. Życzeniom oraz miłym 
słowom nie było końca. Spotkanie wigilijne uświetniły jaseł-
ka przygotowane przez uczestników ŚDS pod kierunkiem 
Anny Kłodowskiej i Sabiny Jodłowskiej. 

Po zakończeniu części oficjalnej uczciliśmy I roczni-
cę otwarcia naszego Domu. Dzięki prezentacji przygotowa-
nej przez Beatę Jatczyszyn  mogliśmy powspominać waż-
niejsze wydarzenia minionego roku. Nie zabrakło też tortu, 
świeczek i oczywiście śpiewu „Sto lat”.

Spotkanie wigilijne zakończyliśmy wspólnym śpie-
wem kolęd i pastorałek.

Małgorzata Jamrugiewicz

2. Oliwia Bartkowska
3. Dawid Burnat
4. Mikołaj Jatczyszyn
5. Tomasz Jatczyszyn
6. Michał Krzysik
7. Jakub Pierożak
8. Wiktor Pocałuń
9. Dawid Siwiecki
10. Krystian Sobolak
11. Weronika Szelest
12. Albert Zubel

Wyżej wymienieni uczniowie osiągnęli wysokie wy-
niki sportowe w zawodach sportowych na rozgrywkach 
rejonowych, powiatowych i wojewódzkich. Reprezentowali 
wiele dyscyplin sportowych, tj: biegi, sztafetowe biegi prze-
łajowe, sztafeta 4 x 100 m., pływanie, rzut dyskiem, rzut 
oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal, oraz drużynowe 
dyscypliny sportowe, jak piłka siatkowa i unihokej. 

Życzymy nagrodzonym sportowcom dalszych suk-
cesów sportowych i realizacji zamierzonych celów sporto-
wych.

Wiesława Bukład
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Gratulacje dla najlepszych

„Chór Aniołów głosi nowinę, 
że nam Niebo daje szczęście jedyne” 

Już słychać kolędy, już pachnie świętami

Alicja Pocałuń
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świątecznego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niebocku, 
który wprowadził gości w radosną świąteczną atmosferę.

Oczywiście jak tradycja każe, wszyscy zgromadzeni 
łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne 
życzenia. Po wspólnej modlitwie wszyscy zasiedli do wigi-
lijnego stołu. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania i 

życzliwych rozmów. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowa-

nie wigilijnego spotkania składam gorące podziękowania.
Alicja Pocałuń

Wójt Gminy Dydnia

19 grudnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dyd-
ni odbyło się bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowa-
nych rozpoczęciem działalności gospodarczej i uzyskaniem 
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Szkolenie prowadziła Pani Justyna Kopera Kie-
rownik Biura LGD “Ziemia Brzozowska”.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, które uzyskały 
wyczerpujące informacje na temat zasad i możliwości otrzy-
mania 50.000 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej oraz sposobu wypełniania wniosku o dofinansowa-
nie wraz z biznes planem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny 
udział.

Edyta Kuczma

O tym, że członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są 
gospodarne i wyjątkowe każdy wie… Ich zaangażowanie, 
serce, bezinteresowność i pracowitość od lat jest filarem 
społeczności lokalnych. Ten ogrom pracy i nieoceniony 
wpływ na rozwój polskiej wsi zauważył rząd Mateusza 
Morawieckiego i  z jego inicjatywy Sejm uchwalił Ustawę 
o Kołach Gospodyń Wiejskich, która daje narzędzia do 
finansowego i administracyjnego wsparcia działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich. Realna pomoc finansowa o jaką 
mogą ubiegać się KGW, to od 3 do 5 tys zł na start.

Współdziałając z administracją rządową, a konkret-
nie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
nasz samorząd zorganizował spotkanie informacyjne  dla 
Pań z  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia z 
Anną Chrupek Kierownikiem Biura Powiatowego AR i MR 
w Brzozowie oraz Bożeną Paczkowską pełnomocnikiem 
powiatowym ds. wdrażania programu „Kobiety Wyjątkowe 
i Gospodarne – warunki przystąpienia do Krajowego Re-
jestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz pozyskiwania środ-
ków finansowych na działalność statutową kół z terenu 
powiatu brzozowskiego.

Podczas spotkania padały konkretne pytania o spo-
sób rejestracji, składanie wniosku o przyznanie pomocy 
finansowej i związane z tym procedury. W kwestii samej 
rejestracji Panie przyznały, że sprawę muszą rozważyć 
wewnętrznie w swoich strukturach. Na chwilę obecną re-
jestracji podjęło się Koło Gospodyń Wiejskich z Niebocka. 
Pozostałe nie mówią nie…

Z racji tego, że było to pierwsze spotkanie Pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich z nową Wójt Alicją Pocałuń, 
poruszone zostały kwestie organizacyjne, w tym sprawa 
ewentualnych wigilii środowiskowych. Decyzją przedsta-
wicielek Kół Gospodyń Wiejskich Wigilia zorganizowana 
będzie wyłącznie w Niebocku. W pozostałych miejsco-
wościach będą organizowane spotkania opłatkowe po 
Nowym Roku.

Alicja Pocałuń
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Spotkanie przedstawicielek KGW z Kierownikiem 
Biura Powiatowego ARiMR w Brzozowie 

Wzbogacić wiedzę o przedsiębiorczości
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W dniu 12 października 2018 r. w Niewistce i Oba-
rzymie oddano do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogo-
wego, zaś w Krzemiennej wykonano prace przy rozbudowie 
zalicznikowej instalacji elektrycznej Remizy OSP o lampy 
oświetlenia zewnętrznego.

Prace przy budowie oświetlenia w Niewistce roz-
poczęły się w 2016 roku. Natomiast w Obarzymie w 2017 
roku i sukcesywnie są kontynuowane. Obecnie oddano do 
użytku kolejny odcinek. Inwestycja kosztowała 50 tysięcy 
złotych. Do wykonania pozostał jeszcze około 700 - metro-
wy odcinek w Niewistce i 900 - metrowy w Obarzymie. Roz-
budowa instalacji w remizie OSP w Krzemiennej pozwoliła 
na oświetlenie boiska sportowego. Wartość prac 4,5 tys. 
złotych.

W listopadzie w Uluczu zamontowano nową, drew-
nianą wiatę rekreacyjno – turystyczną.

Zlokalizowana jest na parkingu przy wzgórzu Dębnik, 
na którym znajduje się, uznawana za jedną z najstarszych 
w Polsce, Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego.

Będą z niej korzystać zarówno turyści (przyjeżdżają-
cy samochodami jak i rowerami) oraz mieszkańcy. Turyści 
będą mogli w niej odpocząć, zregenerować siły przed wej-
ściem do Cerkwi, natomiast mieszkańcy będą mieli miejsce 
by się spotkać, porozmawiać i wspólnie, miło spędzić czas.

Wiata została wykonana w ramach środków fundu-
szu sołeckiego Sołectwa Ulucz.

W październiku zakupiono autobus do przewozu 
osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krzywem. Koszt 178067,08 zł. dofi-
nansowanie 127000 zł z  Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę zabezpie-
czono w budżecie Gminy Dydnia.

Głównym celem zakupu ww pojazdu jest udostęp-
nienie osobom niepełnosprawnym środka transportu umoż-
liwiającego dojazd na zajęcia w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Placówka ta sprzyja przełamywaniu barier 
społecznych, pozwala na rozwój osobowości, a dzięki temu 
godne życie. Nowy autobus ma 18 miejsc.

Zawarte zostało porozumienie o zakończeniu ko-
rzystania z dróg gminnych przez STALPROFIL S.A. z sie-
dzibą w Dąbrowie Górniczej będącego wykonawcą gazo-
ciągu Strachocina – Hermanowice. W ramach niniejszego 
porozumienia STALPROFIL S.A. zakończył korzystanie 

z dróg gminnych i zobowiązał się do przywrócenia dróg o 
nawierzchni żwirowej do stanu sprzed rozpoczęcia korzy-
stania. Obecnie została naprawiona droga Końskie – Las, 
pozostałe drogi są w naprawie.

Natomiast wyceny sporządzone przez Gminę Dyd-
nia uszkodzeń na drodze o nawierzchni asfaltowej Końskie 
– Mrzygłód zostały zaakceptowane na kwotę 46605 zł. Za te 
środki finansowe firmy STALPROFIL S.A zostanie ułożona 
nowa nawierzchnia asfaltowa na zniszczonych odcinkach 
drogi oraz naprawione pobocza kruszywem kamiennym na 
całej długości drogi na terenie Gminy Dydnia. Prace zostały 
wykonane jeszcze na przełomie października i listopada.

W dniu 8 października 2018 roku na terenie Gminy 
Dydnia w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Dydni odbyło się 
spotkanie nt. „Programu Czyste Powietrze.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wy-
mianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa sta-
łe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej montaż lub moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego 
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i 
kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działa-
nia te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finanso-
wym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będą-
cych właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posia-
dających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednoro-
dzinnego. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.
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Oświetlenie w Obarzymie

Wiata rekreacyjno - turystyczna w Uluczu

Maciej  Dżoń
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Koncerty zespołów, konferencje i świadectwa zna-
nych ludzi, aranżacje tańców grupowych i wiele innych 
atrakcji, a wszystko to na PGE Narodowym w Warszawie, 
w towarzystwie kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi z całej 

Polski. Takie wydarzenie zaproponowali młodzieży organi-
zatorzy „Stadionu Młodych” z pomysłodawcą ks. Rafałem 
Jarosiewiczem na czele. Spotkanie, które odbyło się 6 paź-
dziernika 2018 r. miało charakter religijny, dlatego zadbano 
w szczególności o sferę duchową. Liczni goście, a wśród 
nich znani piosenkarze Darek Malejonek z Arki Noego, Mu-
niek Staszczyk z T. Love i in., przedstawili swoje doświad-
czenie wiary. Można było również skorzystać ze spowiedzi, 
modlitwy czy prywatnej adoracji.

Przy świetnej muzyce modliło się i bawiło około 
czterdziestu tysięcy młodych ludzi. Wszystko wieńczyła 
uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. kardynała 
Kazimierza Nycza. 

Za całym wydarzeniem stał, jak wierzymy, Pan Je-
zus. On również zaprosił do Warszawy uczniów Szkoły 
Podstawowej w Grabówce. Grupa 9 uczniów, z opiekunami 
Teresą Mazur i Dawidem Wierdakiem, skorzystała z zorga-
nizowanego wyjazdu i wzięła udział w tym niecodziennym 
religijnym wydarzeniu. 

Dawid Wierdak
nauczyciel religii

Po raz kolejny uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krzywem mogli zaprezentować swoje spor-
towe umiejętności, biorąc udział 22 września w XX Sparta-
kiadzie Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa Podkarpackiego, która w tym 
roku miała miejsce w Baranowie Sandomierskim. 

Pięcioosobowa reprezentacja ŚDS z Krzywego po 
żmudnych treningach wzięła udział w następujących konku-
rencjach: skok w dal (Piotr Pawłowski), rzut woreczkiem do 
celu (Renata Noch, Krystyna Bachurska, Andrzej Grudz), 
strzał na bramkę (Paweł Dąbrowiecki, Piotr Pawłowski), 

rzut do kosza (Andrzej Grudz). 
Wydarzenie to dostarczyło pozytywnych emocji, 

wzbudziło sportowego ducha walki oraz pozwoliło uczestni-
kom na podniesienie wiary we własne możliwości, a także 
zmotywowało do dalszej pracy nad poprawą swoich wy-
ników. W zamian za trud włożony w przygotowania oraz 
udział w poszczególnych konkurencjach uczestnicy zostali 
nagrodzeni pamiątkowym dyplomem, pucharem oraz indy-
widualnym upominkiem.   

Beata Jatczyszyn

Szkolenie przeprowadziła Ewa Krzysztoń z 
WFOŚiGW w Rzeszowie.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 
miejscowości Dydnia i Niebocko wybudowano kolejne od-
cinki chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin 
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska. W miejscowości 
Dydnia powstał odcinek o długości 90 m natomiast w miej-
scowości Niebocko o długości 70 m. Wykonawcą chodnika 
była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z siedzibą w 
Niebocku. Łączna wartość zadań wyniosła 239908,63 zł w 
tym środki Gminy Dydnia w kwocie 234974,98 zł.

W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku 
klęski żywiołowej w IV kwartale 2018 roku wykonano nastę-
pujące zadania:
1. Przebudowa drogi w miejscowości Dydnia „k. Leśni-

czówki” dz. nr ewid. 2632 w km 0+000 do 0+150 – war-
tość zadania 63 169,05 zł, dofinansowanie 50 535,00 zł 
z budżetu Państwa

2. Przebudowa drogi w miejscowości Witryłów „k. Nester” 
dz. nr ewid. 697, 700 w km 0+000 do 0+140, wartość 

zadania - 59 723,88 zł, dofinansowanie 47 779,00 zł  z 
budżetu Państwa

Maciej Dżoń
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Uczestnicy ŚDS w Krzywem i nowy samochód 
dla potrzeb ośrodka

Uczniowie SP w Grabówce na tle 
PGE Narodowego w Warszawie
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Pierwsze dni jesieni są dobrą okazją do rozwijania 
pasji turystycznych. Dlatego też uczestnicy ŚDS wspólnie 
z terapeutami wybrali się zwiedzać jedno z ciekawszych 
miast, jakim jest Sandomierz. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali chwili odjazdu, gdyż była to pierwsza, wspólna 
wycieczka w miejsca bardziej odległe. 

Na miejscu spotkaliśmy się z przewodnikiem, któ-
ry oprowadzał nas po Sandomierzu, przybliżając nam 
historię miasta od czasu pierwszych władców, po czasy 
współczesne.

Mieliśmy okazję podziwiać Stare Miasto, pięk-
ny sandomierski rynek, zabytkowe kamieniczki i ratusz. 
Zwiedziliśmy zbrojownię rycerską, gdzie można było 
zobaczyć i dotknąć średniowiecznych hełmów, mieczy, 
armat, a nawet przymierzyć zbroję. Towarzyszyły temu 
ciekawe opowieści przewodnika. Przeszliśmy też za-
bytkowym przejściem zwanym „Uchem igielnym” i od-
wiedziliśmy słynne już Muzeum Ojca Mateusza, w któ-
rym woskowe figury wzbudziły duże zainteresowanie. 
Niewątpliwą atrakcją był również rejs statkiem po Wiśle, 
podczas którego mogliśmy podziwiać piękną panoramę 
miasta Sandomierz. 

Cała wyprawa do tego historycznego miasta, po-

zwoliła wzbogacić wiedzę historyczną dotyczącą naszego 
kraju, jak też poznać życie dawnych władców i ludności. 
Dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wrażeń, po-
mogła rozwijać zainteresowania turystyczne i dała wiele 
pięknych, wspólnych wspomnień, integrując wszystkich 
uczestników wycieczki.  

Anna Chorążak- Kłodowska

Dnia 11 września 2018r. nasz Ośrodek brał udział 
w XIV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowisko-
wych Domów Samopomocy Województwa Podkarpa-
ckiego. 

W przeglądzie wzięło udział ponad trzydzieści Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy. Ośrodki mogły wy-
kazać się w wybranej kategorii: forma teatralna, występ 
wokalny, występ taneczny. Nasi uczestnicy zaprezento-
wali pantomimę pt. „Maski” , w której za pomocą gestów 
i mimiki starali się pokazać, że zawsze warto być sobą, 
warto być prawdziwym. Oprócz występów scenicznych, 
każdy ośrodek miał możliwość prezentacji dorobku arty-
stycznego placówki, w trakcie której mogliśmy podziwiać 
prace wykonane przez uczestników poszczególnych 
ŚDS. 

Przegląd w Tarnobrzegu był okazją do odkrywa-
nia i rozwijania talentów i pasji osób niepełnosprawnych, 
stworzył możliwość integracji ze środowiskiem społecz-
nym, jak również pomógł w  aktywizowaniu uczestników 

do pracy twórczej, podejmowaniu współpracy i odpowie-
dzialności za realizowane zadanie. Nasi uczestnicy przy-
wieźli dyplomy, upominki oraz wiele miłych wspomnień.

Anna Chorążak- Kłodowska
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Artyści z Krzywego

Na sandomierskim rynku






