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Szanowni Czytelnicy !!!
 Stali czytelnicy zauważyli zapewne, że ten numer jest jakby cięż-
szy. Istotnie - mamy cztery strony więcej. Przez ostatnie trzy miesiące 
“nazbierało się” tyle różnych wydarzeń, że nie sposób było zmieścić je 
wszystkie w dotychczasowej objętości. Szkoda byłoby też je pominąć. 
I właśnie stąd te kilka dodatkowych stron. Jak będzie następnym razem? 
- czas pokaże...
 Ten numer to też poważne zmiany w stopce redakcyjnej. Naj-
ważniejsza z nich to zmiana redaktora naczelnego. Korzystając z okazji 
pragniemy podziękować byłej redaktor naczelnej za dobrze układającą 
się współprace. Jednocześnie mamy nadzieję, że jej następczyni stanie 
na wysokości zadania i wszystko będzie wyglądało równie dobrze jak 
dotychczas. Zmiany nastąpiły także w składzie redakcyjnym. Pozostały 
w nim Krystyna Indyk, Małgorzata Pomykała, Maria Bieda, piszący te 
słowa, oraz autorka grafik Aneta Rzeszut. Do naszego grona dołączyli 
natomiast: Robert Świtalski i Małgorzata Turopolska - osoby zaangażo-
wane w tworzenie naszego kwartalnika.
 Podczas gdy wszyscy szykujemy się do Świąt Wielkanocnych my 
piszemy o... jasełkach. Tak być musi gdyż jesteśmy kwartalnikiem. Przy-
pomnijmy więc je sobie raz jeszcze bo następne dopiero za wiele miesię-
cy.
Mamy „garść” statystyk policyjnych. W ubiegłym roku było 383 inter-
wencji - to częściej niż raz dziennie. Ponadto, policja przypomina o wio-
sennym zakazie wypalania traw - tak często przez nas zapominanym.
 „Nazbierało” się nam w tym numerze także wspomnień wojen-
nych. Jest druga część wojennych losów Józefa Tućkiego oraz wspomnie-
nia własne z brawurowej ucieczki Józefa Tuckiego z obozu w Murnau.
 Piszemy też o nowej inicjatywie i uaktywnieniu się mieszkanek 
Ulucza. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Grzegorz C.
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„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak ...”

Okres Świąt Bożego Narodzenia 
to czas, kiedy dzielimy się opłatkiem, 
składamy sobie życzenia i przypomina-
my wydarzenia sprzed ponad 2000 lat.

Jasełka jest to widowisko przed-
stawiające historię narodzenia Jezusa 
Chrystusa, które na stałe wpisało się 
w tradycje naszego narodu. 

Od wielu lat bowiem wysta-
wiane są one w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia w naszej parafii. W latach 
ubiegłych przygotowywane przez dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce 

Jasełka w GOK-u

Już po raz piąty w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Bibliotek, Promo-
cji i Wypoczynku w Dydni młodzież 
uczęszczająca na zajęcia teatralne 
wystawiła przedstawienie jasełkowe 
czyli Misterium Bożego Narodzenia. 
Utwór składający się z trzech obrazów, 
w przekładzie księdza Kazimierza Jary. 
Przedruk z 1895r. 

Profesjonalizm aktorski, umie-
jętnie dobrana scenografia i barwne 

stroje to wszystko przyczyniło się do 
bardzo dużego aplauzu ze strony pu-
bliczności. Młodzież pięknie ukazała 
sceny z życia pasterzy, dworu królew-
skiego czy wreszcie przybycia do Be-
tlejem.

Skład aktorski biorący udział 
w przedstawieniu jasełkowym:

Pasterze:
- Nieznańska Angelika
- Nieznański Mateusz
- Janowicz Renata
- Janowicz Jan
- Kopczyk Edyta
- Kraczkowska Aneta
- Wójcik Justyna
- Pytlowany Justyna
- Chorążak Gracjan

Góralki:
- Chorążak Gabriela
- Wójcik Amelia

- Kłodowska Anna
Królowie:

- Kłodowska Ewelina
- Wójcik Krystyna
- Nieznańska Anna

Żołnierz:
- Gaworecki Mariusz

Żyd – Kapłan:
- Kłodowska Agnieszka

Sługa – Święty Józef:
- Indyk Paulina

Litwin:
- Kopczyk Justyna

Rusin:
- Kłodowska Agnieszka

Diabeł:
- Wójcik Justyna

Śmierć:
- Janowicz Renata

Matka Boska:
- Rachwalska Monika

Aniołowie:
- Świątek Dominika
- Kmiotek Monika

Herod:
- Nieznańska Angelika

Reżyseria i scenografia:
- Turopolska Małgorzta

Małgorzata Turopolska

fot. redakcjafot. redakcja

Podczas wystêpu...
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„Do Betlejemu pełni radości...”
I edycja konkursu poetyckiego

Święta Bożego Narodzenia wy-
zwalają w człowieku bogactwo my-
śli, które najczęściej dokumentujemy 
w postaci widokówkowych życzeń, 
ciekawych esemesów do najbliższych 
osób. A co dopiero powiedzieć o ko-
lędach i pastorałkach, które w okresie 
Bożego Narodzenia rozbrzmiewają 
w świątyniach, to wyraz formułowania 
refleksji nad przeżyciem religijnym tej 
tak pięknej Prawdy o Bogu - „Emanu-
elu”. Wychodząc naprzeciw rodzących 
się pod wpływem wiary i nastroju Świat 
Bożego Narodzenia myśli i subtelnych 
uczuć zorganizowaliśmy I EDYCJĘ  
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKUR-
SU NA WIERSZ O BOŻYM NA-
RODZENIU DLA SZKÓŁ POD-
STAWYWYCH GMINY DYDNIA. 
Organizatorami tego poetyckiego 
przedsięwzięcia byli Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Wydrnej Małgorzata 
Zarzyka – Cipora, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji 
i Wypoczynku w Dydni, Jacek Adam-
ski, polonista Bogdan Miś oraz piszący 
te słowa.

Do I edycji na wiersz o Bożym 
Narodzeniu przystąpiło 41 uczniów 
z terenu gminy.

Konkurs został rozstrzygnięty 
w dniu 17 stycznia br. w Szkole Podsta-
wowej w Wydrnej.

Jury w składzie: Jacek Adam-

ski dyr. GOKBiW; piszący ten artykuł, 
Małgorzata Zarzyka – Cipora dyr. SP 
Wydrnej, Halina Skawińska; Bogdan 
Miś. Komisja podzieliła wiersze na ka-
tegorie wiekowe. Postanowiła przyznać 
następujące nagrody:
W kategorii klas od I do III

Pierwsze miejsce zajęła uczen-
nica Anna Baran za wiersz „Najważ-
niejsze” ze Szkoły Podstawowej w Wy-
drnej, drugie miejsce zostało przyznane 
Sabinie Rachwalskiej za wiersz „Zi-
mowe Boże Narodzenie” także z SP 
Wydrna, trzecie miejsce przyznano 
Pawłowi Skawińskiemu za wiersz pt: 
„Radosne święta” też ze szkoły w Wy-
drnej. Trzeba przyznać, że wcześniejsze 
sukcesy starszych uczniów mobilizu-
jąco wpłynęły na najmłodszych, tak że 
„co drugi” uczeń chciał napisać swoją 
modlitwę do Dzieciątka Jezus, albo de-
biutować wierszem.

Na uwagę zasługują również 
wyróżnienia, które przyznało jury dla 
Katarzyny Nowak i Karola Barana 
ze szkoły w Wydrnej i Ewelinie Hała-
sowskiej ze szkoły w Grabówce.

„Najważniejsze”
Co jest najważniejsze
w świętach Bożego Narodzenia?
Czy choinka? Czy gwiazdka?
Czy świąteczne życzenia?
Czy tez Mikołaj święty,
z pełnym prezentów worem,
tuż za oknem przeleciał,
i zniknął gdzieś za borem.
Czy aby na święta spadł śnieg
biały, miękki, puszysty,
Czy aby zima zaczęła
do mrozu pisać listy.
A ja myślę sobie skrycie w wigilijny 

czas
- Przecież teraz już Pan Jezus jest 

tutaj wśród nas.
Anna Baran kl. III SP Wy-

drna I miejsce (grupa I - III)

pod kierunkiem Zofii Leszczyk.
W tym roku młodzież z KSM 

- u i dzieci wraz ks. Robertem Śwital-
skim przygotowały ciekawe Jasełka.

Przedstawione w nich sceny 
związane z Narodzinami Dzieciątka Je-
zus przeplatane były na przemian z pro-
blemami współczesnymi. Jedna odsło-
na przenosiła widzów do Palestyny, 
natomiast druga pokazywała problemy 
ludzi teraźniejszych. Sceny te połączo-
ne ze sobą w doskonały sposób skłania-
ły widzów do refleksji na temat Świąt 
Bożego Narodzenia.

Bardzo dobrze przygotowana 
scenografia sprawiła, że widzowie mo-
gli poczuć się jakby wszystko rozgry-
wało się przeszło 2000 lat temu.

W czasie przerw na zamianę 
scenografii Jasełka ubogacał chór ze 
Szkoły Podstawowej w Jabłonce pod 
kierunkiem Roberta Dudka, śpiewając 
kolędy wraz z zebranymi na sali ludź-
mi.

Warto także dodać, że sala Domu 
Ludowego wypełniona była „po brze-
gi”, a po zakończeniu przedstawienia 

aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. W Jasełkach udział wzięli: 
Głos I : Kamil Puchalski; Głos II: Ma-
ria Sokołowska; Archanioł: Honorata 
Żak; Diabeł: Łukasz Pilszak; Anioł: 
Justyna Cyparska; Syn: Damian Wój-
cik; Córka: Paulina Pilszak; Mama 
I: Małgorzata Żak; Matka II: Joan-
na Gazdowicz; Dziecko: Bogusława 
Gazdowicz; Ojciec: Jan Myćka; Prze-
chodzeń: Anita Dmitrzak; Bezdomny: 
Wojtek Tymiński; Maria: Agnieszka 
Sokołowska; Józef: Wojtek Dmitrzak; 
Pasterze: Mateusz Sokołowski, To-
masz Pietryka, 
Piotr Sokołowski, 
Kamil Myćka, 
Damian Nieznań-
ski, Kamil Soko-
łowski; Uczeń I: 
Adam Niziołek; 
Uczeń II: Tomasz 
Jatczyszyn; He-
rod: Maciek Soko-
łowski; Żołnierze: 
Maciek Stachy-
rak, Jan Myćka; 

Wróżbita: Adrianna Wójcik; 
Mędrcy: Melchior: Wojciech 
Sokołowski; Kacper: Kacper 
Pałys; Baltazar: Arkadiusz Rakoczy; 
Duchy: Magda Piegdoń, Anna Wojto-
wicz; Śmierć: Katarzyna Kwiatkow-
ska; Mieszkaniec Betlejem: Tomasz 
Adamski; Scenografia: Dorota Sta-
chyrak, Katarzyna Myćka.

Myślę, że na tym nie koniec, 
czekamy na nową sztukę w wykonaniu 
tego zespołu. I życzymy samych sukce-
sów.

Dorota Tymińska
fot. R. Świtalski
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Niech nam żyją 
drogie babcie 

i dziadkowie też
Dzień Babci i Dziadka 

w Wydrnej

19 stycznia w Szkole Podstawo-
wej w Wydrnej odbyła się uroczystość 
z okazji dnia Babci i Dziadka. Ucznio-
wie zaprosili swoich dziadków oraz 
osoby samotne z naszej miejscowości 
na tę miłą chwilę do szkoły. Część ar-
tystyczną przygotowali uczniowie klas 
od I do III pod opieką Pani mgr Joanny 
Żaczek.

Uczniowie ze starszych klas od 
IV do VI pod opieką nauczycieli upiekli 
w szkole ciasto i przygotowali sałatkę 
na tę okazje.

Na zakończenie akademii cała 
„gawiedź szkolna” drogim Babciom 
i Dziadkom odśpiewała tradycyjne 
„100 lat” i po czym zrobione przez sie-
bie laurki wręczyli swoim ukochanym 
Babciom i Dziadkom, nie obyło się bez 
głębokich wzruszeń i łez u zaproszo-

nych gości.
Po części artystycz-

nej wszyscy goście udali 
się na poczęstunek.

Przy śpiewie kolęd 
i piosenek biesiadnych oraz 
wspomnień z lat młodości 
upłynął szybko czas.

„Za rok za dzień za 
chwilę razem nie będzie 
nas”

ks. Robert Świtalski

W kategorii klas od IV do VI
Pierwsze miejsce przyznano 

Emilii Żak ze Szkoły Podstawowej 
w Dydni za wiersz „Moje święta”, dru-
gie miejsce za wiersz pt.: „Chwila po-
jednania” przyznano Monice Jarosz 
ze Szkoły Podstawowej w Grabówce, 
trzecie ex aequo przyznano Karolinie 
Pałys ze szkoły w Jabłonce za wiersz  
„Święta, święta” i Karolinie Kocyła 
za wiersz „Wspaniała noc” ze szkoły 
w Dydni. Wyróżnienia otrzymali Anna 
Świątek ze szkoły w Wydrnej i Gabrie-
la Czebieniak ze szkoły w Końskiem

Debiutujący „poeci” wykazali 
się bogatą wyobraźnią przenikniętą bo-
gactwem duchowych doznań oraz cie-
kawym sposobem obrazowania misty-
ki Świat Bożego Naradzenia. Efektem 
widzialnym tej I edycji będzie tomik 
poezji o Bożym Narodzeniu uczniów 
szkół podstawowych, który prześlemy 
do szkół w których uczą się uczniowie.  

Chcemy za rok kontynuować 
ten konkurs rozszerzając go na gimna-
zja naszej gminy, czy też może powiatu 
brzozowskiego.

ks. Robert Świtalski

Patrzę w okno - no i widzę 
Pierwsza gwiazdka już nam wschodzi
I oznajmia wszystkim ludziom 
Że Syn Boży się narodził

Jezus, Jezus na świat przyszedł
Serce bije mi z radości
Mama stół przygotowała
Jeszcze czeka na swych gości

Wszyscy wkoło się zebrali 
I opłatek wzięli w ręce
Miłość serca nam wypełnia
A łez w oczach coraz więcej

To na szczęście łzy radości 
Gdyż nam Jezus się narodził
On ukochał wszystkich ludzi 
 No i wielu też pogodził

I my łamiąc się opłatkiem
Na znak zgody i miłości
Przebaczajmy sobie wszystkie
Gniewy i niedogodności

Dziś przy wigilijnym stole 
Przy choince rozświetlonej 
Niech kolęda nam rozbrzmiewa 
Płynąc w różne świata strony

Lulaj, lulajże Jezuniu 
Uśnij mała Dziecineczko 
Tyś zbawieniem świata tego 
Tyś samego Boga dziecko

Niechaj Matka Cię utuli 
My kolędę zaśpiewamy 
A Ty Jezu malusieńki 
Zawsze już pozostań z nami

Wlej nam miłość w nasze serca 
Pociesz dzieci opuszczone 
I nasz kraj o dobry Jezu 
Zawsze w swoją bierz obronę.

Emilia Żak 
kl. IV SP Dydnia 

I miejsce (grupa IV - VI) 

„Moje święta”

fot. R. Świtalski

fot. R. Świtalski
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Jak co roku w kalendarzu imprez 
GOKBPiW w Dydni był współorgani-
zatorem spotkania seniorów z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. W tym roku spo-
tkania takie miały miejsce: 21 stycznia 
w Grabówce, 28 stycznia w Temeszo-
wie i 4 lutego w Krzywem.

Współorganizatorem były Koła 
Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, 
Rady Rodziców oraz uczniowie Szkół 
Podstawowych. Każde z tych uroczy-
stości to pięknie przygotowane pro-
gramy artystyczne, w które to włożono 
ogrom pracy, zaangażowania, a przede 
wszystkim serca. I jak co roku, piosen-
ka „U Babci jest słodko, świat pachnie 
szarlotką...” stała się już corocznym 
hymnem na cześć zaproszonych tego 
dnia gości. W swoich programach arty-
stycznych występujące dzieci wyrażały 
swoje przywiązanie, oddanie, a przede 
wszystkim ogromną miłość, którą to 
okazywały w każdym geście, piosence 
czy w spojrzeniu. 

Były uśmiechy, a przede wszyst-
kim łzy, które to wyrażały podzięko-
wanie dla wszystkich którzy tego dnia 

przyczynili się do zorganizowania tych 
spotkań.

Dzieci w podzięce wręczały 
Babciom i Dziadkom własnoręcznie 
wykonane upominki i kwiaty. Wielkie 
wzruszenie malowało się na twarzach 
zebranych, kiedy dziękowano im za 
trud opieki, wychowania czy pomocy. 
Na każdym z tych spotkań oprócz wy-
stępów dzieci, uprzyjemniała i do tańca 
dziarsko przygrywała Kapela Ludowa 
„Przepióreczka”. O suto zastawione 
w różne smakołyki stoły, zadbały panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Seniorzy 
wspominali, śpiewali i dzielili się wra-
żeniami z bardzo udanych uroczystości. 
Chociaż na dworze trzymał trzaskający 
mróz wszystkie te spotkania odbyły się 
przy bardzo dużej frekwencji. Nikt nie 
zawiódł i na pewno nie żałował, że tego 
wieczoru wszyscy razem spotkali się 
w salach  Domów Ludowych w Gra-
bówce, Temeszowie czy Krzywem. 
Spotkania z Babciami i Dziadkami za-
szczycili swoją obecnością Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski, Sekretarz 
Gminy Alina Maślak oraz Dyrektor 
GOKBPiW w Dydni Jacek Adamski.

Gminny Ośrodek Kultury, 
Bibliotek, Promocji i Wypoczynku 
w Dydni składa gorące podziękowania 
Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, 

Radom Rodziców, a przede wszystkim 
pedagogom ze Szkół Podstawowych 
w Krzywem, Grabówce i Temeszowie 
za bardzo duży wkład pracy z dziećmi 
i pięknie przygotowane programy arty-
styczne na cześć naszych seniorów. 

Należy dodać że Gminny Ośro-
dek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wy-
poczynku w Dydni współfinansował 
Dzień Babci i Dziadka w Krzemiennej 
i w Wydrnej.

Małgorzata Turopolska

Dzieñ Babci i Dziadka w naszej gminie

Uroczystości jubileuszowe ZNP w Dydni
W 2005 roku Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego obchodził 100-lecie 
istnienia. Z tej okazji w dniu 26.11.2005 
r. sekcja Emerytów i Rencistów ZNP 
Oddział w Dydni zorganizowała oko-
licznościowe spotkanie emerytów: na-
uczycieli i pracowników oświaty.

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością zaproszeni goście: Irena 
Cios – Przewodnicząca Okręgowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 
Okręgu Podkarpackiego, Franciszek 
Batory – Członek Zarządu Okręgowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów, a zara-

zem Przewodniczący Komisji do spraw 
Odznaczeń Podkarpackiego Okręgu 
ZNP, Tadeusz Sperber – długolet-
ni Prezes Powiatowego Zarządu ZNP 
w Brzozowie, obecnie Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku Gmin Brzo-
zowskich i Rady Miejskiej w Brzozo-

fot. redakcja

fot. redakcja

Spotkanie na Grabówce

Spotkanie w Temeszowie
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wie, Jerzy F. Adamski – Wójt 
Gminy Dydnia, Piotr Szul 

– Przewodniczący Rady Gminy w Dyd-
ni, Alina Maślak – Sekretarz Gminy 
Dydnia, Zofia Leszczyk – Prezes Za-
rządu Oddziału ZNP w Dydni, Andrzej 
Kot – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dydni, Małgorzata Szajnowska 
– wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dydni, Zofia Morajko – Dyrektor 
Gimnazjum w Dydni.

Uczestników spotkania powitała 
Halina Pocałuń – Prezes Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów, a jedno-
cześnie inicjatorka i organizatorka jubi-
leuszowych uroczystości.

W słowie wstępnym powie-
działa m.in. „Dziś w Dydni 100-lecie 
ZNP świętuje Sekcja Emerytów i Ren-
cistów. 15 osób spośród nas ma 50-let-
ni i dłuższy staż związkowy. Pozostali 
nieco mniej. To znaczy, że Związek 
jest dla nas czymś ważnym, że chcemy 
tu być, spotykać się, że dobrze nam 
razem, bo dla nas szkoła była drugą 
rodziną. Wspólne były radości, osią-
gnięcia, wspólny trud, wspólne dąże-
nia. Jest to święto szczególne, zwłasz-
cza dla nas emerytów i rencistów, dla 
których praca w szkole to już historia, 

wzruszające wspomnienie”.
We wspomnieniach pozostają 

także nieżyjący nauczyciele, których 
pamięć uczczono minutą ciszy, a w dniu 
poprzedzającym uroczystości uczestnic-
twem we Mszy św. i zapaleniem zniczy 
na grobach pedagogów spoczywających 
na tutejszym cmentarzu. Pamięć o Nich 
pozostanie na długo, w myśl hasła sta-
nowiącego element okolicznościowej 
dekoracji: „Nas nie stanie, lecz Wy nie 
zginiecie, Waszym czynem w historię 
wejdziecie”.

Pracę nauczyciela poważnie 
i na wesoło przedstawiła młodzież 
Gimnazjum w Dydni w programie ar-
tystycznym przygotowanym przez na-
uczycielki: Aleksandrę Rysz i Ewelinę 
Adamską.

Dziękując za występ, Prezes 
SEiR zwróciła się do młodzieży z ser-
decznymi życzeniami, cytując słowa 
biskupa Chrapka: „Abyście tak potrafili 
przejść przez życie, by ślady Waszych 
stóp – Was przetrwały”.

Na szczególną uwagę zasługuje 
wystąpienie Tadeusza Sperbera, któ-
ry ukazał bogaty rys historyczny ZNP 
w powiecie brzozowskim. Dla nas 
satysfakcją jest to, że właśnie w Dyd-

ni powstał jeden 
z pierwszych od-
działów Związku, 
a jego czołowi 
działacze to nasi 
koledzy, długoletni 
związkowcy, te-
raz już członkowie 
Sekcji Emerytów 
i Rencistów. Ten 
fakt mobilizuje do 
podtrzymywania 
tradycji i kontynu-
owania działalno-
ści związkowej na 

terenie naszej gminy.

Ponadto głos zabierali: Ire-
na Cios, Franciszek Batory, Jerzy F. 
Adamski.

Uroczystości jubileuszowe zo-
stały ubogacone wręczeniem medali 
i okolicznościowych odznaczeń.

Pamiątkowym medalem uho-
norowano Aleksandrę Hawro, a 15 
emerytów otrzymało odznaki za 50-
-letnią przynależność do ZNP. Są to: 
Aleksandra Hawro, Józef Pytlowany, 
Maria Bluj, Zdzisław Sabat, Mieczy-
sława Chorążak, Stanisława Dudycz, 
Stanisława Tylko, Jadwiga Maślak, 
Stefania Dmitrzak, Zofia Cipora, 
Władysław Leszczyk, Maria Lutec-
ka, Zygmunt Śliwa, Kazimiera Śliwa, 
Helena Szajnowska.

Miłym akcentem spotkania 
było obdarowanie przez Wójta Gminy 
Dydnia wszystkich uczestników książ-
kami z okolicznościową dedykacją.

Nie zabrakło też podziękowań 
dla władz samorządowych i związko-
wych, dyrekcji miejscowej szkoły za 
pomoc w zorganizowaniu uroczystości, 
za wsparcie, współpracę i życzliwość.

Przy obiedzie i lampce szampa-
na płynęły wspomnienia, a w niejednym 
oku zakręciła się też łza wzruszenia.

Uczestniczka

„Wieczór z pastorałką i kolędą”
w Izbie Regionalnej w Krzywem

„Dlaczego jest święto Bożego 
Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się 
w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do 

Pana Jezusa
Dlatego, żeby podać sobie ręce

Dlatego, żeby uśmiechać się do 
siebie

Dlatego, żeby sobie przebaczać
Żeby każda czarodziejka po 

trzydziestu latach nie stała się 
czarownicą”

ks. Jan Twardowski
„Wieczór z pastorałką i kolędą” 

to przypomnienie wydarzenia, któ-
re miało miejsce wśród nocnej ciszy 
sprzed ponad 2000 lat – narodzenia 
Jezusa w Betlejem – fakt historycz-
ny. Różne formy przekazu tego wyda-
rzenia przyczyniły się do tego, że jest 
ono żywe. Pisali o nim poeci, muzycy 
tworzyli wspaniałą muzykę, a aktorzy 

Wrêczenie medali

Uczestnicy spotkania
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wcielali się w postacie charakterystycz-
ne z epoki, odgrywając przebieg spek-
taklu narodzin.

W programie „Wieczoru z pa-
storałką i kolędą” wykorzystano słowa 
i muzykę oraz wokal odtworzony z płyt 
CD i „na żywo”. Słowem różne formy 
przekazu oddziaływujące na uczucia  
i przemyślenia słuchaczy.

Uczestnikami „Wieczoru z pa-
storałką i kolędą” byli licznie przybyli 
mieszkańcy naszej wsi i z okolic oraz 
znakomici goście, spośród których wy-
mienić należy:
- ks. profesora Stanisława Nabywańca 

– autora monografii o Krzywem pt.: 
„Kartki z przeszłości wsi Krzywe”

- Małgorzatę Turopolską – instruktor 
GOK’u w Dydni – znaną ze wspa-
niałych reżyserii przedstawień „Ja-
sełek” i tworzenia teatrzyku „Przy-
goda”

- Małgorzatę Szajnowską – wielolet-
nią dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krzywem, obecnie z-ca dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Dydni

- Henryka Ciporę – artystę rzeźbiarza 
ludowego, „człowieka roku 2000” 
znanego w całym regionie

- Tadeusza Szajnowskiego – Preze-
sa OSP w Krzywem wspierającego 
Izbę Regionalną.

Znaczenie kolędy dla nas Pola-
ków najlepiej oddają słowa Jana Paw-
ła II – papieża wypowiedziane dnia 23 
grudnia 1999 r. na spotkaniu w Waty-
kanie z rodakami. Odczytał je Marek 
Piegdoń – druh OSP, a oto fragment:

„Kolędy nie tylko należą do na-
szej historii, lecz poniekąd tworzą na-
szą historię narodową i chrześcijańską. 
Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od 
najdawniejszych, staropolskich do tych 
współczesnych, od liturgicznych do pa-
storałek … Jak choćby ta … góralska: 
„Oj maluśki, maluśki”. Trzeba abyście 
tego bogactwa nie zagubili … Abyście 
wszyscy śpiewali kolędy, rozmyślali nad 
tym co one mówią, nad całą ich treścią 
…”

Przypominano więc obecnym 
„całą treść kolęd” zawartą w ewan-
gelii według św. Łukasza – piękny, 
plastyczny opis narodzenia dzieciąt-
ka. Fragment ewangelii odczytał Jan 
Nowicki – znany aktor krakowski (od-
tworzenie tekstu z płyty CD). W sku-
pieniu wysłuchano również wspo-
mnień o wieczorze wigilijnym pióra: 
K. I. Gałczyńskiego pt. „Powrót” oraz 
„Noc szczęśliwego rozwiązania” ks. J. 
Twardowskiego. Utwory te recytowały 

Karolina i Klaudia Kocyłówne.
Muzyczną oprawę „Wieczoru 

z pastorałką i kolędą” stanowiły kolędy 
i pastorałki w opracowaniu i wykona-
niu znanych polskich zespołów, takich 
jak: „Czerwone Gitary” – solista Sewe-
ryn Krajewski, „Arka Noego” – zespół 
dziecięcy Joszki Brody, „Piwnica pod 
Baranami” – solistka Beata Rybotycka, 
„Zakopiany” – góralski zespół pieśni 
i tańca.

Autorami słów do tych pasto-
rałek i kolęd były między innymi: 
Agnieszka Osiecka, Wanda Chotomska, 
Debora Broda. Muzykę skomponowali: 
Seweryn Krajewski, Zbigniew Preisner, 
oraz nieznani XIII wieczni twórcy. 

Atrakcją „Wieczoru z pastorałką 
i kolędą” poza słuchaniem nagrań z płyt 
CD, było wspólne – na żywo – śpiewa-
nie kolęd. Towarzyszyli nam akompa-
niując krzywiańscy wspaniali muzycy:

Ignacy Wójcik – organy
Mirosław Kraczkowski – organy
Marek Bocoń – harmonijka 
Józef Kłodowski – trąbka

Najmłodszym muzykiem był 
Bartek Szajnowski – uczeń szko-
ły muzycznej w Sanoku, syn prezesa 
OSP w Krzywem, który wykonał solo 
na trąbce najstarsze kolędy: „Wśród 
nocnej ciszy” – na otwarcie naszego 
spotkania z kolędą, oraz „Dzisiaj w Be-
tlejem” i „Bóg się rodzi” – jako akcent 
kończący wieczór słowno – muzyczny.

Elementem dekoracyjnym, sym-
bolizującym narodzenie Jezusa była 
drewniana szopa i leżące przed nią na 
sianku dzieciątko owinięte w pieluszki. 
Adorowały go, otaczając kręgiem, naj-
bliższe mu osoby:
Matka Boża – Klaudia Kraczkowska
Święty Józef – Grzegorz Bok

anioł – Iwona Bok
pastuszkowie – Szymon Szajnowski  

i Marcin Turoń
dzieci – Ania Leszczyk, Ola Szajnow-

ska.
Wyżej wymienione dzieci wy-

stępowały w strojach z epoki. Są one 
uczniami Szkoły Podstawowej Filialnej 
w Krzywem.

Dekoracją były też ekspozycje 
fotograficzne: „Jasełka” – wystawio-
ne w szkole pod kierunkiem Teresy 
Kogut, oraz „Opłatek wigilijny OSP 
w Krzywem”, „I Biesiada Ludowa 
w Jabłonce – prezentacja potraw regio-
nalnych przez KGW”, rysunki dzieci na 
temat „zwyczaje bożonarodzeniowe”, 
jak również tekst wierszowany autor-
stwa Ignacego Wójcika pt. „Święta 
Bożego Narodzenia dawniej i dzisiaj”.

Poza „strawą duchową” – poezją 
i muzyką o różnym charakterze wyrazu 
nie obyło się bez „okruchów ze świą-
tecznego stołu” – poczęstunku słody-
czami. Było to nawiązanie do tradycyj-
nego tzw. „okolędowania” - kolędnicy 
chodzący po domach po odśpiewaniu 
kolęd dziękowali gospodarzom pasto-
rałką, życząc zdrowia, szczęścia, obfi-
tych zbiorów, a ci jak zwyczaj nakazy-
wał częstowali ich i gości „czym chata 
bogata”.

Na zakończenie aplauz ze strony 
obecnych był spontaniczny i wymow-
ny, gdyż w podzięce dla wykonawców 
i organizatorów spotkania odśpiewano 
na stojąco „Sto lat”.

Ponadto w kuluarach ks. prof. 
Stanisław Nabywaniec gratulował oso-
biście organizatorom koncepcji oraz 
głębokich treści zawartych w progra-
mie. Tego samego zdania była Małgo-
rzata Turopolska – instruktor GOK’u 

fot. redakcja
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w Dydni – dziękując za zaproszenie.
Natomiast Jerzy F. Adamski 

– Wójt Gminy Dydnia na indywidualne 
zaproszenie odpowiedział pisząc:
„Serdecznie gratuluję pomysłu zorgani-
zowania „Wieczoru z pastorałką i kolę-
dą”. Świadczy to o osobistym wkładzie 
pracy. Osiągnięcia Izby Regionalnej 
w Krzywem cieszą się uznaniem śro-
dowiska lokalnego. Gmina potrzebuje 

dobrych przykładów inicjatyw, które 
przyczyniają się do upowszechniania 
kultury.

Otrzymanie zaproszenia na 
„Wieczór z pastorałką i kolędą” jest 
dla mnie wyróżnieniem, jednak z powo-
du konieczności wyjazdu służbowego 
nie mogę wziąć udziału w spotkaniu.

Życzę udanej uroczystości przy-
noszącej radość i satysfakcję

Z poważaniem
Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski”
Bardzo dziękuję wszystkim za 

słowa uznania dla działalności Izby 
Regionalnej. Dodam, że poza już wy-
mienionymi osobami do atrakcyjności 
spotkania z kolędą przyczynili się rów-
nież:
Grzegorz i Tomasz Szajnowski – ope-

ratorzy dźwięku
Grzegorz Cipora – autor afiszy i za-

proszeń
Krystyna Toczek – wypożyczyła od-

twarzacz płyt CD
Maria Nykiel – darowała snop siana
Krystyna i Wojtek Bok – przygotowa-

li salę gimnastyczną

Poza tym Zygmunt Kocyła 
„etatowy” fotograf Izby Regionalnej 
uwiecznił „Wieczór z pastorałką i kolę-
dą”. Zapraszam do obejrzenia tej ekspo-
zycji w niedługim czasie.

Uważam, że „Wieczór z pasto-
rałką i kolędą” spełnił zadanie zawarte 
w cytowanych słowach Ojca Świętego 
– Jana Pawła II oraz w podanym wyżej 
jako motto wierszu ks. Twardowskie-
go, bo „uśmiechaliśmy się do siebie” 
i „podawaliśmy sobie ręce”. Szczegól-
nie w tym dniu – 29.I.2006 – „podanie 
sobie rąk” wyraziło naszą solidarność 
z mieszkańcami Śląska, którzy stracili 
bliskie osoby w katastrofie budowlanej 
dnia 28.I.2006 o godz. 17:15. Jednocząc 
się ze wszystkimi osobami pozostający-
mi w bólu po stracie najbliższych.

„Wieczór z pastorałką i kolędą” 
Izba Regionalna w Krzywem dedyku-
je mieszkańcom Katowic i wszystkim 
rodzinom z kraju i za granicą, których 
członkowie zginęli pod gruzami hali 
gdzie odbywała się Europejska Wysta-
wa Hodowców Gołębi.

B. Krzywonos

Warsztaty taneczne w Białym Dunajcu
Od 5-11 lutego 2006 roku w Bia-

łym Dunajcu k/Zakopanego Młodzie-
żowy Zespół Pieśni i Tańca z Niebocka 
wraz z Narodowym Młodzieżowym Ze-
społem Pieśni i Tańca „SERPANOK” 
ze Lwowa uczestniczył w warsztatach 
tanecznych połączonych z feryjnym 
wypoczynkiem.

Z naszym zespołem pracowała 
Walentyna Wartownik – choreograf 
i kierownik zespołu, która uczyła nas 
układu tanecznego z centralnej Ukra-
iny „KOŁOMYJKI”. Mamy nadzieję, 
że trudny, bardzo energiczny taniec 
wejdzie na stałe do naszego bogatego 
repertuaru. Dużym atutem prowadzo-
nych warsztatów było pokazywanie 
wszelkich układów przez parę naszych 
kolegów z ukraińskiego zespołu.

Młodzieżowy Zespół Pieśni 
i Tańca „SERPANOK” ze Lwowa, to 
jeden z nielicznych na Ukrainie zespo-
łów narodowych. Mają od czterech do 
pięciu prób w tygodniu, z przygotowa-
niem baletowym i śpiewem włącznie. 
Profesjonalizm w pełnym słowa zna-
czeniu. Ale jak się uczyć to od najlep-

szych. Naszymi opiekunami podczas 
warsztatów byli: dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Niebocku Renata Sień-
czak, kierownik Zespołu Beata Źółkoś, 
Justyna Kołodziej oraz dyrektor GOK 
w Dydni Jacek Adamski.

Mieszkańcy naszej Gminy i nie 

tylko mieli okazję zobaczyć Narodowy 
Zespół Pieśni i Tańca „SERPANOK” 
na I Międzynarodowym Festiwalu Pie-
śni i Tańca, który odbył się w czerwcu 
2005 roku w Niebocku. Będą także mo-
gli podziwiać starszą grupę na II Mię-
dzynarodowym Dziecięcym Festiwalu 
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Pieśni i Tańca, który będzie organizo-
wany w Niebocku 3-4 czerwca 2006 r.

„II Dziecięcy Festiwal Pieśni 
i Tańca, który odbędzie się podobnie jak 
w ubiegłym roku w Niebocku, będzie 
skupiał (prowadzimy w tym kierunku 
rozmowy i starania) zespoły z południa 
Europy. Wiodącym zespołem oprócz 
naszego Zespołu z Niebocka, będzie 
„SERPANOK” z Ukrainy lub „URPIN” 
z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji. Mam 
nadzieję, że będziemy dysponować już 
profesjonalną dużą sceną, którą zakupi-
my z realizowanego Programu Odnowy 

Wsi Grabówka. Chciałbym, aby park 
przy szkole w Niebocku, odpowiednio 
wyposażyć tj. zrobić na stałe oświetle-
nie wokół boiska, więcej siedzisk, tak 
aby festiwal nabrał odpowiedniego sty-
lu i klasy i wpisał się na stałe do kalen-
darza czołowych imprez woj. podkar-
packiego” – Jacek Adamski dyr. GOK 
w Dydni.

Wyjazd na warsztaty do Białe-
go Dunajca doszedł do skutku dzięki 
wsparciu finansowemu wielu podmio-
tów, którym w imieniu Zespołu składam 
serdeczne podziękowania a szczególnie: 

Firmie „POLIKAT” z Brzozowa, 
Bankowi Spółdzielczemu z Sa-
noka, GOK w Dydni, Urzędo-
wi Gminy w Dydni, Radzie Rodziców 
działającej przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Niebocku oraz dyrek-
cjom wymienionych szkół. Za czuwa-
nie nad dopięciem wszelkich spraw 
organizacyjnych szczególnie dziękuję 
kierownikowi zespołu - Beacie Źółkoś 
i choreografowi - Adamowi Królowi.

J.A.

Wystawa Wojtka 
Kraczkowskiego 

w Brzozowie

„Środowisko a człowiek” - konkurs rozstrzygnięty

Konkurs został zrealizowany 
we wsi Grabówka wśród kobiet wiej-
skich. Konkurs trwał od m-ca stycznia 
do 10 marca 2006 r. Celem konkursu 
była: edukacja mieszkańców obszarów 
wiejskich w kierunku działań proekolo-
gicznych oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia rodziny wiejskiej.

Tematy obejmowały takie za-
gadnienia jak:
- upowszechnienie zasad ochrony 

środowiska na obszarach wiejskich 
obejmujących ochronę wód, powie-
trza i gleb.

- produkcję żywności metodami 
ekologicznymi

- ekologiczne aspekty prowadzenia 
gospodarstwa domowego.

W konkursie udział wzięło 15 
osób.

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch etapach. I etap gminny trwał 
od stycznia do marca, II etap wojewódz-
ki odbędzie się w m-cu kwietniu.

Organizatorami konkursu na eta-
pie gminnym jest Podkarpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwa-
le, Zespół Doradców w Brzozowie 
oraz samorząd lokalny – Urząd Gminy 

w Dydni.
Dwa spotkania 

poprzedzające, przy-
bliżyły Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich 
tematykę zasad ochro-
ny środowiska, produk-
cję żywności metodami 
ekologicznymi i ekolo-
giczne aspekty prowa-
dzenia gospodarstw do-
mowych.

Uzyskana przez 
uczestników wiedza na 

szczeblu gminnym została sprawdzo-
na w formie testu pisemnego opraco-
wanego przez PODR w Boguchwale 
– organizatora konkursu. Na podstawie 
zdobytych punktów komisja wyłoniła 
3 laureatki, które będą reprezentować 
wieś Grabówkę w II etapie na szcze-
blu wojewódzkim w kwietniu 2006 r. 
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale.

Jury w składzie: Urszula Rajtar 
– PODR Brzozów, Jolanta – Poprawa 
– Leska PODR Boguchwała, Maria 
Ruszel – dyrektor szkoły dokładnie 
sprawdziło i podliczyło punkty.

Zwycięzcy konkursu:
1. Jadwiga Kuczma - I miejsce
2. Barbara Kucharska, Małgorzata 

Ratajczyk – II miejsce
Podsumowanie konkursu odbyło 

się 10.03.2006 r. w Szkole Podstawo-
wej w Grabówce. W podsumowaniu 
konkursu uczestniczyli Wójt Gminy 
Dydnia - Jerzy F. Adamski, Sekretarz  
Gminy – Alina Maślak oraz Maria Ru-
szel – Dyrektor SP w Grabówce, któ-
rzy to wręczyli nagrody rzeczowe dla 
wszystkich uczestników konkursu.

Wiadomość z ostatniej chwili:
Prace Wojtka Kraczkowskie-

go prezentowane w Izbie Regio-
nalnej w Krzywem w dniach 15.II 
– 31.III.2006 zostaną wystawione w Pe-
dagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
– filia w Brzozowie. Brzozów ul. Armii 
Krajowej 2 w godzinach od 10 do 18.

Wszystkich którzy jeszcze nie 
zapoznali się z jego twórczością ser-
decznie zapraszamy.

Bogusława Krzywonos

Sponsorami nagród byli: Wójt 
Gminy Dydnia, Starostwo Powiatowe.

KGW w Grabówce składa po-
dziękowanie pracownikom z PODR-u 
za zorganizowane konkursu, Marii Ru-
szel za udostępnienie lokalu, sponso-
rom za nagrody, oraz Lesławowi Mazur 
za dużą pomoc.

Urszula Rajtar
Małgorzata Ratajczyk

Wrêczenie nagród

fot. M. Ratajczyk
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40 - lecie sakry biskupiej Ignacego Tokarczuka
6 lutego br. ks. Arcybiskup 

Ignacy Tokarczuk obchodził jubileusz 
40-lecia przyjęcia sakry biskupa prze-

myskiego. Z tej okazji delegacja Gminy 
Dydnia w osobach wójta - Jerzego F. 
Adamskeigo, v-ce wójta - Stanisława 

Pałysa, przewod-
niczącego Rady 
Gminy - Piotra Szu-
la skarbnika gminy 
– Marii Biedy,  oraz 
sekretarza gmi-
ny – Aliny Maślak 
wręczyła Arcybi-
skupowi Ignacemu 
Tokarczukowi – 
Honorowemu Oby-
watelowi Gminy 
Dydnia pamiątko-
wy grawerton.

A.M.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lu-
tego 1918 r. w Łubiankach Wyżnych k. Zbaraża. Święcenia 
kapłańskie przyjął 21 czerwca 1942 r. we Lwowie. Nominację 
na biskupa przemyskiego otrzymał 3 grudnia 1965 r., sa-
krę biskupią zaś przyjął 6 lutego 1966 r. 25 marca 1992 r. 
mianowany został arcybiskupem mropolitą przemyskim. 
Utworzył 220 lacówek parafialnych, doprowadził do wy-
budowania 430 kościołów, bronił niezłomnie praw Kościoła 
i sprawiedliwości społecznej. Do dziś kształtuje postawy spo-
łeczne, a w czasach PRL naw z narażeniem życia prze-
ciwstawiał się ateizmowi i sekularyzacji. Był najbardziej 
atakowanym biskupem przez reżim komunistyczny w Pol-
sce. Jt doktorem filozofii. Był wikariuszem, proboszczem, 
wykładowcą przedmiotów filozoficznych i katolickiej nauki 
społecznej, duszpasterzem akademickim, adiunktem na 
Wydziale Teologii KUL, członkiem Rady Głównej Episkopa-
tu Polski, Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. 
Jan Paweł II w 1991 r. przyznał mu godność arcybiskupa. Od 
1993  r. jt emerytowanym mropolitą przemyskim.

Grono osób wyróżnionych honoro-
wym tytułem „Indywidualności roku w regio-
nie brzozowskim” obejmuje kilkudziesięciu 
społeczników, ludzi kultury i sztuki, duszpa-
sterzy i przedsiębiorców. Pierwszy miesiąc 
2006 r. stał się okazją do poszerzenia tej 
grupy w jedenastej edycji konkursu czytelni-
ków „WB” o kolejnych ludzi dobrej woli, któ-
rzy służbę wspólnocie lokalnej traktują jako 
swoje powołanie.

Wieczorna gala w niedzielę 22 
stycznia obfitowała w podkreślenie warto-
ści misji społecznikowskiej osób wybitnych, 
którzy stają się wzorami osobowymi dla in-
nych i starają się wyrwać wiele uśpionych 
talentów w sporej grupie ludzi niezbyt ak-
tywnych.

Przewodniczący Zarządu ZGB Zdzi-
sław Wojdanowski nawiązał do tego właśnie 
aspektu w słowach: „Laureaci to jednostki 
ambitne, dążące z całą konsekwencją do 
szczytnych celów, ludzie osiągający sukce-
sy, aktywni społecznie. Wymowa imprezy 
wskazuje jednoznacznie na to, że wbrew 
temu, co twierdził Arystoteles, prawo do re-
alizowania własnych ambicji posiadają nie 
tylko jednostki przewodzące określonym 
zbiorowiskom ludzi, ale każdy kto pracuje, 
rozwija talenty, żyjąc nie tylko dla siebie, ale 
również dla otoczenia. Ambicja nakazuje 
jednak właściwy osąd swojej wartości, wy-
maga żelaznej woli, zdecydowanej osobo-
wości. Takich ludzi przywykliśmy nazywać 
indywidualnościami.

Kulminacyjny moment uroczystości 
podsumowującej jedenastą edycję konkursu 

stanowiła prezentacja laureatów 2005 roku. 
Czytelnicy i członkowie kolegium redakcyj-
nego miesięcznika zdecydowali się uho-
norować tytułem następujące osobowości: 
Józefa Cudaka, Pawła Junka, o. Stanisława 
Owoca, Tadeusza Sperbera, Piotra Stańkę, 
Marię Suwałę oraz mieszkańców naszej 
gminy: Zofię i Tadeusza Pelczarów.

Państwo Pelczarowie są właści-
cielami gospodarstwa agroturystycznego 
w Grabówce. Wyróżnieni zostali za wygra-
nie finału wojewódzkiego i zdobycie trze-
ciego miejsca w kraju w XII Ogólnopolskim 
Konkursie Agroekoturystycznym „Zielone 
Lato” w 2005 r. oraz za promowanie walo-

rów krajoznawczych Pogórza Dynowskiego 
wśród gości z odległych regionów Polski.

Jedenasta edycja konkursu po raz 
kolejny wykazała, że wśród mieszkańców 
regionu brzozowskiego autentycznych spo-
łeczników nie brakuje, a tworzą oni wspa-
niały potencjał zaangażowania w służbie 
całym wspólnotom lokalnym.

M.A.J.(W.B.)

red: powyższy tekst jest fragmentem prze-
druku tekstu, który ukazał się w Wiadomo-
ściach Brzozowskich (Nr  2/2006)

Państwo Pelczarowie laureatami „Indywidualnośći Roku”

Laureaci konkursu (Tadesz Pelczar pierwszy z prawej)

fo
t. 

S.
 C
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fot. redakcja

Wrêczenie grawertonu
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W dniu 6.03.2006 roku w Bi-
bliotece w Końskiem została otwarta 
wystawa, której tematem są prace wy-
konane haftem krzyżykowym.

Tematyka prac jest różnorodna. 
Są to krajobrazy, pejzaże, kwiaty, ob-
razy o tematyce religijnej, kartki świąt 
wielkanocnych. Pokazano również 
książki instruktażowe, jak tego typu 
prace należy wykonać.

Na wystawie znalazły się też 
robótki ręczne wykonane szydełkiem 
przez Dorotę Kupczakiewicz. Prace 
bardzo staranne, pięknie wykonane, 
z „dużym smakiem artystycznym”. Po-
trzebne materiały do wykonywania tego 
typu obrazów to kanwa (nazwa materia-
łu) i mulina (nici). „Obrazy malowane 
igłą” wykonywane są przede wszyst-
kim porą zimową, kiedy to gospodynie 
wiejskie dysponują największa ilością 
wolnego czasu. Bo wykonanie takiego 
obrazu to niejednokrotnie okres paru 
tygodni czy miesięcy.

Na wystawie znalazły się pra-
ce Pań: Krystyny Pytlowany, Haliny 
Florko, Iwony Piegdoń, Barbary Ty-

mińskiej, Małgorzaty Maślak, Danu-
ty Wójcik, Grażyny Maślak, Reginy 
Baran. Zorganizowaniem ekspozycji 
zajęły się: Danuta Baran – pracownik 
Biblioteki w Końskiem i Dorota Se-
man. Ekspozycja cieszy się sporym za-

interesowaniem mieszkańców. Pierw-
szym zwiedzającym wystawę był Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz 
Sekretarz Gminy Alina Maślak.

Małgorzata Turopolska

Obrazy igłą malowane

W miejscowości Ulucz - dnia 
16 lutego 2006 r. miało miejsce spo-
tkanie Władz Gminy Dydnia z Kołem 
Gospodyń Marzeń tejże wsi. Spotkanie 
to odbyło się pod hasłem „Książka dla 
każdego dziecka”. 

Przed opisaniem samego spo-
tkania należy wspomnieć, że pierw-
szym ważnym i znaczącym w tym roku 
wydarzeniem było powstanie w dniu 
30 stycznia, Koła Gospodyń Marzeń. 
W skład tego Koła wchodzi na razie 
niewielka grupa pań i są to: Wójcik Bo-
żena, Stareńczak Natalia, Wolwowicz 
Janina, Polańska Zofia, Demkowicz 
Dorota, Patulak Kazimiera, Czopor 
Monika, Mazur Katarzyna i Polań-
ska Józefa.

Głównym celem spotkania było 
uroczyste zapoczątkowanie działalno-
ści świetlicowej w budynku byłej Szko-
ły Podstawowej oraz umożliwienie pa-
niom z Koła Gospodyń wypożyczanie 
znajdujących się tam książek, dzieciom 
oraz zainteresowanym mieszkańcom 
wsi. Innym ważnym celem było po-
szukiwanie w trakcie wspólnej dysku-

sji nowych pomysłów na to, co zrobić, 
aby Ulucz zaczął się rozwijać i funk-
cjonować na określonym poziomie we 
wspólnocie gminnych wsi.

Spotkanie rozpoczęło się krót-
kim powitaniem zgromadzonych gości 
przez sołtysa wsi Tadeusza Stareńcza-
ka, przemówieniem przewodniczącej 
Koła Gospodyń pani Bożeny Wójcik, 
a także podziękowaniami skierowany-
mi do Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. 
Adamskiego za pomoc w zainicjowa-
niu działalności na rzecz rozwoju wsi 
Ulucz.

W trakcie spotkania wystąpiły 
dzieci mieszkające we wsi, recytując 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
wiersze i tym samym wyrażając swoje 
zainteresowanie dalszym losem budyn-
ku szkoły, do której kiedyś uczęszczały 
i w której spędziły część swojego dzie-
ciństwa. Po tym wystąpieniu Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski podarował 
dzieciom książki ze swojej prywatnej 
biblioteki.

Dalsza część tego spotkania 
przerodziła się w spontaniczną dyskusję 

na temat Ulucza, dawnych jego wyda-
rzeń, przemian, obyczajów, kultury itp. 
Podczas spotkania był również czas na 
wspólne śpiewy starych ludowych pie-
śni. Ogólnie atmosfera spotkania była 
przyjazna i radosna.

 Podsumowując całe to opisy-
wane wydarzenie należy podkreślić 
zaangażowanie pań z nowopowstałe-
go Koła Gospodyń Marzeń w Uluczu, 
gdyż pomysł z wypożyczaniem książek 
był głównie ich pomysłem i to one zde-
cydowały się poświęcać czas na rozwi-
janie tej działalności. Dla Ulucza jest to 
pewien rodzaj sukcesu ponieważ wieś, 
która kiedyś liczyła kilkaset mieszań-
ców i dobrze funkcjonowała na naszym 
terenie, dzisiaj jest jedynie atrakcyjną 
turystycznie wsią, a jej nieliczni miesz-
kańcy do tej pory nie widzieli perspek-
tyw rozwoju. 

Miejmy nadzieję, że jeden dobry 
pomysł i zaangażowanie w jego reali-
zację zrodzi kolejne pomysły i tym sa-
mym będzie sprzyjał dalszemu rozwo-
jowi Ulucza i jego mieszkańców.

Natalia Stareńczak

„Książka dla każdego dziecka”- i nie tylko

fo
t. 
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Organizatorki wystawy
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Zreformowana szkoła powinna 
przygotować swojego wychowanka do 
aktywnego uczestnictwa w społeczeń-
stwie informacyjnym. Aby to osiągnąć, 
należy stworzyć w szkole odpowiednie 
ku temu warunki.

Duża rola w tym procesie przy-
pada bibliotekom szkolnym, które 
powinny przekształcić się w Szkolne 
Centra Informacji. Wynika to z potrzeb 
młodzieży i jej oczekiwań wobec biblio-
teki i bibliotekarzy. Uczniom nie wy-
starcza już wyłącznie słowo drukowane 
w postaci książki czy czasopisma, gdyż 
wkraczając w XXI wiek zwiększyły się 
ich oczekiwania i ambicje. Mamy świa-
domość tego, że procesy uczenia są tym 
efektywniejsze, im poznawanie wiedzy 
ma bardziej wielozmysłowy charakter, 
że pomoce multimedialne w znaczący 
sposób wpływają na pobudzenie moty-
wacji poznawczej. Internet staje się naj-
bogatszym źródłem wiedzy z różnych 
dziedzin. Dzięki zasobom interneto-
wym zdobywamy informację faktogra-
ficzną, bibliograficzną, wyszukujemy 
w zasobach innych bibliotek, czytamy 
niedostępną literaturę, czasopisma, za-
mawiamy książki.

W Unii Europejskiej za jeden 
z głównych priorytetów uznano budo-
wanie tzw. przyjaznego społeczeństwa 
informacyjnego, toteż Internet uważany 
jest za kluczowy element rozwoju cy-
wilizacji.

Gimnazjum w Dydni przystąpiło 
do projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską ,,Internetowe Centra 
Informacji Multimedialnej w Bibliote-
ce Szkolnej”.

Główne cele projektu to:
• Podnoszenie jakości i dostępności 

kształcenia poprzez promocję wy-
korzystania nowoczesnych techno-
logii w oświacie.

• Ułatwienie indywidualnego zdoby-
wania i przetwarzania informacji 
dostępnej przez sieć Internet oraz 
informacji multimedialnej przez 
uczniów i nauczycieli.

• Zwiększenie potencjału edukacyj-
nego bibliotek szkolnych.

• Wspieranie procesu ustawicznego 
kształcenia się i samokształcenia 
uczniów, nauczycieli, a także spo-
łeczności lokalnej.

• Wspieranie realizacji zadań szkoły 
zapisanych w podstawie programo-
wej.

• Wyrównywania szans edukacyjnych 
młodzieży niezależnie od miejsca 
zamieszkania i statusu majątkowe-
go.

• Wspieranie integracji młodzie-
ży w aspekcie różnic kulturowych, 
sprawności fizycznej i intelektual-
nej.

• Umożliwienie uczniom, nauczycie-
lom i środowisku lokalnemu dostę-
pu do Internetu poza systemem lek-

cyjnym.
W ramach projektu Europejskie-

go Funduszu Strukturalnego Gimna-
zjum w Dydni otrzymało 4 stanowiska 
komputerowe i urządzenie wielofunk-
cyjne (skaner, drukarka, ksero). Utwo-
rzono w ten sposób Szkolne Centrum 
Informacyjne. 

Powstanie SCI wiązało się z do-
konaniem zmian w bibliotece szkolnej. 
Księgozbiór przeniesiono do nowego 
pomieszczenia. Dzięki staraniom Dy-
rektora SP dotychczasowy lokal biblio-
teki został odnowiony i wyposażony 
w nowe meble. Zaciszne i estetyczne 
miejsce sprzyja nauce i zachęca do ko-
rzystania z Internetu. 

Biblioteka udostępnia wszelką 
informację w trzech podstawowych za-
kresach:
- tradycyjne dokumenty biblioteczne 

(książki i czasopisma),
- multimedialne pomoce edukacyjne,
- informacje i dokumenty dostępne 

w Internecie.
 Z Centrum mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele, rodzice, a także spo-
łeczność lokalna.

Godziny otwarcia SCI:
Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 12:00 - 18:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 7:30 - 13:30

J.R.

Szkolne Centrum Informacji w Dydni

Według policyjnych statystyk...
Za nami kolejny rok, w styczniu 

i lutym, podobnie jak w innych insty-
tucjach podliczamy miniony rok, jaki 
był pod względem bezpieczeństwa dla 
nas mieszkańców. Przedstawiamy Pań-
stwu jaki był to rok na terenie Gminy 
Dydnia.

W minionym roku na wszystkich 
drogach gminy miało miejsce 28 zda-
rzeń drogowych w tym 4 wypadki - bez 
ofiar śmiertelnych i 24 kolizje, gdzie 
obrażenia ciała odniosło 8 osób. I tak: 
na drodze wojewódzkiej W-835 na te-

renie gminy od Niebocka do Niewistki 
miało miejsce 3 wypadki (Krzemienna 
– 2, Dydnia – 1) i 19 kolizji (Niebocko 
– 7, Dydnia – 8, Obarzym – 3, Niewist-
ka – 1) w zdarzeniach tych rany odnio-
sło 6 osób. Na drogach powiatowych: 
P-2047 w Końskiem zdarzył się jeden 
wypadek i jedna kolizja, tu rany odnio-
sły 2 osoby, droga P-2046 – trzy kolizje 
w Temeszowie.

W tym też czasie na terenie gmi-
ny popełniono 32 przestępstwa w tym 

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie 
radzi, pomaga, informuje, przestrzega ...

centrala KPP: tel. 43-08-399, rewir dzielnicowy w Dydni, tel. 43-08-372
Telefony alarmowe: 997, kom. 112.
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kradzieże, kradzieże z włamaniem, 
uszkodzenia mienia, pobicia i inne. I tu 
należy się pochwalić bowiem wykry-
walność ich jest zadawalająca, bowiem 
ustalono sprawców wszystkich kradzie-
ży z włamaniem, pobicia czy uszkodze-
nia mienia oraz znaczną część kradzieży. 
Nie znaczy to, że zdarzenia z minionego 
roku poszły do lamusa, niektóre z nich 
miały miejsce w ostatnich dniach roku 
i nadal trwają czynności wyjaśniające, 
stąd też i informacja w przedmiotowym 
zakresie, ze zrozumiałych względów, 
musi być dość ogólna. Dodać należy, że 
najwięcej przestępstw popełniono na te-
renie Dydni i Niebocka – po 9 oraz Wi-
tryłowa – 6, w innych miejscowościach 
są to wielkości rzędu 1-2 zdarzeń. 

Warto dodać, że sukcesy poli-
cjantów z KPP w Brzozowie czy Re-
wiru Dzielnicowych w Dydni są także 
zasługą mieszkańców gminy, którym 
widać, że zależy na tym, aby żyło się 
i mieszkało coraz spokojniej. W wielu 
działaniach policyjnych przekazywano 
nam informacje pozwalające ustalić czy 
zatrzymać sprawców np. kradzieży czy 
włamań, sprawców uszkodzenia mienia 
i innych zdarzeń. Dziękujemy także za 
sygnały o tym, że w niektórych rodzi-
nach działo się źle, że informowaliście 
nas Państwo o awanturach domowych, 
gdzie poszkodowanymi były obok do-
rosłych domowników dzieci. Na zgło-
szenia o interwencję kogoś z domow-
ników lub sąsiadów w minionym roku 
podejmowaliśmy czynności policyjne 
383 razy. Cieszymy się, że zwracaliście 
Państwo uwagę na żyjących obok Was 
sąsiadów w podeszłym wieku w tym 
mieszkających samotnie, którzy sami 
z różnych względów nie chcieli prosić 
o pomoc. Po każdym ze zgłoszeń stara-
liśmy się wspólnie z instytucjami poza-
policyjnymi min. Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej czy Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych pomagać potrzebującym 
lub zainteresowanie nimi kierować do 
innych adresatów. O zagrożeniach na 
terenie gminy ale i powiatu policjanci 
rewiru informowali mieszkańców na 
15 spotkaniach środowiskowych, na 
które byli zapraszani a także podczas 
24 spotkań z młodzieżą szkolną oraz 
wielu spotkaniach z poszczególnymi 
mieszkańcami wsi podczas odwiedzin 
posesyjnych. Cieszy fakt, że traktuje-
cie Państwo dzielnicowych nie jak zło 
konieczne, ale znajdujecie czas na krót-
szą lub dłuższą rozmowę, na zwrócenie 
uwagi o tym co jest złe i co należałoby 
zmienić. Jedne z sugestii załatwiane 
były od razu, inne przekazywano wła-
ściwym adresatom do realizacji, nic nie 
pozostało bez echa.

W bieżącym roku podobnie jak 
w dwóch ostatnich latach nasilał się 
będzie ruch na drodze, co szczególnie 
zauważalne jest w okresie od godzin 
popołudniowych w piątek do godzin 
wieczornych w niedzielę, spacerowanie 
połową pasa jezdni powoduje zagroże-
nie dla pieszego i kierującego, o kolizję 
lub wypadek nietrudno. Szczególnie 
niebezpieczne jest w godzinach noc-
nych.

W najbliższym czasie uważajmy 
na powstałe na drogach dziury i wyrwy 
aby nie uszkodzić własnego pojazdu lub 
innego w czasie omijania ich.

Wiosenne wypalania...
Już prawie wiosna, pierwsze jej 

oznaki zobaczymy wkrótce. Zaczną się 
więc przydomowe i nie tylko porząd-
ki. Wzdłuż dróg, na polach, łąkach, na 
ogrodach zacznie się wypalanie zeszło-
rocznych traw, chwastów i śmieci.

Wypalanie traw oprócz tego, że 

jest naprawdę niebezpieczne, 
jest też niedozwolone. Określają 
to odpowiednie zapisy prawne: 
ustawa o ochronie przyrody, zgodnie 
z art. 45 ustawy „zabrania się wypa-
lania roślinności na łąkach, pastwi-
skach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych 
lub w strefie oczeretów i trzcin”. Art. 
59. „Kto wypala roślinność na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kole-
jowych, w strefie oczeretów lub trzcin 
podlega karze aresztu lub grzywny”. 
Wypalania traw zabrania też ustawa 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach, jej 
art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że „w lasach 
oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 m od 
granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać nie-
bezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ognisk poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego 

2. korzystania z otwartego płomie-
nia 

3. wypalania wierzchniej warstwy 
gleby i pozostałości roślinnych.” 

Dodatkowe sankcje zagrażają 
osobom, które doprowadziły do czy-
jejś śmierci lub powstania strat mate-
rialnych. Według kodeksu wykro-czeń 
za tego typu czyn grozi kara aresztu, 
grzywny lub nagany. Grzywnę wymie-
rza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przestrzegamy przed zagroże-
niami wynikającymi z wypalania ro-
ślinności.

Apelujemy o rozsądek! Zanim 
podpalisz, zastanów się czy przez bez-
myślność nie narazisz życia swojego 
i innych.

nadkomisarz Jan Wolak

Zmaina uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Dydnia na lata 2005 - 2008
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dydnia na 2006 rok.
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dydnia
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dydnia”
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Dydnia na 2006 rok
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie, 

ścieków 
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy

RADA GMINY UCHWALIŁA

jest też niedozwolone. Określają 
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Miejscowość położona w wą-
skiej stromej dolinie, na pd-wsch. od 
Dydni. W wieku XV prawdopodobnie 
jeszcze nie istniała. Źródła po raz pierw-
szy wymieniają ją w 1552 r. Nazwa wsi 
może mieć dwojakie pochodzenie: od 
nierównego, pagórkowatego terenu lub 
od obszaru przylegającego do krzywej 
rzeki. W Krzywem zachowała się dawna 
filialna (parafia Końskie) cerkiew grec-
kokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bo-
żej. Świątynia drewniana, dwudzielna, 
została zbudowana w 1759 r. Położona 
przy szosie, na wzniesieniu, dwukrotnie 
przebudowana (1872, 1971) zatraciła 
cechy stylowe. Na zewnątrz budynek 
szalowany deskami z listwowaniem 
i gzymsem arkadowym, u dołu fartuch 
z desek. Sześcioboczna wieżyczka na 
sygnaturkę, prawdopodobnie z 1872 
r. Wnętrze przekształcone, ściany ze 
śladami iluzjonistycznej polichromii 
z 1872 r. z motywami architektoniczny-
mi, pokryte płytami.

Od 1971 r. świątynia jest rzym-
skokatolickim kościołem filialnym 

(parafia Dydnia) pw. Matki Bożej Ła-
skawej. Z 1868 r. pochodzi murowana 
rządcówka, niegdyś należąca do folwar-
ku Dydyńskich, później Pohoreckich. 
Parterowa na piwnicach, pod dachem 
profilowany gzyms.

Tragicznym wydarzeniem 
w dziejach wsi zapisał się dzień 13 lute-
go 1942 r. Wtedy to funkcjonariusze ge-
stapo zamordowali 8 osób narodowości 
żydowskiej. Ofiarami byli: Szyja Brand 
(ur. 1903), Izaak Fenig (ur. 1916), Men-
del Fenig (ur. 1879), Mońka Fenig (ur. 
1912), Pinkos Fenig (ur. 1910), Ra-
isa Fenig (ur. 1895), Runda Fenig (ur. 
1912) i Marynka Piszko.

Ważnym wydarzeniem dla wsi 
były hucznie obchodzone uroczystości 
450 – lecia wsi w 2002r. Uroczystość 
byłą tym ważniejsza iż połączona była 
z nadaniem sztandaru OSP (red: wię-
cej o tej uroczystości można przeczy-
tać było w poprzednim numerze Naszej 
Gminy Dydnia).

W Krzywem mieszka zna-
ny rzeźbiarz ludowy Henryk Cipo-

ra (ur.1936 r.). Rzeźbi i maluje od 26 
roku życia. Laureat „indywidualności 
rok 2000 w powiecie brzozowskim”. 
Specjalizuje się w rzeźbiarstwie sakral-
nym.

Udekorował organy w świąty-
niach w Brzozowie, Starej Wsi, Dydni, 
Borku Starym i Końskiem. Jest autorem 
stacji Drogi Krzyżowej w Końskiem, 
Krzywem, Golcowej – Różance oraz 
Ujazdach. 

Jego bogaty dorobek artystycz-
ny można znaleźć także w Domaradzu, 
Chałupkach Dębniańskich k/Leżajska, 
Hyżnem, Mchawie k/Baligrodu, Przy-
sietnicy, Straszydlu, Jabłonce, Krzy-
wem, Goszczykach k/Krakowa, Witry-
łowie, Wydrnej oraz Przemyślu.

W nowym budynku szkoły znaj-
duje się muzeum wiejskie, utworzone 
z inicjatywy Bogusławy Krzywonos, 
Zygmunta Kocyły i Krystyny Toczek.

Krzywe
Nasza Mała Ojczyzna

fot. redakcja

Panorama wsi

Kaplica w Krzywem
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Widok na „doln¹” czêœæ wsi

Jerzy F. Adamski
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Józef PytlowanyW wyniku poniesionych dużych 
strat natarcie zostało przerwane.

W drugim natarciu w dniu l7 
maja udział bierze Tućki. W nawale 
ognia artyleryjskiego i maszynowego, 
nacierający obok niego żołnierz zostaje 
ranny pociskiem w ramię i pada.

Tućki leżąc ściąga rannego 
w zagłębienie skalne ratując go przed 
dalszymi seriami. W tym momencie 
odłam skalny wyrzucony przez pocisk 
z bliskiej odległości uderza go w głowę 
chronioną przez hełm, a kruszec skalny 
rani go w twarz. Zamroczony uderze-
niem pada obok rannego. Twarz zale-
wa mu krew. Słyszy tylko ogłuszający 
huk, trzask i jęki rannych wołających 
o pomoc. Jego kompania uparcie, nadal 
czołgając się atakuje wzgórze klaszto-
ru.

Całe wzgórze otaczają chmury 
dymu.

Po dłuższym wyczekiwaniu 
z narażeniem życia docierają do niego 
sanitariusze Tak dostał się do szpitala 
polowego u podnóża góry.

Linia natarcia zostaje wzmoc-
niona przez 15 pułk ułanów pieszych. 
Nad ranem w dniu 18 maja Polacy 
przystąpili do generalnego natarcia. 
O godz. 7:00, Dywizja Karpacka opa-
nowała ostatecznie wzgórze 593. Wów-
czas to grupa szturmowa 12 pułku uła-
nów ruszyła na zdobycie klasztoru. 0 
godz. 10:30 flaga polska załopotała na 
murach klasztoru. Po pewnym czasie 
flaga angielska. Pozostała część załogi 
niemieckiej poddała się bez walki.

W dolinie rzeki Liri nadal trwały 
jeszcze walki.

Tak klasztor na Monte Cassino 
został zdobyty i droga nr 6 stała otwo-
rem.

Dziedziniec klasztoru przedsta-
wiał przerażający widok. Ziemia, zryta 
pociskami, lej przy leju. Mury klasz-
torne zburzone, rozbite czołgi polskie, 
niemieckie, zwały trupów żołnierzy 
polskich, niemieckich. Rozrzucone 
hełmy polskie, niemieckie, karabiny 
ręczne i maszynowe. Wszystko to mó-
wiło o rozpaczliwej walce. Tylko poza 
klasztorem na zboczach góry miejscami 
czerwieniły się jeszcze czerwone maki.

Straty 2 Korpusu były duże 923 
poległych, 2931 rannych i 94 zaginio-
nych. Wyczerpany krwawymi walkami 
pod Monte Cassino 2 Korpus Polski 
wypoczywał 4 tygodnie.

Już w połowie czerwca straty 
zostały uzupełnione przez inne jednost-
ki wojskowe. Wówczas 2 Korpus otrzy-
mał rozkaz ścigania wroga wzdłuż wy-
brzeży Adriatyku i opanowania portu 
morskiego Ankonę. Wzdłuż wybrzeży 
Adiatryku rozciągały się wzgórza, co 
utrudniało pościg. Bezpośrednie wal-
ki o zdobycie miasta Ankona trwały 2 
dni. 18 lipca Ankona została zdobyta. 
W walkach brał również udział. Tućki 
jako żonierz liniowy. W mieście, pozo-
stała ludność owacyjnie witała żołnie-
rzy polskich „Vive Polonia”. Burmistrz 
miasta z delegacją i kwiatami.

Po zdobyciu Ankony dalszy 
pościg poruszał się wolno ku półno-
cy Włoch aby ograniczyć straty. Do 2 
Korpusu dołączyła już zorganizowana 
dywizja włoska, dywizja amerykańska 
i angielska.

Wreszcie nadeszła jesień i obfite 
opady deszczu, a później, nawet śniegu 
sprzyjały obronie niemieckiej. Dopiero 
liczono na ofensywę wiosenną. Wzmac-
niano siłę uderzeniową armii przez so-
jusznicze dywizje i oddziały pancerne.

Natarcie na Bolonie ruszyło 
9 kwietnia rano po przygotowanym 
uprzednio ostrzale i nalotach lotniczych. 
Do walki włączono wszystkie oddziały 
sprzymierzone. Ofensywa posuwała się 
wolno i w dniu 21 kwietnia 1945 r. mia-
sto zostało zdobyte. Ludność miejsco-
wa witała żołnierzy polskich owacyjnie 
„Viva Polonia” i kwiatami.

W bitwie o Bolonię zamknięta 
została historia 2 Korpusu w tym i J. 
Tućki. W szeregach armii wzrastała tę-
sknota powrotu do kraju. Często było 
słychać śpiewy „Marsz marsz Dąbrow-

ski z ziemi włoskiej do Polski”.
Tu bowiem w Bolonii gen. Dą-

browski organizował słynne Legiony 
Polskie. Uniwersytet w Bolonii nosi 
imię Mikołaja Kopernika na pamiątkę 
jego studiów.

Pod koniec 1945 r. wysłano 
drogą morską 2 transporty żołnierzy 
(między którymi był również J. Tućki) 
z myślą o demobilizacji. Tam zabrano 
im broń i sprzęt. Społeczeństwo angiel-
skie dość niechętnie przyjmowało woj-
sko i nieżyczliwie.

J. Tućki po załatwieniu formal-
ności w dowództwie wraca do Włoch 
i tam kontynuuje studia na Uniwersyte-
cie w Bolonii rozpoczęte w Warszawie 
w latach 1945-1948. Po ich Ukończeniu 
i napisaniu końcowej pracy otrzymuje 
tytuł doktora nauk agrarnych.

Wiosną 1950 r. zawiera związek 
małżeński i razem z żoną wyjeżdżają 
do Australii. Żonie jego nie sprzyjał 
klimat i często chorowała. Po namyśle 
wyjeżdża do Włoch i zamieszkuje u ro-
dziców.

J. Tućki pracuje w miejscowym 
laboratorium i zajmuje się pracami na-
ukowymi cieszy się dużym uznaniem, 
jednak ma duże trudności z posługiwa-
niem się miejscowym językiem. Przez 
miejscową inteligencję jest przez to 
dyskryminowany. Wszystko to wzbu-
dziło w nim tęsknotę za rodzinnym kra-
jem i rodziną. Wiosną 1970r. wrócił do 
Polski.

Kiedy wysiadł z autobusu przed 
rodzinnym domem z torbą podróżną 
własnym oczom nie wierzył, że wresz-
cie stanął na ojczystej ziemi. Długo pa-

Na ulicach Iraku
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Ruiny klasztoru

Dr Józef Kazimierz Tućki. W służbie Ojczyźnie  (cz. II)
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Z Obarzyma do Paignton (cz. I)

trzył na pozostawiony mu bliski 
krajobraz wiejski, na dom ro-

dzinny przygarbiony wiekiem, na wyro-
słe wierzby, jabłonie, kwitnące krzewy, 
na kwiaty w ogrodzie przydomowym. 
Wówczas odetchnął pełną piersią ze 
szczęścia, że był jednym z tych co wró-
cili z wojennej tułaczki. Otarł łzy rado-
ści spływające po twarzy i gorąco dzię-
kował Bogu za szczęśliwy powrót.

Wreszcie ruszył do domu. 
Wszedł po zrujnowanych kamiennych 
schodach, zgrzybiałego ganku i wszedł 
do kuchni, w której zastał siostrę i brata. 
Przywitanie, jak to bywa po tylu latach, 
było bardzo serdeczne, gorące i pełne 
uścisków.

Tak spełniły się jego marzenia, 
żeby po tylu latach tułaczki wojennej  
na obczyźnie wreszcie odpocząć. Czuł 
się wyraźnie wyczerpany. Był jednak 
szczęśliwy, że wobec ojczyzny i naro-

du, do końca był mu wierny 
i spełnił swój zaszczytny i pa-
triotyczny obowiązek.

Codziennie wychodził 
nad rzekę z radością słuchał 
szumu pieniącej, spadającej 
wody. Wieczorem szedł nad 
pobliskie stawy i słuchał re-
chotania żab. Odwiedzał też 
rodzinne pole, gdzie niegdyś 
pasał krowę.

Jednak skromne wa-
runki życiowe i material-
ne z roku na rok wpływały 
ujemnie na stan jego zdrowia. 
Nie otrzymywał od nikogo 
zadośćuczynienia, żadnej po-
mocy. Po dłuższej chorobie 
zmarł 5 stycznia 1987r. Za 
swojąodwagę i poświęcenie 
otrzymał: 
1. Krzyż pamiątkowy za wal-

kę pod Monte Cassino. 
2. Krzyż pamiątkowy za walkę o Bo-

lonię.
3. Odznakę za walkę o Ankonę.

Pogrzeb odbył się w kościele 
parafialnym w Dydni z udziałem licz-
nego społeczeństwa. Mszę żałobną ce-
lebrował ks. prałat Stanisław Krypel. 
W przemówieniu podkreślił wielkie 
zasługi zmarłego dla ojczyzny. Tak 
spoczął tułacz w swej ojczystej ziemi, 

której wiernie służył i to między swo-
imi. Więc życzmy mu życzliwie na po-
żegnanie:

Śpij żołnierzu w ciemnym grobie
Niech się Polska przyśni Tobie 

Józef Pytlowany

Zjechali się wszyscy do domu na święta,
Z wyjątkiem tego co może nie wróci.
Łoże go tuli mogiła zapadnięta
Gdybyż tak wiedzieć i drogę do niej skrócić?

Zawsze gdy trzeba łamać się opłatkiem,
Jest puste miejsce przy rodzinnym stole
Łzami się napełnia biedne serce matki 
Gdybyż choć wiedzieć w jakim leży dole.

Ma miły uśmiech na tej fotografii,
Na tej ostatniej już w nowym mundurze.
Tak żywo patrzy, gdyby do nas trafił
I sercem, pieśnią zagrał w wspólnym chórze,

Łzami matki przyzwany jawi się młodzieniec,
Myśli, iż rysów jego starość już nie zniszczy
I choć ma w skroni zakrzepły z krwi rumieniec
Bóg go powróci z trudów i wojennych zgliszczy

Wspomnienia 26.12.1940r
Józef Tućki

Kilka lat temu dotarły do Pol-
ski wspomnienia nadesłane z Anglii 
od polskiego kapitana w stanie spo-
czynku, inżyniera Józefa Tuckiego, 
urodzonego w Obarzymie.

Historia jego brawurowej 
ucieczki z Oflagu VII A w Murnau 
podczas II wojny światowej opisa-
na została przez jego kolegę Józefa 
Bielawskiego w Księdze Pamiąt-
kowej “Sześć wieków Brzozowa”, 
wydanej w 1959 roku. Ponieważ 
większość mieszkańców naszej Gmi-
ny, a szczególnie młode pokolenie 
nie zna tej postaci postanowiliśmy 
w odcinkach zamieścić wspomnie-
nia Józefa Tuckiego.

Urodziłem się 06 lutego 1914 r. 
we wsi Obarzym, pow. Brzozów. Gim-
nazjum ukończyłem w Brzozowie.

Jako podporucznik piechoty 
służby stałej z 14 Promocji wziąłem 
udział w Kampanii Wrześniowej 1939 
r. Byłem dowódcą plutonu c.k.m. w 44 
pp w 13 Dywizji Piechoty.

Po klęsce tej dywizji dołączyłem 
do zreorganizowanej 13 Dywizji Pie-
choty dowodzonej przez płk. W. Szale-
wicza. Mieliśmy małe zwycięstwa.

Ranny 23 września 1939 r. zosta-
łem wzięty z pola walki do niewoli nie-
mieckiej. Częściowo podleczony (rana 
szarpana lewego uda) w polskich szpi-
talach polowych, pod niemiecką służbą, 
w Tomaszowie Lubelskim (szkoła) i w 

Krakowie (bursa gimnazjalna), zosta-
łem przewieziony zimą 1940 roku do 
obozu Oflag VIIIA, Kreuzburg (Klucz-
bork), gdzie znów spędziłem jakiś czas 
w izbie chorych.

Do obozu Oflag VIIA w Mur-
nau, przybyliśmy w licznej grupie dnia 
14 czerwca 1940 r., po bardzo przygnę-
biającej podróży pociągiem przez nie-
mieckie miasta, czerwone od swastyk 
i sztandarów, z okazji zwycięstwa nad 
Francją.

Oflag VIIA znajdował się przy 
głównej szosie z Murnau do Mona-
chium. Po krótkim marszu ze stacji 
kolejowej w Murnau dotarliśmy do 

fot. archiwum

Obóz wojskowy w Iranie

Józef Tucki
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obozu, który mieścił się w koszarach 
byłej niemieckiej jednostki pancernej. 
Szeregi piętrowych i pojedynczych 
budynków tworzyły zarys prostokąta. 
Obwód prostokąta stanowiły podwójne 
płoty kolczaste, zasieki, druty ostrze-
gawcze i wieże strażnicze.

Front obozu niemal przylegał 
do szosy i obejmował długi piętrowy 
blok niemieckiej komendantury, głów-
ną bramę wejściową i wejście pod dwu-
piętrowym budynkiem, wartownię oraz 
areszty.

Po przybyciu do obozu zosta-
liśmy rozdzieleni do różnych bloków. 
Mnie umieszczono w pojedynczym 
Bloku G, w którym było około 400 ofi-
cerów.

Cały obóz liczył ponad 5000 
polskich oficerów, stłoczonych w ko-
szarach wybudowanych dla 1000 Niem-
ców walczących na różnych frontach. 
Blok G był dość wysoki. Znajdowały 
się w nim 3 - piętrowe prycze. Dosta-
łem trzecie piętro.

Od pierwszych dni pobytu 
w obozie postanowiłem zaspokoić moją 
ciekawość i dowiedzieć się, czy jest 
w obozie ktoś z moich znajomych lub 
bliskich. Rezultat był niespodziewany. 
Było w obozie czterech kolegów z mo-
jej klasy gimnazjalnej w Brzozowie 
i kilkunastu innych „Brzozowiaków”. 
Byli to: Jan Sokołowski, Stanisław 
Dubiel, Grzegorz Agopsowicz, Józef 
Bielawski, Stanisław Dąbrowiecki, Jan 
Kijak, Leszek Kowalski, Jan Kościń-
ski, Tadeusz Mrozek, Stanisław Pilaw-
ski, Leopold Piróg, Kazimierz Smolik, 
Adam Szuba, Adam Tomkiewicz.

Wśród nich znalazł się później 
dr W. Wierzbicki, absolwent gimna-
zjum w Brzozowie i redaktor „Rzecz-
pospolitej Podchorążackiej”. Byli ofice-
rowie z mojej promocji i z pułku, było 
też dwóch bliskich krajanów: Dziedzic 
i Haduch.

Ta świadomość podniosła mnie 
na duchu. Niestety chodziłem jeszcze 
wolno, podpierając się prymitywną 
kulą, bo mięśnie nogi były wciąż słabe. 
W niedługim czasie pozbyłem się kuli, 
dołączyłem do grupy gimnastycznej i z 
uporem wzmacniałem nogę.

Grupa nasza zdobyła zaszczyt 
wystąpienia na święcie sportowym. 
Mimo, że brałem czynny udział w życiu 
obozowym i uczyłem się języków - to 

zaraz po wzmocnieniu nogi zacząłem 
obmyślać i planować ucieczkę. Tak się 
złożyło, że musiałem pójść na kilka dni 
do izby chorych. Znajdowała się ona 
w budynku komendantury, blisko głów-
nej bramy obozu. Dyskretnie zacząłem 
obserwować procedurę wchodzenia 
i wychodzenia Niemców do i z obozu - 
pieszo, na rowerach lub pojazdami.

Jednego dnia podczas obserwa-
cji krzyknąłem w. duchu: Eureka! Już 
wiedziałem, że nadejdzie taki dzień, że 
wyjdę z obozu, tak jak oni wychodzą 
- przez bramę. Z miejsca poczułem się 
lepiej. Teraz myśl o ucieczce już mnie 
nie opuszczała. Przeanalizowałem 
wszystkie detale i doszedłem do wnio-
sku, że sam nie dam rady skompletować 
niezbędnego wyposażenia. 

Postanowiłem wtajemniczyć 
jedynego współpracownika jakim był 
kolega Staszek Dubiei z Brzozowa. Sta-
szek był nauczycielem robót ręcznych 
w gimnazjum brzozowskim przed woj-
ną a w obozie był kierownikiem rekwi-
zytorni w teatrze obozowym. Wątpił 
w powodzenie mojego planu, ale przy-
rzekł mi pomóc. Bez zwłoki zabraliśmy 
się do pracy. Najtrudniejszym zadaniem 
było zdobycie niemieckiego munduru. 
Na szczęście dla nas grupa polskich 
oficerów wyposażona była w stare, pru-
skie mundury. Udało mi się zdobyć je-
den. Po wielu przeróbkach mundur na 
mnie pasował, ale kolor był nieodpo-
wiedni. Staszek po wielu próbach zdo-
był pożądaną farbę. W kącie umywalni, 
we wiadrze przefarbowaliśmy mundur, 
odpędzając ciekawskich. Rezultat był 
mizerny, bo farba chwyciła niejednoli-
cie, a suszenie pod prześcieradłem było 
długie i uciążliwe. Na dodatek plamy 
trzeba było wycierać godzinami. Na ko-
niec, Staszek dodał artystycznie wyko-
nane błyszczące odznaki i mundur był 
gotowy.

Drugą ważną, częścią umun-
durowania była czapka garnizonowa. 
Szkielet czapki i daszek zrobiliśmy 
z tektury, a reszta znów wymagała szy-
cia i farbowania. Odpowiednie odznaki 
nadały czapce imponujący wygląd. Do 
kompletu potrzebny był jeszcze pas 
wojskowy z odpowiednią klamrą. Był 
z tym kłopot nie lada. Niemcy skon-
fiskowali jeńcom wszystkie skórzane 
pasy. Swój miałem pocięty na trzy ka-
wałki i udało mi się go przechować. Te-

raz trzeba było go zszyć, dodać 
podrobioną niemiecką klamrę 
i wyszedł całkiem dobry pas. 
Moje własne buty były odpowiednie do 
długich spodni. Jako niemiecki kapral 
prezentowałem się wspaniale. Musia-
łem jeszcze tylko mieć na pasie pistolet 
w kaburze. Poradziliśmy sobie i z tym. 
Staszek zrobił kaburę z tektury, a pisto-
letem był kawałek suszonej kiełbasy.

Niemiecki mundur wojskowy 
niezbędny był do wyjścia z obozu. Do 
podróżowania natomiast po Niemczech 
potrzebne mi było koniecznie lekkie 
cywilne ubranie, nadające się do prze-
niesienia przez bramę pod niemieckim 
mundurem. Dość łatwo zdobyłem wia-
trówkę i cienkie spodnie. Udało mi się 
też zdobyć trochę niemieckich marek.

Wszystko to jednak było bez-
użyteczne bez przepustki. Trzeba było 
wielu zabiegów i starań zanim udało 
się ją podrobić. Wyglądała prawie jak 
prawdziwa. Pozostało mi zgolenie bro-
dy i wąsów, ponieważ taką moją foto-
grafię posiadali Niemcy w swej kartote-
ce, no i musiałem jeszcze zdobyć rower. 
Zdobyć - to znaczy ukraść Niemcom. 
Napisałem list do komendanta obozu, 
w którym wyjaśniłem, że za rower może 
potrącić sobie z mojego depozytu. Sta-
szek obiecał, że po mojej ucieczce list 
dotrze do rąk komendanta.

W trakcie przygotowań, nawet 
Staszkowi nie zdradziłem, że liczę na 
pomoc z zewnątrz. Wiedziałem, że 
mój krajan Andrzej Dziedzic, zwykły 
żołnierz został wywieziony z obozu 
na roboty rolne w Niemczech. Przez 
Haducha, naszego wspólnego krajana 
dostałem adres Andrzeja, o który go 
prosiłem przed wywiezieniem na robo-
ty. Szczęśliwie dla mnie, miejscowość 
w której pracował leżała na trasie mojej 
ucieczki.

Celem moim był Bliski Wschód 
i armia gen. Andersa, ale trzeba było 
tam dotrzeć przez Bawarię, Austrię, 
Węgry, Jugosławię.

7 września 1941 roku po długich 
i mozolnych przygotowaniach, modli-
twach i spowiedzi, byłem duchowo i fi-
zycznie przygotowany do ucieczki. Od 
tego dnia czekałem już tylko na zmianę 
oddziału wartowniczego i na pochmur-
ny dzień. Piątek 12 września 1941 r. był 
idealny. (c.d.n.)

Józef Tucki
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Janina Zubel
Mieszka w Jabłonce. Szalowa-

ny, parterowy drewniany dom stojący 
przy drodze tonie w powodzi kwiatów. 
Od wiosny do jesieni pysznią się róż-
nokolorowo w ogródku, w donicach, na 
schodach, zwisając z balkonu pięterka, 
pnąc się po drabinkach, a winogron 
tworzy cienistą pergolę prowadzącą 
w kierunku werandy.

Janina Zubel kocha kwiaty i ma 
ich mnóstwo w domu i ogrodzie.

Wczesną wiosną nie powitały 
mnie one barwami i zapachem, ale do-
pełniła tego uśmiechnięta gospodyni, 
ciepło kuchni i zapach domowego cia-
sta.

Kim jest Janina Zubel? Jedno-
znacznie nie można odpowiedzieć na to 
pytanie. To nie tylko znana pisankarka, 
ale również specjalistka od pieczywa 
obrzędowego, palm wielkanocnych, pa-
jąków ze słomy, niestrudzona społecz-
nica, kucharka weselna oraz członkini 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonce.

Interesuje się wieloma sprawa-
mi, a potrafi jeszcze więcej ta 65-let-
nia, uśmiechnięta, serdeczna i żywotna 
kobieta, której pracowitość i społeczne 
działanie wychodzi daleko poza teren 
gminy Dydnia.

Urodziła się tu, w Jabłonce 2 
marca 1932 roku w wielodzietnej ro-
dzinie. Rodzice mając sześcioro dzie-
ci wcześnie uczyli je różnych prac. 
W domu rodzinnym nauczyła się prząść 
konopie, len i wełnę, robić robótki na 
szydełku, a na drutach pończochy, skar-
pety, swetry, rękawiczki, szale i czapki, 
a nawet spódnice. Nauczyła się far-
bować wełnę, szare nici i wykonywać 
z nich cudeńka - nazywane dzisiaj ręko-
dziełem artystycznym.

W okresie wojny i powojnia ży-
cie zmuszało do robienia samemu wielu 
rzeczy. To była konieczność w tamtych 
czasach. Szczęśliwym był ten, kto miał 
uzdolnienia artystyczne. Ona i jej sio-
stry miały to szczęście.

Ciepło kuchni nastraja do wspo-
mnień. Kiedy zaczęła robić pisanki? 
Sama już dobrze dzisiaj nie pamięta. 
Miała chyba z 8 lat, gdy starszy brat 
Michał przyniósł z kawalerki pisanki. 
Panował wtedy zwyczaj, że panny na 
wydaniu obdarowywały kawalerów 
własnoręcznie wykonanymi pisankami.

Zobaczyła, zauroczyły ją kolory, 
wzory i sama zaczęta robić. Początko-
wo rodzinie, znajomym, ale tylko na 
Święta Wielkanocne - w sezonie - za-

znacza.
W 1950 r. - 29 lipca dobrze pa-

mięta wyszła za mąż. Mąż, Zbigniew 
też był z Jabłonki. Dochowali się trójki 
dzieci (dwóch synów i córki). Ciężko 
było, trudno żyć w tamtych czasach. 
Pracowała na 5 ha gospodarstwie, 
a wieczorami szyła ludziom ręcznie 
igłą, a potem na maszynie, bo i to po-
trafiła.

Dobrze umiała także gotować 
i piec więc ją ludzie zaczęli zamawiać 
na wesela i inne uroczystości. Piekła 
więc, dekorowała ciasta i gotowała 
w Jabłonce, Dydni, Wesołej, Izdebkach, 
Mrzygłodzie w wielu innych wsiach.

Gdzieś w latach sześćdziesią-
tych nieodżałowana śp. bratowa Stefa-
nia mieszkająca w Brzozowie zgłosiła 
ją na konkurs pisankarek do Przemyśla. 
Spodobały się jej pisanki i różne mu-
zea, domy kultury, stowarzyszenia za-
częły ją zapraszać na konkursy, pokazy, 
wystawy. Zainteresowała się nią „Ce-
pelia” w Rzeszowie, a krótko potem 
Spółdzielnia Wytwórców Rękodzieła 
Ludowego i Artystycznego „Milenium” 
w Krakowie. Zarejestrowanym człon-

kiem spółdzielni jest od 1973r. i jako 
artystka ludowa dostarcza pisanki cie-
szące się uznaniem i zainteresowaniem 
handlu krajowego i zagranicznego. 
Dzięki temu ma emeryturę.

Pisanki z lat sześćdziesiątych 
wykonywane dla „Cepelii” (Centrala 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego) 
w Rzeszowie robiła na całych jajkach. 
Był to jednak krótki okres. Dla „Mi-
lenium” w Krakowie od prawie 25 lat 
wykonuje wyłącznie pisanki wydmusz-
kowe.

Nie jest to prosta i łatwa robo-
ta. Sama widziałam. Wydmuszki są 
delikatne i kruche, a ponadto trzeba 
je zafarbować i wydrapać na ich po-
wierzchni rysunek. Często wypływają 
na powierzchnię rozrobionej w garnku 
farby, trzeba je ponownie zanurzać, aby 
uzyskać jednolity kolor, a potem umie-
jętnie obsuszyć, by nie było plam.

Janina Zubel najchętniej farbuje 
białe skorupki, z konieczności ciemniej-
sze także, bo co ma zrobić, gdy innych 
akurat nie ma. Stosuje farby do tkanin 
lub wełny, czyli popularny barwnik 
bezpośredni do lnu, bawełny i wiskozy. 

Nie tylko pisankarka... Halina Kościńska
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Czasem dodaje octu do farby na lepszy 
kolor, czasem miesza farby.

Pisanki robi w 5 kolorach: zie-
lone, niebieskie, fioletowe, różowe 
i czerwone. Wzory na pisankach są pre-
cyzyjnej, koronkarskiej roboty niczym 
hafty - wianuszki, drobne kwiatuszki, 
paseczki, listeczki, gwiazdeczki, wzor-
ki geometryczne, a wszystkie misterne, 
gęściutkie - styl ludowy rzeszowski - 
mówi pani Jasia.

Do krakowskiego „Milenium” 
pisanki wydrapywane na wydmuszkach 
w tym stylu, z byłego województwa 
rzeszowskiego dostarcza tylko Janina 
Zubel z Jabłonki.

Po latach nabyła nieprawdopo-
dobnej wprawy. Szewskim szydłem 
wybija dwie dziurki w skorupce - jedną 
większą, drugą mniejszą wydmuchuje 
zawartość jajka. Za jeden wieczór „wy-
dmucha” i 100 jajek. Nieprawdopodob-
ne, ale tak jest. Każdego miesiąca przez 
cały okrągły rok odstawia do Krakowa 
200 - 250 sztuk pisanek wydmuszko-
wych. Były i takie miesiące, że na spe-
cjalne zamówienia wykonywała 300, 
a raz nawet 500 szt.

Lata pracy, udziały w wysta-
wach, konkursach, festiwalach folklo-
rystycznych sprawiły, że stała się osobą 
znaną i podziwianą. Zaczęła otrzymy-
wać wyróżnienia, a potem nagrody za 
osiągnięcia w kultywowaniu trady-
cyjnych wartości kultury materialnej, 
utrwalanie tożsamości kulturowej oraz 
za współuczestniczenie w tworzeniu 
współczesnej kultury polskiej.

Aby godnie prezentować się na 
różnych imprezach i spotkaniach spra-
wiła sobie piękny strój ludowy - kra-
kowski. Ma cztery gorsety, w tym dwa 
swoje i dwa Koła Gospodyń Wiejskich. 
Sama też potrafi wyszywać i haftować 
gorsety, ale nie ma na to czasu. Jej 
gorsety wykonała siostra Krystyna. Są 
piękne.

Zapraszana jest często do Kra-
kowa przez „Milenium”, a wcześniej 

przez Fundację „Cepelia” Polska Sztu-
ka i Rękodzieło. Przeważnie w Sukien-
nicach lub na Rynku Głównym w Kra-
kowie prezentuje swe umiejętności, bo 
tam odbywają się pokazy twórczości 
ludowej i rękodzieła oraz Targi Wielka-
nocne.

We wcześniejszych latach przy-
patrujące się tłumy ludzi peszyły ją, 
ręka drżała przy wydrapywaniu pisa-
nek, policzki płonęły rumieńcem. Ale 
to było i minęło. Dzisiaj jest pewność 
w jej ruchach, doświadczenie, mistrzo-
stwo i precyzja, a co za tym idzie na-
grody.

Jest ich wiele. Wymienię tylko 
ostatnie. I nagroda w konkursie orga-
nizowanym przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Krośnie „Pisanki * koszy-
ki * palmy * pieczywo wielkanocne” 
w 1994 r., II nagroda w 1996 r. w ka-
tegorii pisanek skrobanych, I nagroda 
(4 IV 1995) w Krakowie na konkursie 
„Jajko Wielkanocne” w grupie „Pisanki 
tradycyjne i artystyczne na wydmusz-
kach jajek”.

Z okazji wręczenia tej nagrody 
Telewizja Polska Kraków w Teatrze Stu 
nagrała godzinny film o twórcach - zdo-
bywcach nagród w kategoriach: pisanki, 
baranki, palmy, występy obrzędowe itp. 
W nagraniu, tego filmu uczestniczyła 
także Janina Zubel. Prezentowany był 
potem ten film nie tylko w Krakowie, 
ale w telewizji ogólnopolskiej. Kil-
kakrotnie prezentowała ją jeszcze TV 
Kraków.

Zapraszały ją do siebie galerie 
np. „Korolew” w Osiedlowym Domu 
Kultury w Łodzi, Towarzystwo Przy-
jaciół Kultury Ludowej w Krakowie, 
Spółdzielnia „Milenium” na uroczy-
stości 20 i 25-lecia swego istnienia, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 
Muzeum Regionalne w Brzozowie (or-
ganizator Kursu Etnograficznego dla 
Polonii), szkoły i Gminne Ośrodki Kul-
tury województwa rzeszowskiego i kro-

śnieńskiego, Kulturne Stredisko 
v Bardejove na Słowacji, orga-
nizatorzy „Tatrzańskiej Jesieni” 
w Zakopanem oraz Uniwerytet Ludowy 
we Wzdowie, gdzie od marca 1991 r. 
prowadziła zajęcia dla słuchaczy - wy-
konywanie pisanek wydmuszkowych 
oraz ozdobnych pająków ze słomy.

Całe jej bogate życie związane 
jest z pracą twórczą i działalnością spo-
łeczną na rzecz środowiska. Przez wiele 
lat była przewodniczącą Komitetu Ro-
dzicielskiego w SP w Jabłonce. Do dzi-
siaj pomaga przy każdej uroczystości 
środowiskowej i parafialnej.

Przez dwie kadencje była radną 
Gromadzkiej Rady w Niebocku, a do 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonce 
należy już 30 lat. Wspaniale działa to 
koło. Organizuje zabawy, wesela, opłat-
ki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora i wiele 
innych imprez środowiskowych.

Janina Zubel śpiewała także 
w 3-głosowym chórze żeńskim działa-
jącym przez kilka lat przy KGW pod 
dyr. Zdzisława Sabata. Były więc wy-
stępy, wyjazdy i nagrody.

Najważniejsze dla niej to być 
między ludźmi, czuć się potrzebną 
i akceptowaną. Szczególnie teraz, kie-
dy zmarł mąż (1991 r.), dzieci założy-
ły swoje rodziny i wyprowadziły się 
z domu. W jej oczach migocą iskierki 
humoru, często się śmieje, opowiada ze 
swadą, tryska energią. Ma w sobie tyle 
życia. Oby jak najdłużej.

W każdym środowisku, ba 
w każdej wsi potrzebny jest, a wręcz 
nawet niezbędny i konieczny taki Czło-
wiek jak pani Jasia. Osoba głęboko 
zaangażowana w życie wsi, uczynna, 
oddana i bezinteresowna, a ponadto 
pielęgnująca tradycje i wszystko to, co 
piękne w sztuce ludowej Polski Połu-
dniowo - Wschodniej oraz chroniąca 
i przekazująca młodym pokoleniom do-
robek minionych pokoleń.

Halina Kościńska

Warto wspomnieć także o nie-
codziennym wydarzeniu, które miało 
miejsce w 1603 r. Kasztelan przemy-
ski, Stanisław Wapowski, chcąc uczcić 
narodziny córki, urządził w Dynowie 
swoistą korridę. „Bawoła na poły szalo-
nego, na to umyślnie przygotowanego, 
w rynek ciasny wpuściwszy, domy poza-

mykawszy, ulice zabudowawszy i ludzi 
uczciwych na to spectaculum sposo-
biwszy, sam strzelał i sługom rozkazał, 
między którymi ledwie drugi rusznicę 
w ręce wziąć umiał.” Nieszczęśliwą 
ofiarą padł 20-letni młodzieniec, Mi-
kołaj Pawłowski. Podczas chaotycznej 
strzelaniny do byka, zabłąkana kula tra-

fiła go w serce. 
Pełnymi garściami z opracowa-

nia Łozińskiego czerpał Józef Hen (ur. 
1923) w powstałym w 1971 r. cyklu no-
wel „Przypadki starościca Wolskiego”. 
W twórczości tego prozaika, publicysty, 

Dydnia w literaturze (cz. V)

Damian Kierek
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scenarzysty (m.in. „Życie Ka-
mila Kuranta”, „Stara baśń”) 

i reżysera filmowego oprócz doświad-
czeń wojennych (m.in. autorskie scena-
riusze do filmów „Krzyż Walecznych”, 
„Nikt nie woła”, „Kwiecień”, „Pra-
wo i pięść”), powieści współczesnych 
(„Yokohama”) ważne miejsce zajmują 
wątki historyczne („Ja, Michał z Mon-
taigne”, „Królewskie sny”, „Crimen” 
czy „Mój przyjaciel król”). W „Przy-
padkach starościca Wolskiego” autor 
osnuł wokół postaci fikcyjnego boha-
tera tytułowego, podstarościego sanoc-
kiego, szereg wydarzeń, mających swo-
ją genezę w wydarzeniach opisanych 
w „Prawem i lewem”. Piotr Wolski 
- pisze Hen we wstępie do swoich no-
wel – „najpierw potyka się z infamisem. 
Potem z okrutnym Diabłem Stadnickim 
ma sprawę. Uśmierza zabijaków, łowi 
opryszków, karze morderców, zmaga się 
z bezprawiem, nadużyciami, występuje 
przeciw krzywdzie. Zwycięża i ponosi 
klęski, pada na duchu, nieraz przywie-
dziony do rozpaczy. czasem odgrywa 
rolę pierwszorzędną, czasem pojawia 
się tylko na chwilę, by potem znowu 
ukryć się w cieniu. Oto mój bohater: 
Piotr Wolski, starościc.”

Akcja w wielu momentach to-
czy się na obecnych terenach Gminy 
Dydnia. Ważną rolę pełni zwłaszcza 
Ulucz jako punkt zborny sanockiej 
szlachty, o czym czytamy już w pierw-
szej noweli - „W walce z infamisem”.

„Piotr wzburzony przemierzał 
izbę. Naraz się zatrzymał.
- Panie Drogocki, pisz pan uniwersały. 
Jakub je rozwiezie. Niech się szlachta 

stawią zbrojno czwartego dnia w Ułu-
czu, na rozstaju dróg, co koło cerkwi 
jest. Pośpiesz się waćpan, panie Arnul-
fie. (...)

Wyznaczonego dnia o świcie 
Piotr w towarzystwie Stefana Barzy, 
Arnulfa Drogockiego i małego orszaku 
zbrojnego na próżno oczekiwał na roz-
staju dróg w pobliżu Ułucza. Zjawił się 
co prawda pan Kraiński z dwoma pa-
cholikami, a potem jeszcze wysoki, chu-
dy szlachcic, długonosy i bardziej do 
Turka niż do Polaka podobny, który się 
przedstawił jako Gryf Otwinowski. Ale 
za mało ich było na Białoskórskiego.”

Pomimo trudnych początków 
starościc Wolski zjednuje sobie coraz 
większy posłuch wśród niepokornej 
szlacheckiej braci. Pomaga mu w tym, 
zajmująca poczesne miejsce w zbiorze 
nowel Hena, szóstka braci Dydyńskich, 
rękodajnych szlachciców, pod twardym 
dowództwem Jacka, mocno wyideali-
zowanego w porównaniu z oryginałem. 
Jacek parokrotnie przechodzi z drugie-
go na pierwszy plan, partnerując boha-
terowi tytułowemu. Obok Jacka wystę-
pują jeszcze: Andrzej, Zygmunt, Jerzy, 
Przecław i Aleksander. Trzej ostatni dla 
swoich wybranek opuszczają kompanię. 
W utworze zatytułowanym „Z diabłem 
sprawa” Dydyńscy, jeszcze w szóstkę, 
pojawiają się jako obrońcy Korniakta 
w sporze ze Stanisławem Stadnickim. 
Najpierw strzegą dworu Korniaktów 
w Sośnicy aż do zawarcia pozornej 
ugody. Następnie zaś w brawurowej 
akcji odbijają podstępnie uwięzionego 
Korniakta z rąk Łańcuckiego Diabła. 
Osobna nowela została oparta na wspo-

mnianym już wcześniej wątku miłości 
do pięknej Heleny Kolofasowej. U He-
na jednak miejsce zaślepionego afektem 
do ponętnej mężatki Abrahama Polań-
skiego zastępuje prawa ręka Wolskiego 
– nieszczęsny Stefan Barzo, miotany 
wyrzutami sumienia po zabójstwie, jak 
się okazuje, bardzo zacnego Klofasa. 
Szczęśliwym zaś małżonkiem świeżo 
upieczonej wdowy staje się Przecław 
Dydyński (a nie Stefan jak w rzeczywi-
stości), zapewne dla odróżnienia od tra-
gicznej sylwetki Barzy. Z postaci Olesi 
i Czernieckiego Hen w utworze „Mi-
łość do Heleny” całkiem rezygnuje.

Dydyńscy pojawiają się w no-
weli „Skarb Mohilanki”, uczestnicząc 
w głośnym onegdaj sporze o ukryty 
w Podhajcach skarb, jaki miały powie-
rzyć w depozyt wojewodzie kijowskie-
mu Stanisławowi Golskiemu córka ho-
spodara wołoskiego Maria Mohilanka 
Potocka i logofetowa Helena Mauroina. 
Po nieudanej próbie osadzenia na tronie 
wołoskim Konstantego Mohyły i wzię-
ciu do niewoli jego szwagra, a męża 
Marii, Stefana Potockiego, obie kobiety 
próbują odzyskać zdeponowany w Pod-
hajcach majątek. Z rekomendacji staro-
ścica Wolskiego zarządzająca zamkiem 
Zofia Golska, szwagierka wojewody, 
wynajmuje do jego obrony pięciu braci 
Dydyńskich. Jerzy w trakcie oblężenia 
wyprawia się do przeciwnego obozu, 
skąd uprowadza wdowę po lotofagu, 
Helenę, i zakochuje się w niej ze wza-
jemnością.

Damian Kierek

Rozpoczął się Nowy Rok i cał-
kiem nowe wyzwania inscenizacyjne 
dla teatrzyku „Przygoda” działające-
go przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dydni. 15 stycznia br. wystawiliśmy 
kolejną już sztukę „Misterium Bożo-
narodzeniowe”, która to w zupełnie 
nowej obsadzie aktorskiej wypadła 
nad wyraz dobrze. W przedstawieniu 
wzięło udział 22 osoby, byli to ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Dydni, 
Jabłonki oraz Gimnazjum w Dydni. Już 
w zupełnie nowej obsadzie aktorskiej 
grupa stawia sobie coraz to nowe wy-
zwania. Od ubiegłego roku kompleto-
wane i zbierane są materiały potrzebne 
do wystawienia nowej sztuki teatralnej, 

tym razem narodowej bajki japońskiej 
pt „Wachlarz szczęścia”. Temat bardzo 
trudny bo przedstawienie innej kultury 
wymaga dobrej znajomości wszelkie-
go typu zagadnień z nią związanych. 
Dzięki uprzejmości Instytutu Kultu-
ry Japońskiej w Krakowie dostaliśmy 
materiały które, na pewno bardzo po-
mogą w przygotowaniu tej inscenizacji 
teatralnej. Największą trudność jak do 
tej pory sprawia scenografia. Pomimo 
doskonałych zdjęć narodowych strojów 
japońskich i wzorów ich wykonania te-
mat okazał się nazbyt trudny. Młodzi 
aktorzy z wielkim zainteresowaniem 
i ciekawością wzięli się do pracy. A jest 
to zupełnie dla nas nietypowa sztuka, 

bo i scenografia i choreografia muszą 
być chociażby w przybliżeniu zgod-
ne z oryginałem. Ale jednocześnie jest 
to dla nas duża możliwość poznania 
czegoś nowego. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem po raz pierw-
szy zaprezentujemy przedstawienie już 
w marcu. Być może jak co roku wy-
bierzemy się z przedstawieniem naszej 
bajki na Międzywojewódzki Przegląd 
Teatrów dziecięcych do Strzyżowa, jeżli 
czas pozwoli będziemy chcieli pojechać 
na Międzynarodowy Przegląd Teatrów 
Dziecięcych do Krosna, czy na Dzie-
cięce Spotkania Teatralne do Miejsca 
Piastowego. Czeka nas również występ 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wi-

Teatrzyk „Przygoda”(cz II)
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śniowej, gdzie spotykają się zaprzyjaź-
nione z placówką teatry. Są to tak zwa-
ne spotkania z krasnalem Chałabałą. To 
wszystko to plany na cały rok. Czasu 
mało, a pracy jest naprawdę sporo bo 
realizacja jednego dobrze przygotowa-
nego spektaklu to ciężka paromiesięcz-
na praca, to niejednokrotnie spotka-
nia kilka razy w tygodniu na próbach, 
czy wreszcie mozolne wyszukiwanie 
i wykonywanie części scenografii. Ale 
dopuki młodzież jest chętna, bardzo 
zaangażowana warto poświęcić temu 
tematowi jak najwięcej czasu i pracy. 
W tym roku teatr „Przygoda” obcho-
dzi swoje 11 lecie istnienia. Był to czas 
kiedy do grupy teatralnej przychodziły 
bardziej lub mniej zdolne dzieci, jednak 
dla wszystkich należało znaleźć ważną 
dla nich rolę, rozwijać ich zaintereso-
wania czy poświęcać mniej lub więcej 
uwagi. To właśnie za sprawą uczestnic-
twa w grupie teatralnej dzieci mogły 
zobaczyć prawdziwy teatr, stanąć na de-
skach prawdziwej sceny czy spotkać się 
z prawdziwym aktorem. To wszystko 
pozostaje w pamięci na zawsze, szcze-
gólne są wspomnienia i przyjaźnie za-
wiązywane i potem pielęgnowane przez 

długie lata. Szczególnie ważne jest to, 
że młodzież przychodzi na próby, nie 
z przymusu, ale z normalnej przyjem-
ności, a wolnego czasu nie wypełnia im 
telewizor czy komputer, że z pobytu na 
tego typu spotkaniach czerpią przyjem-
ność i naukę. 

Obecny skład grupy teatralnej:
Renata Janowicz,
Monika Rachwalska,

Agnieszka Kłodowska,
Ewelina Kłodowska,
Monika Kmiotek,
Edyta Kopczyk,
Andżelika Nieznańska,
Anna Nieznańska,
Mateusz Nieznański,
Jan Janowicz,
Justyna Wójcik.

Małgorzata Turopolska

II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
2-3 lutego br. Odbył się II 

Międzynarodowy Turniej Piłki Noż-
nej Trampkarzy, organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Związek 
Gmin Brzozowskich. Miejscem turnie-
ju była Szkoła Podstawowa w Jabłon-
ce. W turnieju udział wzięły drużyny 
ze Słowacji (OFK SIM Raslavice, ZS 
Marhań, FJ Lopuchov a ze strony go-
spodarzy drużyna ULKS „Grabowian-
ka” Grabówka.

W turnieju nie wziął udziału 
zwycięzca Powiatowego Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej - drużyna Gimnazjum 
Brzozów, oraz zapraszane drużyny 
z Ukrainy (podobnie jak rok wcześniej 
problemy z wizami) oraz zaprzyjaźnio-
na z Gminą Dydnia Gmina z Lubyczy 
Królewskiej.

Brak drużyn z Ukrainy, a także 
dobrze spisujących się podopiecznych 
Macieja Bednarczyka (Gimnazjum 
Brzozów), a także trampkarzy Luby-
czy, którzy na co dzień walczą w naj-
mocniejszej lidze młodzieżowej woj. 
lubelskiego znacznie obniżyło poziom 
turnieju.

„GOK w Dydni organizuje cy-

klicznie kilka imprez w tym Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej Tramp-
karzy o puchar Wójta Gminy Dydnia. 
Ukierunkowanie działań na dzieci 
i młodzież to w szerokim znaczeniu pro-
mocja naszej Gminy, to także rozwija-
nie talentów piłkarskich wśród młodych 
adeptów piłki nożnej, to także integra-
cja i otwarcie naszej Gminy na działa-
nia nie tylko organizowane w obrębie 
Powiatu Brzozowskiego ale i mające 
charakter ponadregionalny. Chciałbym 
aby na terenie Gminy Dydnia odbywały 
się międzynarodowe turnieje piłki noż-
nej trampkarzy rozgrywane nie na hali 
lecz boiskach trawiastych. Mam nadzie-
ję, że jeszcze w 2006 roku uda nam się 
taki Turniej zorganizować.

Za pomoc w organizacji Turnie-
ju składam serdeczne podziękowania 
sponsorom firmie „SPORTICO” Lublin, 
która już corocznie wspomaga nasz Tur-
niej, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Jabłonce Zuzannie Dmitrzak, Panu 
Henrykowi Dąbrowieckiemu członkowi 
Zarządu OZPN Krosno za ufundowanie 
nagrody indywidualnej, oraz współor-
ganizatorowi Turnieju Związkowi Gmin 

Brzozowskich” Jacek Adamski dyr. 
GOK w Dydni

Pierwsze miejsce w Turnieju 
zajęli trampkarze ULKS Grabówka wy-
grywając wszystkie spotkania, na dru-
gim miejscu uplasowali się zawodnicy 
z drużyny OFK SIM Raslavice, trzecie 
miejsce zajęła drużyna FJ Lopuchov, 
a czwarte ZS Marhań.

Nagrody dla wszystkich uczest-
niczących w Turnieju drużyn wręczył 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski 

Od lewej: Piotr Koryto (opiekun 
dru¿yny) Bart³omiej Kopiczak, To-
masz Czebieniak, S³awomir Fija³ka, 
Krzysztof Tyczka, Maciej Oleniacz, 
Micha³ Irzyk.

Podczas jase³ek 2006
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Turniej strzelecki o puchar Sołtysa Wsi Grabowka
7 stycznia 2006 roku w Sali 

Domu Ludowego w Grabówce odbył 
się I Otwarty Turniej Strzelecki o Pu-
char Sołtysa Wsi Grabówka – Bogusła-
wa Miksiewicza.

Do turnieju zgłosiło się 16 strzel-
ców (prawie że wyborowi), którzy po 
uiszczeniu wpisowej kwoty (na koszty 
zmarnowanej amunicji) i po dokona-
niu losowania przystąpili do rywaliza-

cji, po krótkim, 
ale koniecznym 
instruktażu zwią-
zanym z obsługą 
jak i zasadami 
bezpieczeństwa 
z w i ą z a n y m i 
z używaniem bro-
ni pneumatycznej, 
wygłoszonej przez 
Pana Sołtysa. Po-
moc techniczna 
- w osobie Jacka 
Adamskiego, któ-
ry odpowiadał za 

sprawy organizacyjne (kolejność strze-
lania, podliczanie punktów, jak i doku-
mentowanie imprezy za pomocą zdjęć) 
- dała znać do rozpoczęcia pierwszych 
strzałów. 

Zróżnicowanie poziomu strze-
leckiego było duże – niektórzy uczest-
nicy mieli na 10 strzałów wynik 89 
pkt, a niektórzy 0 lub 4 – co ewidentnie 
świadczy o przeżywanym stresie, słabej 
odporności psychicznej, a także spale-
niu się przed startem.

Końcowe wyniki:
1. I miejsce: Zbigniew Skałkowski
2. II miejsce: Krzysztof Adamski
3. III miejsce: Bogusław Cybuch

Puchar, jak i okolicznościowe 
dyplomy wręczył Sołtys Wsi Grabów-
ka.

J.A.

OSP Niebocko

wraz ze Starostą Marhania Elż-
bietą Svecową, oraz Starosta 

Lopuchowa Fero Palko. Kierownicy 
drużyn wybierali najlepszego zawod-
nika Turnieju, tylko nie ze swojej dru-
żyny.

Najlepszym bramkarzem Turnie-

ju został Dzursin Matus z drużyny ZS 
Marhania, najlepszym piłkarzem tur-
nieju został Sławomir Fijałka z ULKS 
Grabówka, a królem strzelców Tomasz 
Czebieniak z ULKS Grabówka. Na-
grodę indywidualną ufundowaną przez  
Henryka Dąbrowieckiego członka Za-

rządu OZPN Krosno otrzymał bramkarz 
ULKS Grabówka Maciej Olenicz.

Skład ULKS Grabówka: Maciej 
Oleniacz, Sławomir Fijałaka, Michał 
Irzyk, Krzysztof Tyczka, Bartłomiej 
Kopiczak, Tomasz Czebieniak.

J.A.

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Niebocku została założona przy Kół-
ku Rolniczym w roku 1909, co wynika 
z zapisów w kronice szkolnej. Była to 
szesnasta straż w brzozowskim rejo-
nie pożarniczym, a pierwsza w Gminie 
Dydnia. Jej założycielem był miejsco-
wy społecznik, Błażej Czechowski (ur. 
w Turzym Polu 2 lutego 1875 r.), który 
poza pełnieniem obowiązków kierow-
nika szkoły w Niebocku prowadził jesz-
cze działalność w kółku rolniczym. Był 

skutecznym propagatorem idei ochrony 
przeciwpożarowej, zakładając ochotni-
cze straże pożarne nie tylko w Nieboc-
ku (1909), ale również w Dydni (1910) 
i w Uluczu (1911). W 1909 r. odbył 
podstawowe przeszkolenie pożarnicze, 
o czym wspomina w swoich szkolnych 
zapiskach: „W czasie mej bytności 
w Niebocku, odbyłem 6-cio dniowy 
kurs pożarnictwa w Sanoku (6.IV.1909 
r.) z postępem celującym“.

Naczelnikami straży byli kolej-

no: Błażej Czechowski (1909-1910), 
Tadeusz Wrona (1910-1936), Antoni 
Oleniacz (1936-1939), Kazimierz Ole-
niacz (1941-1951), Antoni Jadczyszyn 
(1951-1965), Roman Oleniacz (1965-
-1972), Aleksander Zimoń (1972-
-1974), Alfred Jadczyszyn (1974-1979), 
Wiesław Zimoń (1979-1987), Roman 
Krzysik (1987-1995), Wiesław Zimoń 
(1995-2001), Władysław Fejdasz (od 
2001). Prezesami jednostki byli m.in.: 
Jacek Oleniacz (1974-1979), Roman 

fot. redakcja
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Krzysik (1979-1987), Tadeusz Gazdo-
wicz (1987-1995), Józef Lasek (1995-
-2001), Antoni Adamski (od 2001).

W roku 1998 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Niebocku liczyła 29 człon-
ków czynnych i posiadała samochód 
pożarniczo - gaśniczy „Star 266” GBM 
2,5/8 (1985) oraz dwie motopompy 
„Polonia”: PO5E (1981) i PO5E (1990)

Z ważniejszych wydarzeń na-
leży wymienić: poświęcenie sztandaru 
organizacyjnego

17 maja 1985 roku, budowę wie-
lofunkcyjnego domu strażaka w latach 
1987-1991.

W ostatnich latach jednostka zo-
stała doposażona w: mundury koszaro-
we lekkie, mundury bojowe specjalne 
USP, motopompę szlamową WT 30X.

W 2005r. uzyskała dofinanso-
wanie z Zarządu Głównego ZOSP RP 

w Warszawie w kowcie 3000 zł na re-
mont świetlicy strażackiej.

Skład zarządu: 
- dh Marian Fejdasz – prezes
- dh Władysław Fejdasz – naczelnik
- dh Emil Owsiany – wiceprezes
- dh Kazimierz Pajęcki – z-ca naczelni-

ka

- dh Jacek Oleniacz – sekretarz
- dh Stanisław Pomykała – skarbnik
- dh Józef Myćka – gospodarz
- dh Roman Sąsiadek  - członek zarządu
- Janusz Gratkowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
1. dh Antoni Adamski – przewodni-

czący
2. dh Bogdan Fejdasz – wiceprzewod-

niczący
3. dh Wiesław Sokołowski – sekretarz

S.P.

Konkurs wiedzy pożarniczej
W dniu 28 lutego br. Urząd 

Gminy w Dydni gościł uczestników 
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Organizatorem był Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Dydni przy 
współpracy Komendy Powiatowej PSP 
w Brzozowie.

Młodzi adepci wiedzy pożarni-
czej po rozwiązaniu testu odpowiadali 
na pytania ustne.

W grupie I – młodzież szkół 
podstawowych - najlepszy wynik uzy-
skała Justyna Pytlowany uczennica 
Szkoły Podstawowej w Dydni, nato-
miast w grupie II – młodzież szkół gim-
nazjalnych - najlepszy wynik uzyskała 
Jolanta Kucharska uczennica Gim-
nazjum w Niebocku. Ta dwójka będzie 
6 kwietnia 2006r. reprezentować Gminę 
Dydnia w eliminacjach powiatowych. 

Nad sprawnym przebiegiem 

konkursu czuwała komisja pod prze-
wodnictwem mł. kpt. Krzysztofa Szer-
szenia z KP PSP w Brzozowie w skła-
dzie: Renata Sieńczak oraz Agnieszka 
Kocan. Wszystkim uczestnikom (udział 

wzięło 11 uczniów) konkursu wręczono 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez UG w Dydni.

S.P.

fot. redakcja

fot. redakcja

Podczas zawodów - Koñskie 2004

Podczas zawodów - Niebocko 2004

Niebocko 2004

fot. redakcja

Konkurs odby³ siê w przyjaznej atmosferze...

fot. redakcja



Nasza Gmina I/200626

ROZRYWKA

Ludwig van Beethoven (ur. 17 grudnia 1770 r. w Bonn 
- zmarł 26 marca 1827 w Wiedniu) kompozytor niemiec-
ki, uważany za jednego z największych kompozytorów 
wszechczasów. Ostatni, po Haydnie i Mozarcie, z tzw. trój-
ki klasyków wiedeńskich. Prekursor romantyzmu w muzy-
ce.
 Beethoven był twórcą nowego myślenia muzycz-
nego, które odcisnęło się piętnem nie tylko na epoce ro-
mantyzmu, ale i następnych. Rozluźnił klasyczne podej-
ście do formy, harmonii, orkiestracji, wzbogacił technikę 
instrumentalną i kolorystykę, w nowoczesny sposób po-
traktował fortepian. Był przede wszystkim wielkim sym-
fonikiem; w swoich symfoniach do perfekcji doprowadził 
formę sonatową, był niedościgłym mistrzem w pracy prze-
tworzeniowej. 
 Jest autorem m.in. 9 symfonii, 5 koncertow forte-
pianowych, kantat oraz sonat.

Pewien młody człowiek chciał zostać uczniem Beethovena. 
Gdy odegrał przed mistrzem wybrany utwór fortepianowy, 
ten orzekł:
- Musi pan jeszcze długo grać na fortepianie, zanim pan 
zauważy, że nic nie umie. Reguła Planera:

Jeżeli zrobisz wyjatek, to następnym razem będzie już uwa-
żany za twój obowiązek.

Franco prawo miejsca pracy:
Jeśli to, co robisz sprawia ci przyjemność, to najpewniej 

partaczysz.
Larsona zasada biurokratyczna:
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich 

obowiązków
Prawo Otta:
Gdy szef staje przy biurku, zawsze akurat robisz coś nieko-

niecznego.
Achesona reguła biurokracji:
Raport ma służyć nie poinformowaniu czytelnika, lecz 

ochronie autora.
Robertsona reguła biurokracji:
Im więcej dyrektyw wydasz, aby rozwiązać problem, tym go-

rzej sie to wszystko skończy.
Prawo Owena:
Jeśli jesteś dobry, to cała robota zwali się na ciebie. Jeśli 

jesteś naprawdę dobry, to nie dopuścisz do tego.
Prawo Petersona:
Nigdy nie opóźniaj końca narady, ani początku przerwy 

obiadowej.

HUMOR

Bałagan - przestrzeń zaaranżowana alternatywnie
Idiota - osoba inteligentna w sposób alternatywny
Kanibale - ludzie dobierający sobie przyjaciół według sma-

ku
Monogamia - represjonowana poligamia
Młotek - kinetyczno-pneumatyczny autopotęgator mocy 

z naprowadzaniem trzonkowym
Nudziarz - człowiek, który mówi, gdy ja właśnie chce mó-

wić
Optymista - niedoinformowany pesymista
Praca grupowa - rodzaj pracy, który ułatwia zwalanie winy 

na inne osoby
Pesymista - optymista z bagażem doświadczeń
Prawda - przekonywująco powiedziane kłamstwo
Ręka - kostno-mieśniowy wysięgnik żurawiowy, chwytny 

i mobilny we wszystkich płaszczyznach. Zastosowa-
nie różnorodne

Sumienie - to ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy
Wrzask - rozdarcie zewnętrzne

Prawo pracy ;-)

Sala operacyjna, pacjent leży na leżance, podchodzi aneste-
zjolog.
- Dzień dobry, dzisiaj ma pan operację, będę pana usypiał, 

ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy leczy się pan w na-
szym szpitalu prywatnie, czy na kasę chorych?

Pacjent na to:
-    Na kasę chorych.
Anestezjolog:
-   Aaaaa... Kotki dwa...

***

Kiedy ja zawyję - powiada wilk - cała leśna dolina 
kryje się po kątach! 
A kiedy ja zarycze - powiada lew 
- cała sawanna trzęsie się ze 
strachu! 
A na to skromnie kurczak - 
a kiedy ja sobie lekko 
kichnę - .... cała 
planeta się boi!

Alternatywny słownik języka polskiego








