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30 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Dydni 
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Najlepsi z 
Najlepszych Młodego Europejczyka”.

Na uroczystość wręczenia certyfikatów zostali zapro-
szeni uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu 
– Gmina Raciechowice wraz z Eugeniuszem Sokołem – na-
uczycielem gry na trąbce.

Uroczystość została uświetniona występem ucz-
niów Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu oraz uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

Po występach uczniów Bożena Chorążak – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Niebocku przedstawiła najważniejsze in-
formacje przydatne młodym ludziom podczas wakacyjnego 
odpoczynku.

Następnie zostały wręczone certyfikaty przez Wójta 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamskiego i Przewodniczącego 
Rady Gminy Piotra Szula.

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za:
- bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania - średnia 

ocen minimum 5,0; zachowanie wzorowe i szczegól-
nie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, a przede 
wszystkim za:

- udział i osiągane wyniki w konkursach, olimpiadach i za-
wodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na 
szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju,

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

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów, 

jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

Laureaci Certyfikatu:
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespo-
le Szkół w Dydni:
1. Kamila Czerkies kl. III a – Jabłonka
2. Kamila Dmitrzak kl. III a – Jabłonka
3. Adam Fijałka kl. III a – Dydnia
4. Katarzyna Kot kl. III b – Temeszów
5. Karol Myćka kl. III a – Jabłonka
6. Aleksandra Pietryka kl. III a – Jabłonka

7. Dorota Pytlowana kl. III a – Temeszów
8. Adrian Szul kl. III a – Obarzym
9. Kinga Węgrzyńska kl. III b – Dydnia
Gimnazjum im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Zespole 
Szkół Publicznych  w Końskiem:
1. Julia Rychlicka kl. III – Końskie
Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Nie-
bocku:
1.Martyna Adamska kl. III b – Grabówka
2. Miłosz Dydak kl. III a – Niebocko
3. Diana Fijałka kl. III a – Niebocko
4. Paulina Lasek kl. III a – Niebocko
5. Sylwia Oleniacz kl. III a – Niebocko
6. Daria Owsiana kl. III b – Jabłonka
7. Patrycja Pelczar kl. III b – Grabówka
8. Kamila Pomykała kl. III a – Niebocko
9. Gabriela Siwiecka kl. III a – Niebocko
10. Radosław Żaczek kl. III a – Niebocko
11. Hubert Żak kl. III a – Niebocko
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni:
1. Filip Baracz kl. IV cykl 4-letni – Grabownica
2. Dawid Draguła kl. IV cykl 4-letni – Brzozów

Zofia Kozłowska
fo

t. 
G

. C
ip

or
a

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

W oczekiwaniu na wyróżnienie

Laureaci z władzami gminy

Zofia Kozłowska
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18 czerwca 2017 r. przy licznie zgromadzonej pub-
liczności na plantach przed Domem Sztuki Muzycznej  w 
Dydni odbyło się I Dydyńskie Święto Muzyki, w ramach 
którego obchodzony był Jubileusz 5-lecia powstania Szkoły 
Muzycznej I stopnia. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w 
Kościele Parafialnym w Dydni odprawiona w intencji ucz-
niów, nauczycieli i rodziców Szkoły. W oprawie muzycznej  
liturgii  uczestniczył szkolny chór dziecięcy pod dyr. Elżbiety 
Przystasz.

Z historii…
29 maja 2012 r. została podpisana przez Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wójta Gminy Dyd-
nia Jerzego F. Adamskiego umowa o powołaniu Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dydni.

Placówka powstała dzięki staraniom Wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz Sekretarz Gminy Aliny 
Maślak przy wsparciu dyrektora Departamentu Szkolnictwa  
Artstycznego w Ministerstwie Kultury Maksymiliana Celedy 
i Wizytatora Krzysztofa Szczepaniaka, rozpoczęła działal-
ność 1 września 2012 r. Została utworzona jako pierwsza 
w gminie wiejskiej Podkarpacia i jedyna w powiecie brzo-
zowskim. Daje dziś szansę rozwoju uzdolnionym dzieciom 
i młodzieży. Przez 5 lat funkcjonowania naukę w szkole po-
bierało ponad 200 uczniów. Dziś szkoła zatrudnia 24 peda-
gogów i prowadzi naukę gry na 10 instrumentach: skrzyp-

ce, altówka, wiolonczela, akordeon, flet, klarnet, saksofon, 
trąbka, fortepian, gitara. Siedziba szkoły znajduje się w 
pięknym secesyjnym budynku, który w latach 2013 – 2016 
został gruntownie wyremontowany i przystosowany do spe-
cyfiki kształcenia artystycznego.

Uczniowie szkoły aktywnie  uczestniczą  w konkur-
sach w kraju oraz za granicą i mają na swoim koncie wiele 
sukcesów. W ciągu 5 lat zostali laureatami w 93 konkursach 
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w nastę-
pujących miastach w kraju: Błażowa, Dębica, Głogów Mało-
polski, Gorlice, Jarosław, Kamień, Kielce, Kolbuszowa, Le-
żajsk, Lublin, Mielec, Mława, Przemyśl ,Przeworsk, Puławy, 
Sanok, Słupca, Sochaczew, Sokołów Małopolski, Stalowa 
Wola, Strzyżów, Suwałki, Tarnobrzeg, Trzciana oraz poza 
nim: Belgrad, Berlin, Ostrawa, Poprad, Praga, Wiedeń.

Lista laureatów obejmuje ponad 20 uczniów, są nimi: 
Dobosz Klaudia, Draguła Dawid, Baracz Filip, Duda Wero-
nika, Gliściak Julia, Howorko Aleksandra, Kondracka Kata-
rzyna, Kosztyła Kacper, Krowiak Kamila, Malawski Jan, Ma-
zur Adrianna, Niziołek Mariusz, Rysz Jakub, Sabik Patrycja, 
Seman Andżelika, Sidor Przemysław,  Siwiecki Dawid, Si-
wiecki Filip, Sobota Katarzyna , Szul Adrian, Szul Milena, 

Zubel Paulina, Źrebiec Krzysztof.
„Jestem dumna, że udało mi się stworzyć szkołę, 

w której, jak naczynia połączone,  świetnie współpracują 
ze sobą: wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne, 
sumienni uczniowie  oraz odpowiedzialni rodzice, których 
wspólne działania przynoszą wymierne efekty w postaci 
sukcesów artystycznych i dydaktycznych. Cieszę się, że  w 
tak małym środowisku Gminy Dydnia powstała szkoła, któ-
ra  znana jest w całym kraju i poza jego granicami. Przy tej 
okazji pragnę podziękować również wszystkim tym, którzy 
nieustannie wspierają naszą działalność, a przede wszyst-
kim Wójtowi Gminy Dydnia Jerzemu F. Adamskiemu, wła-
dzom i pracownikom samorządowym, pracownikom szkoły, 
a także naszym sympatykom i przyjaciołom. To ważne, że 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni spełnia  również  funk-
cję lokalnego centrum kulturalnego, a dzisiejsze I  Dydyń-
skie Święto Muzyki umożliwia prezentację umiejętności aż 
ponad 40 uczniom. Jest to także dzień, w którym świętuje-
my nasz mały 5-letni Jubileusz”.

Elżbieta Przystasz
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Uczestnicy Święta Muzyki

Koncert akordeonistów

Gratulacje od Wójta Gminy
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Rozśpiewane i roztańczone Niebocko. Tak można 
było powiedzieć o tej wsi w niedzielne popołudnie 11 
czerwca 2017 r. W tym dniu odbyła się promocja książki 
„Dogonić „Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko”.

Salę domu ludowego – pięknie udekorowanego 
przez P. Halinę Żak – Ruszel - wypełnili miłośnicy tańca 
i muzyki, zwłaszcza ludowej. W odpowiedni klimat wpro-
wadził zebranych Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca 
,,Kalina”, który zatańczył krakowiaka. Tancerzy można 
było podziwiać również w brawurowym wykonaniu pol-
ki. Dyrektor Bożena Chorążak przedstawiła działalność 
oraz dorobek artystyczny zespołu działającego przy Ze-
spole Szkół w Niebocku.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał 
Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, który serdecznie powi-
tał mieszkańców Niebocka oraz zaproszonych gości. 
Wśród nich znaleźli się: Katarzyna i Andrzej Potoccy 
– autorzy książki, przedstawiciele Wydawnictwa Libra: 
Adriana Pyszkowska i Zygmunt Śliwa, dyrektorzy szkół 
i placówek z terenu gminy na czele z Bożeną Chorążak 
dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku, Stanisław Pałys – 
Zastępca Wójta Gminy Dydnia, Beata Czerkies – Sekre-

tarz Gminy, Halina Kościńska – emerytowana dyrektor 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Bogusława Krzy-
wonos – Społeczny Animator Kultury z Krzywego, radni 
gminy, sołtysi, kierownicy referatów UG Dydnia, przed-
stawiciele lokalnych mediów. 

Następnie wystąpił Dziewczęcy Zespół Wokalny 
,,Mansarda” prowadzony przez Jadwigę Rajtar-Żaczek. 
Miłym zaskoczeniem było wykonanie piosenki „Niebocko 
blues” specjalne skomponowanej na dzisiejsze święto i 
dedykowanej wszystkim mieszkańcom Niebocka. 

Wreszcie nadszedł czas dla bohaterki dnia - ka-
peli „Przepióreczka”. Z historią powstania i działalnością 
kapeli zapoznała Małgorzata Turopolska oraz radny To-
masz Żaczek. Koncert kapeli został przyjęty z ogromnym 
aplauzem i otrzymał gromkie brawa. Wójt Gminy złożył 
serdeczne podziękowania obecnym i byłym członkom 
„Przepióreczki”. Szczególne słowa uznania skierował 
pod adresem Małgorzaty Turopolskiej, prowadzącej ka-
pelę ponad 30 lat. Muzycy otrzymali z rąk Wójta okolicz-
nościowe dyplomy. 

Następnie dokonano prezentacji książki Dogonić 
„Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko. Jej autor, An-
drzej Potocki podzielił się refleksjami towarzyszącymi 
pracy nad książką, zaś Wójt podziękował całemu zespo-
łowi redakcyjnemu oraz przedstawicielom wydawnictwa 
„Libra”.

Słowa uznania, gratulacje oraz podziękowania za 
artystyczne dokonania zespołów złożyli: Ryszard Kop-
czyk sołtys Niebocka, Bożena Chorążak dyrektor Ze-
społu Szkół w Niebocku, Halina Kościńska, Bogusława 
Krzywonos, Danuta Młynarska-Marel. 

Miłym akcentem uroczystości były gratulacje dla 
Jerzego F. Adamskiego jako najlepszego Wójta na Pod-
karpaciu złożone przez dyrektora szkoły, aktyw wiejski 
oraz reprezentantów poszczególnych zespołów.

Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu wrażeń 
i doznań artystycznych, a zakończyło się degustacją po-
traw przygotowanych przez KGW w Niebocku.

Zofia Morajko
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Występ zespołu „Kalina”

Miłośnicy tańca i muzyki ludowej

„Przepióreczka” na scenie

Zofia Morajko
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Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Janina 
Bieda z Dydni. Seniorka rodu świętowała uroczyście swoje 
urodziny. Okazja ku temu była wyjątkowa, ponieważ nasza 
Czcigodna Jubilatka w dniu 27 maja 2017 r. ukończyła 103 
lata!

Ten dzień to nie tylko święto rodzinne, ale również 
ważne wydarzenie w historii Gminy Dydnia.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski wspólnie z Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Małgorzatą Pomykała.

Pani Janinie gratulowano tak pięknego jubileuszu, 
jednocześnie życząc Jej dużo zdrowia, spokoju, radości, 
życzliwości i miłości najbliższych.

Dostojna Jubilatka otrzymała również bukiet pięk-
nych kwiatów i okolicznościowy upominek. Pani Janina po-
mimo sędziwego wieku ma się dobrze, jest bardzo sympa-
tyczną i pogodną osobą.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i 
czekamy na kolejne.

Małgorzata Pomykała

Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek 
i to każdy człowiek.

Kardynał Stefan Wyszyński

W dniu 26 maja 2017 r. Gimnazjum w Dydni obcho-
dziło uroczystość Dnia Patrona Szkoły. Rozpoczęła ją Msza 
Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła i 
Św. Anny odprawiona przez Księdza Proboszcza Jana 
Dąbala, który wygłosił także homilię. Odniósł się w niej do 
postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podkreślając za-
sługi Prymasa Tysiąclecia dla Kościoła i narodu polskiego. 
Zachęcił też młodzież, aby swoje życie opierała na wartoś-
ciach wyznawanych przez Patrona. Druga część uroczysto-
ści miała miejsce w budynku szkoły. Wchodzących na salę 
gimnastyczną Gości witali gimnazjaliści, obdarowując ich 
okolicznościowymi kotylionami. Wśród zaproszonych osób 
znaleźli się: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Radni 
Gminy Dydnia, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gmi-
ny, Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, czynni i 
emerytowani Dyrektorzy i Nauczyciele Zespołu Szkół, Ro-
dzice i Przyjaciele Szkoły. 

Okolicznościowe listy skierowali: Poseł na Sejm 
RP  Piotr Uruski, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata 
Rauch oraz Społeczny Animator Kultury Bogusława Krzy-
wonos.

W bieżącym roku szkolnym praca wychowawcza 
gimnazjum skupiała się wokół 6. punktu Społecznej Kru-
cjaty Miłości: „Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń 
dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś 
winien innym”. Do niego nawiązywał też program artystycz-
ny w wykonaniu gimnazjalistów pt. „Żyć dobrze, to żyć dla 
innych”. Przedstawiony w pięknej scenerii montaż słowno 
– muzyczny prezentował treści dotyczące relacji między-
ludzkich, dobroci, miłości bliźniego. Jego motto stanowiły 

słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Najwyższą war-
tością na ziemi jest człowiek i to każdy człowiek”.

Każdego roku obchodom Dnia Patrona towarzy-
szą konkursy związane z   postacią Prymasa Tysiąclecia. 
Konkurs wiedzy o Patronie zorganizował Ks. Artur Dyrda. 
Wśród zwycięzców znaleźli się: Oliwia Węgrzyńska – I 
miejsce, II miejsce: Wiktoria Kot, Dominika Cierpiak, Oliwia 
Czopor, wyróżnienia: Aleksandra Bok, Amelia Szmyd, We-
ronika Siedlecka, Sławomir Chorążak, Łukasz Myćka, Filip 
Dmitrzak. 

Regulamin konkursu literackiego „Ty wskazałeś dro-
gę do miłości” określał m. in. formę wypowiedzi, czyli list 
do Patrona, w którym należało odwołać się do przesłania 
zawartego w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, zwłasz-
cza w jej 6. punkcie. Komisja oceniła 20 prac napisanych 
przez uczniów kl. I – III gimnazjum. Wyróżniono Mateusza 
Dmitrzaka i Adama Fijałkę, zaś pierwsze miejsce przyznano 
Karolinie Szczepanik uczennicy kl. III a. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń wrę-

Zofia Morajko
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Życzenia dla Jubilatki

Nagrodzeni uczniowie
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NIE MIŁUJMY SŁOWEM I JĘZYKIEM,
ALE CZYNEM I PRAWDĄ.

UCZYMY SIĘ W SZKOLE ŚWIĘTEJ JADWIGI 
KRÓLOWEJ 

JAK WYPEŁNIAĆ TO PRZYKAZANIE MIŁOŚCI.
Jan Paweł II

To przesłanie przyświecało obchodom Święta Patro-
na Szkoły Podstawowej w Dydni 8 czerwca 2017 roku.

Jak co roku, ten świąteczny dzień inaugurowaliśmy 
uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez Ks. Proboszcza 
Jana Dąbala. Następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie od-
bywał się dalszy ciąg uroczystości. Poczty sztandarowe 
wprowadziły uczestników do pięknie udekorowanej  sali 
gimnastycznej. Najpierw zabrała głos Dyrektor Iwona Po-
całuń witając zebranych gości ,rodziców, uczniów i Radę 
Pedagogiczną. W dalszej kolejności Dyrektor zaprosiła do 
obejrzenia i wysłuchania części artystycznej przygotowa-
nej przez uczniów szkoły podstawowej, która składała się 
z utworów instrumentalnych, pieśni i tańców z epoki jadwi-
żańskiej oraz inscenizacji przedstawiającej sceny z życia 
i działalności naszej Patronki - Świętej Jadwigi Królowej. 
Tańce, muzyka i kolorowe stroje przykuły uwagę wszyst-
kich. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się kwestie 
wypowiadane przez młodych aktorów, które świadczyły o 
wielkości, mądrości i dobroczynności naszej Patronki. To 
Ona jest dla nas wzorem do naśladowania i przyświeca na-
szym działaniom.

W Dniu Patronki Szkoły odbyło się także uroczyste 
złożenie obietnicy zuchowej  przez dziesięcioro zuchów 
nowo powstałej w Szkole Podstawowej w Dydni  grupy 
zuchowej „Wilczki”, której opiekunką jest druhna Beata 

Malawska. Zuchy otrzymały odznakę zuchową od Komen-
dantki Hufca ZHP w Brzozowie Doroty Kupczakiewicz, a 
następnie zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne 
w krakowiaku. Talenty swoich dzieci podziwiali licznie ze-
brani w szkole rodzice.

Po akademii Dyrektor Szkoły Iwona Pocałuń i Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski wręczyli uczniom nagro-
dy za osiągnięcia w konkursach szkolnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich, a także  statuetki PRZYJACIEL SZKOŁY 
osobom działającym na rzecz naszej placówki. Statuetki 
otrzymali Kazimierz Barański i Joanna Skrabalak. 

Uroczystości zakończyła Dyrektor Iwona Pocałuń, 
składając podziękowania wszystkim zebranym za wspólne 
świętowanie.

Jolanta Kłodowska

czyła też nagrody laureatkom  V edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego „Dom rodzina, miłość – utrata tych 
wartości to bezdomność” organizowanego przez Stowarzy-
szenie Brata Alberta we Wrocławiu we współpracy z Kura-
torium Oświaty we Wrocławiu. W konkursie tym  nagrodzo-
no - w kategorii proza:
- II miejsce - Kamila Czerkies – uczennica kl. III gimna-

zjum,
- wyróżnienie - Martyna Rzeszut - uczennica kl. II gimna-

zjum.
W kategorii wiersz: 
- I miejsce - Katarzyna Kot – uczennica kl. III  gimnazjum. 

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców oraz słowa 
uznania dla uczestników poszczególnych konkursów. 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w 
Dydni nagradza statuetką „Przyjaciel Szkoły” osoby, które 
społeczną działalnością w różnorodnej formie wspomagają 
pracę szkoły. W tym roku w gronie uhonorowanych znaleźli 
się: Magdalena i Zbigniew Fijałkowie, Małgorzata Kot, Bea-
ta i Marek Węgrzyńscy.

Zaszczytne wyróżnienie w postaci dyplomu otrzymał 
od Podkarpackiego Kuratora Oświaty druh Marek Kupcza-
kiewicz w uznaniu za działalność harcerską i wolontaria-
cką.

Dyrektor Iwona Pocałuń złożyła serdeczne podzię-

kowania wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w  organiza-
cję tegorocznego święta: uczniom, nauczycielom, autorom 
scenariusza, wykonawcom dekoracji, pracownikom szkoły, 
przedstawicielkom Rady Rodziców.

W dniu 26 maja przypada także Święto Mam. Z tej 
okazji wszystkim Mamom gimnazjaliści przekazali serdecz-
ne życzenia oraz muzyczny upominek. 

Zofia Morajko

fot. archiwum

fot. archiwum

Młodzież gimnazjum w programie artystycznym

Grupa zuchowa „Wilczki”

Jolanta Kłodowska
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W dniach 24-25 czerwca 2017r. w Niebocku od-
był się XIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Dzieci Gór i Dolin”. Wzięło w nim udział 230 młodych 
tancerzy. W tym roku do naszego regionu przybyły ze-
społy folklorystyczne z Rumunii, Rosji, Czech, Ukrainy, 
Słowacji, Białorusi, a także z Polski.

24 czerwca zespoły z zagranicy wystąpiły na 
Placu Dietla w Iwoniczu Zdroju, prezentując  swoje ro-
dzime tańce. O godz. 20.00 na stadionie sportowym 
w Niebocku nastąpiła prezentacja zespołów folklory-
stycznych, po czym każdy z zespołów zatańczył jeden 
taniec.

25 czerwca została odprawiona Msza Święta 
w Kościele Parafialnym w Niebocku. Po Mszy Świę-
tej uczestnicy festiwalu kolorowym korowodem prze-
maszerowali na stadion sportowy, gdzie oczekiwali na 
jego uroczyste i oficjalne otwarcie.

Gospodarz festiwalu - Zespół Pieśni i Tańca „Ka-
lina” rozpoczął Galę Finałową poprzez zatańczenie pol-
skiego tańca narodowego – poloneza. Grupa młodsza 
„Mała Kalinka” zaprezentowała dwa tańce – lasowiak i 
trojak. Następnie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dydni – Jacek Adamski wraz z Wójtem Gminy Dyd-
nia – Jerzym Ferdynandem Adamskim oficjalnie otwo-
rzyli Festiwal i powitali zaproszonych gości. 

Na scenie zatańczyły następujące zespoły:
- GHIOCELUL – Calarasi, Rumunia
- AKCENT - Moskwa, Rosja
- POPOVJANEK – Popovice, Czechy
- SERPANOK - Lwów, Ukraina
- ROZMARIJA – Presove, Słowacja
- PAPARATZ KVETKA - Słuck, Białoruś
- WOLANIE – Wola Raniżowska, Polska
- KALINA – Niebocko, Polska

Każdy z zespołów zaprezentował po cztery tań-
ce. Młodzi artyści tańcem, śpiewem i muzyką promo-
wali folklor swych krajów. Wszystkie zespoły wzbudziły 
wielki zachwyt publiczności, która podziwiała wspania-
łych tancerzy, ich talent i oryginalność.

Na zakończenie festiwalu nastąpiło wręczenie 
pamiątkowych nagród.

Honorowym patronatem imprezę objęli: Poseł na 
Sejm RP - Piotr Uruski oraz Marszałek Województwa 
Podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Organizatorami festiwalu byli: Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Dydni. Natomiast partnerem był 
Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju. 

Festiwal dofinansowano z: Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Województwa 
Podkarpackiego, Powiatu Brzozowskiego, Gminy Dyd-
nia.

Patronat medialny: Telewizja Rzeszów, Polskie 
Radio Rzeszów,  Nowiny, Nowiny 24, iSanok, Brzozo-
wiana, eSanok, Bieszczady 24, Podkarpacie 24, Brzo-
zów 24, Brzozowska Gazeta Powiatowa, RBR INFO.
pl, Nasza Gmina Dydnia, Wiadomości Brzozowskie, 
Serwis Regionalny Galicjusz, Portal Internetowy RY-
SA, iBrzozów.

Anna Wójcik

fot. G. Cipora
fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Prezentacja zespołów

Pokaz tanecznych umiejętności

Niedzielne popołudnie z folklorem

Anna Wójcik
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W dniu 22 kwietnia w gmachu głównym TVP przy ul. 
Woronicza w Warszawie odbyła się Gala Finałowa i przy-
znanie tytułu „Wójta Roku 2016”. Wśród 10 najlepszych 
wójtów w Polsce znalazł się także Gospodarz naszej Gminy 
Jerzy Ferdynand Adamski.

Konkurs organizowany jest przez Redakcję Audy-
cji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Honorowy patronat nad 
nim sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda, a współpatronem jest Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Krzysztof Jurgiel. Jego celem jest wyłonienie wójta, 
który w 2016 roku wykazał się największymi osiągnięciami 
w pracy na rzecz swojej gminy.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym ka-
pituła konkursowa w składzie: Barbara Fedyszak-Radzie-
jowska – doradca Prezydenta RP, Mirosława Jaroszewicz-
Łojewska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Witold 
Malarowski – Związek Gmin Wiejskich RP, Wiktor Szmu-
lewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Adam Nowak – Za-
rząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
oraz Robert Głowacki – Program 1 TVP S. A. spośród zgło-
szonych kandydatów wybrała 10, którzy w jej opinii wykazali 
się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowisk 
lokalnych w poprzednim roku. Drugi etap to już głosowanie 
za pomocą SMS na wybranego kandydata. Sylwetki wój-
tów prezentowane były na antenie Programu 1 TVP od 20 
marca do 31 marca. W tym czasie prowadzone było także 
głosowanie widzów w systemie SMS.

Kandydatury wójtów mogły zgłaszać samorządy, 
mieszkańcy gmin, organizacje i instytucje lokalne. Głównym 
kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz gminy. 
Niektórzy na swój sukces pracowali latami, inni dopiero roz-
poczynają „karierę”, ale już mają się czym pochwalić.

Wójt Roku to konkurs organizowany przez Telewizję 
Polską już po raz szesnasty, od 2001 r. Przez te lata zmie-
niały się i Polska, i polskie gminy, i polscy samorządowcy. 
Zmieniały się więc też wymagania stawiane uczestnikom 
konkursu. Organizatorzy przyznają, że niezmienne pozo-
stało to, że plebiscyt ma promować tych wójtów, którzy ak-
tywnie działają na rzecz rozwoju małych ojczyzn – zarówno 
pozyskując środki własne i zewnętrzne, tworząc dochody 
jednostki samorządu terytorialnego, jak i rozwijając infra-
strukturę drogową, oświatę, angażując się w sprawy spo-
łeczne i kulturalne. Ta wyłoniona dziesiątka obligatoryjnie 
musi spełniać najwyższe standardy w tych obszarach.

„W naszym kraju mamy ponad półtora tysiąca wój-
tów. To oni najlepiej powinni znać potrzeby swoich miesz-
kańców. Ale żeby zasłużyć na uznanie, trzeba mieć się 
czym pochwalić. I właśnie tych z największymi osiągnięcia-
mi chcemy promować. Celem konkursu jest nie tylko wyło-
nienie najlepszego wójta w kraju, ale pokazanie innym, że 
można i warto inwestować, tak aby mieszkańcom stwarzać 
coraz lepsze warunki do życia, pracy i odpoczynku” – przy-
znali na swojej stronie internetowej organizatorzy z Redak-
cji Audycji Rolnych Programu 1 TVP.

W trakcie uroczystej Gali Finałowej jeszcze raz 
przedstawiono sylwetki wszystkich nominowanych oraz 

przypomniano ich osiągnięcia.
Tytuł Wójta Roku 2016 otrzymał Dariusz Woźniak 

– Wójt Gminy Rusiec, woj. łódzkie. Zwycięzca otrzymał 
żelazną podkowę, symbol szczęścia, którą wykonał kowal 
Roman Czerniec z Wojciechowa. Organizatorzy przyjęli 
konwencję, że przedstawiony i nagrodzony zostanie tylko 
zdobywca największej liczby głosów bez podawania zdo-
bywców kolejnych miejsc.

Jak podkreślano w wypowiedziach, prawdziwym 
zwycięzcą jest cała dziesiątka najlepszych Wójtów w Pol-
sce za rok 2016. To dzięki ich pracy, wspartej działaniami 
całego społeczeństwa z poszczególnych gmin, Polska z 
każdym rokiem coraz bardziej się rozwija i pięknieje.

Beata Czerkies

Szanowni Państwo

Wielki sukces, którym było zakwalifikowanie się 
do dziesiątki najlepszych Wójtów w Polsce i zdobycie 
tytułu laureata, jest dziełem wszystkich mieszkańców i 
osób pracujących na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w Gminie Dyd-
nia, stały się dla lokalnej społeczności powodem do dumy, 
a dydyński samorząd zyskał dobrą markę. Jeszcze raz 
pragnę podkreślić, iż jest to wspólny sukces wszystkich 
osób, które były zaangażowane w rozwój naszego sa-
morządu, w tym: radnych i sołtysów, pracowników urzę-
du gminy i gminnych jednostek oraz wielu innych osób, 
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Dydnia.

Wszystkim Państwu i każdemu z osobna jeszcze 
raz pięknie i serdecznie dziękuję.

Jerzy F. Adamski
Wójt Gminy Dydnia

fot. W. Zimoń

Zaszczytne wyróżnienie
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W dniu 02 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dyd-
nia Piotrem Szulem i Wicewójtem Stanisławem Pałysem 
uczestniczyli w uroczystościach Dnia Samorządu Teryto-
rialnego w Rzeszowie.

Podczas samorządowego święta - decyzją Komisji 
Nominacyjnej i Kapituły - Jerzy F. Adamski otrzymał z rąk 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Or-
tyla i Wojewody Ewy Leniart PODKARPACKĄ NAGRODĘ 
SAMORZĄDOWĄ DLA NAJLEPSZEGO WÓJTA W WOJE-
WÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2016 ROKU.

 Każdego roku Dzień Samorządu Województwa 
Podkarpackiego jest okazją do nagrodzenia najlepszych 
samorządowców z Podkarpacia.

W dniu 17 maja Komisja Nominacyjna wybrała 5 naj-
lepiej zarządzanych gmin podkarpackich: 
1. Gmina Dębica – Wójt Stanisław Rokosz, 
2. Gmina Hyżne  - Wójt Krystyna Wojtyło, 
3. Gmina Krasne – Wójt Wilhelm Woźniak, 
4. Gmina Krościenko Wyżne – Wójt Jan Omachel,
5. Gmina Dydnia – Wójt Jerzy F. Adamski.

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej  
spośród wymienionych gmin w dniu 2 czerwca wybrała naj-
lepszą. Została nią Gmina Dydnia i Wójt Jerzy F. Adamski.

Wójt Jerzy F. Adamski oprócz pamiątkowej statuetki i 
dyplomów otrzymał także wieczne pióro od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który patronował tegorocznym uroczystoś-
ciom.

Otrzymana nagroda jest wyjątkowym uhonorowa-
niem wieloletniej działalności na rzecz samorządu gminne-
go, którą odzwierciedla rozwój szeroko pojętej infrastruk-
tury i kapitału społecznego, a także wyróżnieniem spośród 

innych gmin.
Podkarpacka Nagroda Samorządowa przyznawana 

jest wspólnie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samo-
rządów Terytorialnych, którego przewodniczącym jest Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i 
Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”.

Beata Czerkies

Po dwóch tygodniach pobytu w Wiedniu i serdecz-
nym pożegnaniu Staszka oraz p. Gamot znowu znalazłem 
się na dworcu kolejowym. Ktoś spotkany na peronie zapy-
tał: „Gdzie pan jedzie?”. Odpowiedziałem, że do Polski. Po 
co, niech pan jedzie do Włoch, tak jak ja, to stracone życie 
w tym socjaliźmie”. Może należało go posłuchać? Dalsza 
podróż odbyła się bez specjalnych wydarzeń, nawet cel-
nicy nie sprawdzali bagażu. Rano dojechałem do Katowic 
i po dwóch godzinach byłem w Krakowie. Na drugi dzień 
po przyjeździe z Wiednia zameldowałem się w pracy i z 
zapałem godnym lepszej sprawy rozwiązywałem narosłe 
problemy. Kłopotów nie brakowało.

Co prawda było już po uroczystościach związanych 
z 600-leciem istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jed-
nak pozostały do zakończenia pewne roboty budowlane i 
rozliczenie wszystkiego. Prowadzony przez PKZ kilkulet-
ni remont i renowacja Collegium Maius był zakończony 
przed Uroczystościami Jubileuszowymi. Sam budynek i 
jego wnętrza wzbudziły zachwyt zagranicznych delegacji, 

które oprowadzał i objaśniał wybitny historyk sztuki prof. 
Karol Estreicher.  Skomplikowane prace, jakie wykonano w 
tym obiekcie, wymagały dokładnego opisania, rozliczenia 
i uzyskania akceptacji, to trwało dosyć długo. A na Ryn-
ku Głównym w dalszym ciągu trwały prace przy remoncie 
i wzmacnianiu murów Wieży Ratuszowej oraz rozległych 
piwnic pod rynkiem. W tym też okresie ratusz został ozdo-
biony wykuszami, których przedtem nie było.

Cały remont Wieży Ratuszowej trwał kilka lat i był 
również bardzo skomplikowany. Dla informacji podaję, że 
lwy przy wieży ratuszowej pochodzą z pałacu w Pławowi-
cach. Gdyby ich·nie przewieziono do Krakowa, to w Pła-
wowicach zostałyby zniszczone, bo już wtedy widać było 
początki umyślnej dewastacji.

Doktora Tadeusza Przypkowskiego, jednego z 
najwybitniejszych znawców zegarów słonecznych z Ję-
drzejowa, poznałem w roku 1965, przy okazji rozbudowy 
i remontu jego biblioteki i muzeum. Był to mężczyzna w 
sile wieku o posturze przypominającej XVIII-wiecznego 

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Jest to ogromny sukces całej Gminy Dydnia, 
wszystkich jej mieszkańców. 

Im właśnie tę piękną statuetkę dedykuję. I pięknie 
dziękuję.

Jerzy F. Adamski
Wójt Gminy Dydnia

To wyróżnienie Wójt dedykował wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Dydnia
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szlachcica, człowiek bardzo ciekawy nie tylko z wyglądu, 
ale dla szerokich horyzontów, które posiadał. Nasza współ-
praca układała się różnie, raz bardzo dobrze, a raz źle. 
W każdym razie kilka razy zostałem zaproszony na obiad 
lub podwieczorek do jego domu, gdzie poznałem panią 
Przypkowską. Przy okazji tych spotkań rozmawialiśmy o 
różnych sprawach, dowiedziałem się np., że pod koniec 
lat 40. państwo Przypkowscy zostali zaproszeni przez Sto-
warzyszenie Historyków Sztuki na zabawę karnawałową 
do pałacu w Nieborowie. Pan Tadeusz odpisał, że nie ma 
w zwyczaju uczestniczyć w zabawach w domu, podczas 
nieobecności jego właścicieli. Zrobiła się wielka awantura i 
został wyrzucony ze stowarzyszenia. Po roku 1956 chcia-
no pana doktora ponownie przyjąć, ale nie skorzystał z tej 
oferty. W dowód naszej znajomości ofiarował mi medal 
pamiątkowy wybity z okazji 70-lecia istnienia zbiorów mu-
zealnych zegarów słonecznych i sympozjum naukowego, 
które poświęcone było temu tematowi. Trzeba podkreślić, 
że zbiory zajmują drugie albo trzecie miejsce na świecie po 
nowojorskich i może londyńskich. Pan Tadeusz często wy-
jeżdżał za granicę jako ekspert, zarabiał tam pieniądze, za 
które kupował w różnych częściach świata zegary słonecz-
ne lub starodruki o tej tematyce. Przyjemnie się rozmawia-
ło w Jędrzejowie, ale trzeba było uważać, aby nie wypaść 
na głupka. Pewnego razu pan Tadeusz pokazał mi kartkę 
pocztową z Anglii z podobizną królowej Elżbiety II, na od-
wrocie były pozdrowienia dla kuzyna Tadeusza Przypkow-
skiego. Dokładnie obejrzałem tę kartkę, bo nie wierzyłem, 
że wysłała ją królowa, chwilę zastanawiałem się i pewnym 
głosem powiedziałem, że sam do siebie napisał podczas 
pobytu w Anglii „Nie dałeś się nabrać – powiedział - ale 
wielu uwierzyło”.

Pan dr Tadeusz Przypkowski miał różne humory. 
Pewnego razu, gdy przyjechałem na budowę do Jędrzejo-
wa, pan Tadeusz w sposób dość brutalny zarzucił dyrekcji 
PKZ O/Kraków i mnie jako szefowi wykonawstwa nieudol-
ność, złą organizację itp. Po krótkiej wymianie zdań posta-
nowiłem wyjechać z budowy, to pana doktora zaskoczyło. 
Sprawa nabrała rozgłosu, postanowiono spór załagodzić. 
Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Jędrzejo-
wie zaprosił mnie jako przedstawiciela PKZ i T. Przypkow-
skiego do siebie na naradę pojednawczą. Spotkaliśmy się 
w gabinecie przewodniczącego. Po wymianie paru kurtu-
azyjnych zdań na tematy ogólne gospodarz zebrania za-
proponował, aby rozmowy prowadzić w tonie wzajemnego 
zrozumienia. Zgodziliśmy się na tę propozycję. Do gabine-
tu został wezwany portier, nie wiedziałem po co? Ale prze-
wodniczący miał w tym swój cel. Powiedział: kupisz „Try-
bunę”, to duża gazeta, owiniesz w nią dwie butelki dobrej 
wódki i przyniesiesz tutaj. Pamiętaj, tak to zrób, aby wszy-
scy myśleli, że niesiesz dla mnie „Trybunę”, a nie jakieś 
butelki. Tu masz pieniądze na te zakupy i zaraz wracaj. 
W międzyczasie podano kawę, a portier wykonał polece-
nie. Wypiliśmy po kilka kielichów, a gdy w butelce pokazało 
się dno, zaproponowałem, aby pójść na budowę i ustalić 
kilka szczegółów. Uważałem, że jest to odpowiednia chwi-
la. Propozycja została przyjęta, spisaliśmy krótki protokół i 
konflikt został zażegnany. Kto wypił drugą butelkę wódki, 
nie wiem.

Z początkiem 1967 roku pan dr T. Przypkowski zło-
żył skargę u dyr. generalnego PKZ w Warszawie, że nasze 
prace w Jędrzejowie są źle prowadzone i prosił o jego oso-

bistą interwencję. Pewnego dnia dyr. T. Polak przyjechał 
do Krakowa kontrolować nasze budowy w mieście, a na 
drugi dzień kazał mi jechać ze sobą do Jędrzejowa. Pana 
doktora nie było w domu, gdzieś wyjechał, a my przeszli-
śmy przez budowę i weszliśmy do budynków niedawno 
nam przekazanych do remontu. Na pierwszym piętrze na 
suficie były widoczne dwa zacieki. Wyjaśniłem, że miejsca 
te są już zabezpieczone i teraz wysychają, ale winni takie-
go stanu rzeczy są poprzedni lokatorzy. Dyrektor pożegnał 
się ze mną i powiedział, że nie ma zastrzeżeń i więcej nie 
przyjedzie.

W PKZ O/Kraków nastąpiła zmiana dyrektora. Do-
tychczasowy, dyr. Tadeusz Kałkowski, przeszedł na emery-
turę, a na jego miejsce mianowano architekta Władysława 
Wojnarawskiego. W związku z tym stosunki w pracy bardzo 
się zmieniły. Co prawda nowy dyrektor nie był partyjny, ale 
jego żona pracowała w KW PZPR jako księgowa, później 
wstąpił do partii.

Rozdział V
CZAS NA ZMIANĘ

Pod koniec czerwca 1967 roku zostałem telefonicz-
nie wezwany do dyrekcji w Warszawie, zupełnie nie orien-
towałem się, dlaczego chcą ze mną rozmawiać. W wyzna-
czonym dniu i godzinie zameldowałem się w sekretariacie 
generalnego dyrektora PKZ.

Przedstawiłem się sekretarce i poprosiłem, aby po-
informowała dyrektora, że już jestem. Spojrzała na mnie, 
napisała kilkanaście słów na maszynie, przy której siedzia-
ła, poprosiła, abym usiadł i zaczekał, bo dyrektor jest zajęty. 
Po kilku minutach, nie spiesząc się, wstała i zawiadomiła, 
że jestem. Dyrektor zakończył naradę, wyszedł do sekreta-
riatu i poprosił mnie do gabinetu, zamawiając równocześ-
nie dwie kawy, było to wyraźne wyróżnienie. Rozmowa za-
częła się od pytania, jak mi się pracuje w PKZ O/Kraków, 
jakie mam warunki mieszkaniowe i czy chciałbym awanso-
wać? Rozmowa toczyła się gładko, jakby przyjacielsko, po-
wiedziałem, że warunki mieszkaniowe są ciężkie, bo małe 
mieszkanie, a na ostatnie pytanie nie mogę odpowiedzieć, 
bo go nie rozumiem. Wtedy dyrektor uśmiechnął się i po-
wiedział: „Chciałem pana mianować dyrektorem w Krako-
wie, ale kolektyw i władze polityczne miały inne plany. Nie 
zrezygnowałem jednak z pańskiej kandydatury i chcę panu 
zaproponować objęcie stanowiska dyrektora w Poznaniu, 
a mieszkanie postaram się załatwić w ciągu kilku miesięcy. 
Co pan na to?”. Poprosiłem o kilka tygodni potrzebnych do 
zastanowienia się nad tą propozycją. Zgodził się. A ja do-
szedłem do wniosku, że miał rzetelne informacje o moich 
kwalifikacjach i umiejętnościach organizacyjnych. Zdawa-
łem sobie sprawę, że z panem Wojnarowskim współpraca 
nie będzie się układała dobrze, bo on miał zupełnie inne 
koncepcje organizacyjne i nie miał żadnej praktyki w bez-
pośrednim wykonawstwie.

Chciałem przejść do Chemobudowy, gdzie dyrekto-
rem był znajomy mojego teścia, ale teść nie chciał skorzy-
stać z tej znajomości i pomóc mi. Tak więc propozycja pana 
Tadeusza Polaka stawała się coraz bardziej realna. Chcia-
łem nadal pracować przy ratowaniu obiektów zabytkowych, 
świadków naszej historii, i czułem, że na tym polu mogę 
zrobić wiele dobrego. W Krakowie przy takim układzie per-
sonalnym te możliwości dla mnie kończyły się.

Ciągle myślałem o tej propozycjl, rozważałem 
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wszystkie za i przeciw. Za był awans i sprawdzenie się w 
nowej roli, obiecane mieszkanie, moja bezpartyjność nie 
przeszkadzała. Przeciw był zupełny brak znajomych, nowe, 
nieznane mi środowisko, konieczność organizowania od 
podstaw, może był to doping, duża odległość od Krakowa. 
Moja żona Teresa dała mi wolną rękę, ale podświadomie 
żal jej było Krakowa i dobrej pracy. Mama powiedziała: 
rób jak uważasz. Podczas tych wewnętrznych rozmyślań i 
rozterek powiadomiono mnie, że do Polski na zaproszenie 
Zarządu PKZ przyjeżdżają w lipcu konserwatorzy jugosło-
wiańscy i ja mam się nimi opiekować w Małopolsce. Dano 
mi do zrozumienia, że we wrześniu pojadę na delegację do 
Jugosławii. Była to oferta nie do odrzucenia.

Konserwatorzy jugosłowiańscy byli zaskoczeni wy-
sokim poziomem opracowanej dokumentacji badawczej i 
naukowej oraz dokumentacją techniczną i wykonawstwem 
budowlanym. Pilnie notowali swoje spostrzeżenia, foto-
grafując to wszystko, co mogli u siebie zastosować. Nasi 
goście zwierzyli się, że są w Polsce już dwa tygodnie, a 
nie widzieli jeszcze gór, tylko same równiny. Jeden z kon-
serwatorów jugosłowiańskich, Serb, zapytał, jak na takim 
płaskim terenie podczas okupacji mogła działać partyzant-
ka? “U nas, w górach Jugosławii, można było łatwo ukryć 
się i stamtąd atakować Niemców, widzę, że wasi partyzanci 
mieli o wiele trudniejszą sytuację”, stwierdził.

Tak więc postanowiliśmy zawieźć ich do Zakopane-
go, a potem na drugi dzień wrócić do Krakowa przez Nowy 
Sącz. Ta wycieczka bardzo podobała się naszym gościom, 
bo była relaksowa i pozwoliła obejrzeć piękne krajobrazy 
Podhala. Po kilkudniowym pobycie w Krakowie Jugosło-
wianie odjechali do Warszawy, a potem do Belgradu.

1 września wraz z ośmioosobową grupą pracowni-
ków PKZ wsiedliśmy do samolotu lecącego do Belgradu. 
Dzień był pogodny, lot spokojny nad równiną polską, po-
tem nad górami. Wyraźnie widoczne były domki wiejskie 
i trochę większe kamieniczki miejskie, koryta rzek, pola 
uprawne i lasy. Na lotnisku w Belgradzie powitała nas gru-
pa znajomych Jugosłowian. Zakwaterowano nas w hotelu, 
a wieczorem zaproszono na uroczystą kolację. Następne-
go dnia zwiedzaliśmy miasto. Utkwiły mi w pamięci skle-
py pełne towarów i stosunkowo duży ruch samochodowy. 
Jugosławia leżała poza żelazną kurtyną. W dniu kolejnym 
nastąpił wyjazd autokarem w tak zwany teren.

Zwiedziliśmy południową Serbię, Macedonię, Boś-
nię i Hercegowinę oraz południową Chorwację. Wszędzie 
przyjmowano nas bardzo gościnnie. Jugosłowianie pokry-
wali wszystkie koszty. Dzięki takiemu obrotowi sprawy za-
oszczędziliśmy na dietach. Teraz można było zrobić róż-
ne zakupy, przywieźć do domu atrakcyjny towar i sprawić 
najbliższym dużą radość.

Podczas naszego objazdu zwiedziliśmy remontowa-
ne cerkiewki, gdzie częstowano monastyrką lub śliwowicą, 
tak że dobry humor nas nie opuszczał. Oglądaliśmy zabytki 
Skopie, Ohrydu, Bitoli, Sarajewa, Mostaru, Prisztiny, Du-
brownika i Splitu, kąpaliśmy się w Adriatyku. W Sarajewie 
zostaliśmy zaproszeni przez pewne rodzeństwo tureckie 
do ich domu, zabytkowej willi. Pokazano nam różne przed-
mioty zabytkowe, a później zaproszono do salonu, gdzie 
przebrana w historyczny strój turecki współwłaścicielka willi 
podała nam kawę. (cdn)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

21 XII 2016 r. przybyła do Polski grupa 150-osobo-
wa rodaków z Kazachstanu. Została ona umieszczona w 
ośrodku adopcyjnym w Domu Polonii w Pułtusku. Przez rok 
będzie trwała nauka języka polskiego, zwłaszcza dzieci. W 
tym czasie poszczególne samorządy będą przygotowywały 
odpowiednie miejsca pracy i zamieszkania dla przybyszów 
ze Wschodu.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie 
dziejów ludności polskiej, która w przeszłości osiedliła się 
w tym wielkim kraju.

Bogata jest historia Kazachstanu, którego teren w II 
i III w. były we władaniu Hunów, w VI w. – ludów tureckich, 
a w XIII-XIV Mongołów i należały do Złotej Odry. Stamtąd 
szły oddziały mongolskie na Europę i zostały zatrzymane w 
bitwie pod Legnicą w 1241 r. W połowie XV w. wyodrębniły 
się plemiona Kazachów i utworzyły samodzielne chanaty. 
W XVII w. powstały trzy ordy i zaczęła tam napływać rol-
nicza ludność rosyjska i ukraińska. Rosja przyjęła protek-
torat, a w 1873 r. dokonała aneksji i rozpoczęła rusyfikację 
tzw. Gubernatorstwa Zachodniosyberyjskiego, a od 1913 r. 
– Stepowego. W 1920 r. utworzono Kirgiską Autonomiczną 
Republikę Sowiecką, przemianowaną w 1925 r. na Kazach-
ską. Głód i ucieczka Kazachów do Chin w latach 30-tych 
spowodowały spadek ludności o 1,5 mln, stąd republika 
stała się miejscem przymusowego osiedlenia grup ludności 

z innych regionów Związku Sowieckiego. Wielka deportacja 
ludności do Kazachstanu miała miejsce podczas II wojny 
światowej oraz w latach 1955-1960 w ramach zagospoda-
rowania stepów republiki. 16 XII 1991 r. Kazachstan uzy-
skał niepodległość i wszedł do Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Republika zajmuje obszar 2 717 300 km² (ok. 8,5 
razy większy od Polski) i liczy 16 445 mln mieszkańców (po-
łowa ludności polskiej), w tym tylko 43% Kazachów. 

Pierwsze ślady polskości w Kazachstanie sięgają 1 
połowy XIII w., kiedy wędrował przez stepy wrocławski fran-
ciszkanin Benedykt Polak, towarzysz podróży Jana del Car-
pine, udającego się do Mongolii z papieskim poselstwem. 
Po rozbiorach Rzeczpospolitej pojawili się tam zesłańcy, 
a pierwszymi byli konfederaci barscy. Następnie przybyli 
na stepy Kazachstanu filareci oraz uczestnicy powstania 
listopadowego i styczniowego. Wielu polskich zesłańców 
kierowano do oddziałów wojskowych w twierdzach pogra-
nicza rosyjsko-kazachskiego. Amnestie pozwoliły wielu 
zesłańcom wrócić do kraju. Według spisu ludności cesar-
stwa rosyjskiego z 1897 r. w Kazachstanie przebywało 11 
579 Polaków (4 % ogółu Polaków w Rosji – najwięcej było 
ich w Moskwie). W latach 1906-1910 do Kazachstanu emi-
growali chłopi z ziemi kieleckiej i lubelskiej. Na przełomie 
XIX/XX w. Polacy wnieśli poważny wkład  w organizowanie 
licznych gałęzi życia w Kazachstanie, m.in. w rozwój admi-

Ks. prof. Józef Mandziuk
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nistracji, lecznictwa, kultury i gospodarki. Niektórzy Polacy 
wzięli udział w rewolucji w 1917 r. i w wojnie domowej, a 
po zawarciu polsko-sowieckiego układu o repatriacji z 24 
II 1921r. wielu powróciło do wolnej Polski. Według spisu z 
1925 r. w Kazachstanie było 8294 Polaków, a przed 1936r. 
– ok. 5000.

Kolejny etap polskiego dramatu znamionował rok 
1936, kiedy Biuro Polityczne  w Moskwie pod przewodni-
ctwem Stalina podjęło uchwałę o przesiedleniu około 15 
000 rodzin polskich i niemieckich z Zachodniej Ukrainy 
(tzw. Marchlewszczyzny) do Kazachstanu – w sumie oko-
ło 60 000 Polaków.  Deportacje przeprowadzono w dwóch 
rzutach – w maju i we wrześniu.  Nie było to wysiedlenie 
totalne, lecz wybranych kategorii ludności polskiej (m. in. 
tzw. „aktyw kościelny”,  rodziny skazanych za działalność 
kontrrewolucyjną i mających krewnych za granicą). Były to 
deportacje wyjątkowo „łagodne” w porównaniu z tym, co 
czekało Polaków w wojennych latach  „wielkiego terroru”. 
Na spakowanie dobytku każdej wysiedlanej rodzinie dawa-
no dwa tygodnie. Na dwie rodziny przydzielano wagon byd-
lęcy, do którego można było zapakować zarówno żywność 
na pół roku, jaki i zwierzęta domowe. Śmiertelność podczas 
dwutygodniowej podróży nie była zbyt wielka, ponieważ 
każdemu transportowi kolejowemu z przesiedleńcami miał 
towarzyszyć lekarz, pielęgniarka, a nawet weterynarz. Po 
przybyciu na miejsce następowało wielkie rozczarowanie, 
gdyż zamiast obiecanych ciepłych chat trzeba było urzą-
dzać się w szczerym polu. Oto wspomnienie jednego z ze-
słańców: „Komendant wydał rozkaz, aby się zatrzymać, nie-
stety żadnej osoby nie zobaczyliśmy. Studnia z kołowrotem 
i wiadro na długim łańcuchu, a obok słup, przypominający 
graniczny, na którym napisano: „Punkt nr 8”. Wokół bezlud-
ny dziki step…Najpierw nastąpiła martwa ciszy, a po niej 
straszny nieludzki krzyk kobiet i dzieci. Wyrzucono nas w 
dzikim polu na stracenie…”. Celem deportacji było oczysz-
czenie pasa przygranicznego z elementu niepewnego i za-
gospodarowanie ziem Kazachstanu, zwłaszcza wzdłuż linii 
kolejowej z Kustanaju do Tałby-Kurganu,  gdzie w wyniku 
kolektywizacji znaczna część miejscowej ludności zmarła 
z głodu. 

Największą tragedię przeżyła ludność polska Kresów 
Wschodnich po wybuchu II wojny światowej i po czwartym 
rozbiorze Rzeczpospolitej. W przeciągu półtora roku wła-
dze sowieckie przeprowadziły aż cztery wielkie operacje 
deportacyjne. Miały one na celu zniszczenie polskości 
wśród ludności kresowej i zdobycie najemnej siły roboczej 
na północnych terenach Rosji europejskiej, Syberii i Ka-
zachstanu. Podstawą tej zbrodniczej działalności  był terror 
i tworzenie obozów koncentracyjnych, gdzie zamiast dru-
tów elektrycznych był siarczysty mróz. Organa NKWD już 
od jesieni 1939 r. przygotowywały listy osób, zaliczanych 
do „elementu kontrrewolucyjnego”, wśród których byli m. in. 
polscy osadnicy wojskowi na Wołyniu.

Pierwszą deportację przeprowadzono w nocy z 9 na 
10 lutego 1940 r. Przygotowania do jej realizacji trwały po-
nad miesiąc, a mimo to była ona wielkim zaskoczeniem, 
podobnie jak wybuch stanu wojennego z 13 grudnia 1981 r. 
Wywózka odbywała się w wyjątkowo śnieżnej i mroźnej 
zimie, temperatura spadała nawet do – 40 ºC. Do domów 
wpadali żołnierze NKWD i najpierw przeprowadzali rewizję, 
uzasadniając ją poszukiwaniem broni. Przebieg rewizji był 
zasadniczo brutalny, kończący się często rabunkiem war-

tościowych przedmiotów. Następnie pozostawiano rodzinie 
około 30 minut na przygotowanie się do podróży. Zasadni-
czo konkretna grupa operacyjna decydowała, co i w jakich 
ilościach rodzina mogła zabrać ze sobą. Zdarzało się, że 
zapewniano wysiedlanych o dostarczeniu wszystkiego, co 
im będzie potrzebne. Stąd niektórzy zabierali ze sobą tylko 
skromną ilość żywności. Strach, rozpacz, zaskoczenie po-
wstałą sytuacją, doprowadzały do tego, że najczęściej za-
bierano produkty żywnościowe, trochę ubrań, pościel, obu-
wie, drobne sprzęty gospodarstwa domowego. Czas i ilość 
zabranego towaru w dużej mierze zależał od nastawienia 
konkretnej grupy operacyjnej, a zwłaszcza od oficera, sto-
jącego na czele żołnierzy NKWD. 

Wysiedlanych dowożono do punktów zbornych lub 
bezpośrednio do wagonów towarowych. Były w nich piętro-
we prycze, żelazny piecyk i wycięta dziura, spełniająca role 
ubikacji. W jednym tzw. eszelonie jechało od kilkuset do ok. 
2000 osób. Do jednego wagonu towarowego wtłaczano od 
30 do 60 ludzi. Bardzo zróżnicowane było zaopatrzenie w 
żywność, której podstawą była zupa, albo kasza, wrzątek 
(kipiatok) i porcje chleba.  Najczęściej posiłki wydawano za-
ledwie kilka razy podczas kilkutygodniowej podróży. Zesłań-
cy ratowali się żywnością zabraną z domów. Największym 
problemem był brak wody, wówczas ratowano się sięganiem 
po śnieg i sople przez zakratowane okienko. W wagonach 
było bardzo zimno, gdyż piecyki nie zdołały ogrzać całego 
wagonu, a często brakowało też opału. Niekiedy podczas 
snu kołdry i ubrania, a nawet włosy przymarzały do ścian. 
Dla wielu ratunkiem okazały się pierzyny, spod których po  
prostu nie wychodzono. 

Najbardziej stresującym było publiczne załatwianie 
potrzeb fizjologicznych. Można sobie wyobrazić, jak wy-
glądało korzystanie z „ubikacji”. Brak podstawowej higieny 
powodował rozprzestrzenianie się różnych chorób, zwłasz-
cza wśród dzieci i osób starszych. W sposób nieunikniony 
prowadziło to do licznych zgonów. Zwłoki najczęściej wyno-
szono na stacjach i w miejscach postoju. Z nieprecyzyjnych 
danych przytaczanych w literaturze rosyjskiej wynika, że 
śmiertelność w transportach mogła sięgać 8%. „Osadników” 
rozsiedlono w 17 obwodach, krajach republikach Związku 
Sowieckiego, w tym również w Kazachstanie. 

Druga operacja deportacyjna miała miejsce w nocy 
z 12 na 13 kwietnia 1940 r. Do Kazachstanu przewidziano 
wysiedlenie 22-25 000 rodzin. Zaliczano do nich członków 
rodzin zbiegłych poza granice Związku Sowieckiego, po-
zostających w niewoli niemieckiej lub sowieckiej, areszto-
wanych oficerów wojska i policji, urzędników, nauczycieli, 
kupców i rzemieślników. Za rodzinę uważano wszystkich 
spokrewnionych z daną osobą i zamieszkałych w jej domu. 
Tryb wysiedleń był w zasadzie podobny do deportacji luto-
wej, aczkolwiek przebiegały one w nieco innych warunkach 
i miały łagodniejsze rygory. Przede wszystkim korzystniej-
sza była wiosenna pogoda. Ponadto wysiedlani byli bar-
dziej przygotowani na czekający ich dramat, gromadząc 
odpowiednie zapasy żywności i koniecznych przedmiotów. 
Więcej było też przejawów ludzkiej życzliwości ze strony 
grup operacyjnych. Na ogół zesłańcy dojeżdżali do celu 
skrajnie wyczerpani, często chorzy, ale śmiertelność była z 
pewnością znacznie niższa niż w trakcie wywózki lutowej. 
Deportowanych rozsiedlono w sześciu obwodach na teryto-
rium Kazachstanu. 

Trzecia wielka operacja deportacyjna z ziem pol-
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skich została przeprowadzona w czerwcu 1940 r. i objęła 
uciekinierów z obszarów Rzeczpospolitej zajętych w 1939 r. 
przez Niemców. Zostali oni wywiezieni na Sybir i nie znaleź-
li się w Kazachstanie.

Czwarta wywózka Polaków w głąb Związku Sowie-
ckiego miała miejsce w czerwcu 1941 r. Skomplikował ją 
wybuch wojny Niemców z Sowietami. Wagony z deporto-
wanymi niejednokrotnie znalazły się pod bombami, wśród 
podążających w przeciwnym kierunku transportów woj-
skowych. Nie było mowy o regularnym żywieniu, a nawet 
o zaopatrzeniu w wodę. Tym razem docelowym miejscem 
zesłania był m. in. Kazachstan. Zostali oni osiedleni w licz-
nych punktach i pracowali w kołchozach i sołchozach oraz 
w przemyśle. 

Dnia 30 VII 1941 r. został podpisany układ polsko-
sowiecki, na mocy którego deportowanym przywrócono 
polskie obywatelstwo. Po ogłoszeniu przez rząd sowiecki 
dekretu o amnestii z 12 sierpnia tego roku do Kazachsta-
nu kierowano Polaków zwalnianych z łagrów i więzień w 
północnych rejonach Związku Sowieckiego. Utworzono tam 
10 delegatur ambasady polskiej, zorganizowano ponad 200 
punktów opieki dla ok. 113 000 Polaków. Część z nich opuś-
ciła Kazachstan z Armią Polską pod dowództwem generała 
Władysława Andersa i udała się na Środkowy Wschód. W 
1944 r. przebywało w Kazachstanie jeszcze ok. 96 000 pol-
skich obywateli, z których ok. 18 000 wstąpiło do I Armii 
Wojska Polskiego. Zesłańcy wracali do Ojczyzny podczas 
wielkich repatriacji w l. 1945-1948 oraz 1957-1959. 

Po Jesieni Ludów w niepodległym Kazachstanie mo-

gło jeszcze mieszkać ok. 100 000 osób pochodzenia pol-
skiego. Powstały wówczas pierwsze polskie organizacje i 
domy kultury polskiej. Pojawili się nauczyciele języka pol-
skiego, a młodzieży umożliwiono studiowanie w Ojczyźnie 
na koszt państwa polskiego. Papież Jan Paweł II utworzył 
13 IV 1991 r. administraturę apostolską dla Kazachstanu i 
państw ościennych z siedzibą w Karagandzie. W 1993 r. 
zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne  ze Stolicą Apo-
stolską, a pierwszym nuncjuszem został Polak – arcybiskup 
Marian Oleś, mający siedzibę w Ałma Acie. W 1994 r. funk-
cjonowało już 40 parafii, w których pracowało 26 księży, 
głównie narodowości polskiej i niemieckiej. W 1997 r. kil-
kadziesiąt wspólnot katolickich w Kazachstanie nawiedziła 
figura Matki Bożej Fatimskiej. We wrześniu 2001 r. wizytę 
apostolską w Kazachstanie złożył św. Jan Paweł II, który 
umocnił w tym kraju fundamenty trwałej obecności katoli-
ków – głównie Polaków. Dnia 11 IX 2016 r.  w Karagandzie 
miała miejsce beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego, 
kapłana zesłańca, który pracował wśród Polaków w Ka-
zachstanie. Była to pierwsza w historii beatyfikacja Polaka, 
pracującego w Azji. 

Ks. prof. Józef Mandziuk

Pierwsze moje spotkanie miałem z księdzem Ada-
mem Drewniakiem, gdy był w Dydni wikariuszem, pamię-
tam, a było to po pożarze organów w Dydyńskim kościele. 
Stolarkę wykonywał stolarz Hawrylak i On nas woził (księ-
dza Prałata Stanisława Krypla i mnie), bo stolarz miał pew-
ne wątpliwości i chcieliśmy mu co nieco doradzić. Później 
gdy już był w naszej parafii administratorem, bywałem u 
Niego często na organistówce i to Jego zawsze ciepłe z 
uśmiechem powitanie mnie, co mi dawało do zrozumienia, 
że jest On człowiekiem wyjątkowym.

Kiedyś Mu zaproponowałam, żeby zamówił do koś-
cioła w Dydni obraz Pana Jezusa Miłosiernego (że ma znajo-
mości wśród artystów), a On mi odpowiedział, że to właśnie 
ja mam więcej znajomych artystów niż on. Miałem jednego 
znajomego artystę malarza konserwatora obrazów w Krako-
wie, z którym pracowaliśmy przy odnowie ołtarzy w Kolegia-
cie Brzozowskiej (J. Kasper), lecz on się nie zgodził. To dla 
mnie kolejny szok, więc poprosiłem, aby znalazł wśród swo-
ich znajomych artystę malarza, lecz nikt się nie chciał zgo-
dzić, bo był bardzo krótki okres wykonania, ok. miesiąca.

Wreszcie zgodził się pewien artysta malarz M. Kar-
powicz. Muszę  dodać, że zaproponowałem Ks. Probosz-
czowi, że wykonam ramę do tego obrazu, na co się chętnie 
zgodził, z tym Jego miłym uśmiechem i równocześnie pod-
trzymał mnie na duchu, że wszytko będzie dobrze i było.

I tak w Krakowie był malowany obraz, a ja równocześ-
nie wykonywałem ramę. Później się okazało, że obraz jest 
za szeroki prawie 2 cm i trzeba było ramę troszkę przyciąć, 
a że rama była już złocona i aby jej nie uszkodzić, potrzeb-
ny był koc na pościółkę na stół. Wtedy ksiądz przyniósł koc 
nowy, bardzo włochaty. Po przycięciu ramy i zamontowaniu 
obrazu zostawiłem księdza z obrazem Jezusa Miłosierne-
go i z tym kocem, który był nabity drobnymi drzazgami. Do 
dziś wraca do mnie ta myśl, dlaczego ja nie pomogłem tego 

fot. G. Cipora

Podczas promocji książki „Henryk Ciopora Artysta z Krzywego”

Henryk Cipora

     Z naszej Gminy w Kazachstanie obecnie pracują księ-
ża: Piotr Pytlowany, Lucjan Pocałuń, Tomasz Pyś, Józef 
Stawarski. 
     Życzymy Im Błogosławieństwa Bożego w trudnej pra-
cy duszpasterskiej.
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Słowo Dydnia towarzyszyło mi od najwcześniejsze-
go dzieciństwa. Potem dopiero stało się pojęciem, nazwą 
geograficzną, miejscowością. Dziadek, Kazimierz Kłodowski 
pochodził z Dydni. Jako najmłodszy syn Franciszka Kłodow-
skiego i Justyny Kłodowskiej (z domu Orłowskiej), urodzony 9 
lutego 1889 r. został bardzo szybko sierotą i był wychowywa-
ny przez siostrę, po mężu Szelest. Dzięki pomocy starszego 
Brata, Stanisława Kłodowskiego, pracującego w krakowskim 
magistracie otrzymał pracę robotnika torowego w krakowskich 
tramwajach. Od tego czasu związał swoje życie z okolicami 
Krakowa. Stąd też został zmobilizowany do armii austriackiej 
w 1914 roku i rzucony gdzieś na front do Albanii. 

Po zakończeniu wojny wrócił do pracy w krakowskiej 
zajezdni tramwajowej. Potem ożenił się z babcią Katarzyną  
w Biskupicach koło Wieliczki, a na koniec osiadł w Borku Fa-
łęckim, wtedy koło Krakowa, w swoim drewnianym domu. 

Dziadek miał starsze rodzeństwo, które potrafiła z pa-
mięci odtworzyć moja Mama. Prawopodobnie z opowiadań 
dziadka Kazimierza. Bracia: Stanisław Kłodowski, Władysław 
Kłodowski, Franciszek Kłodowski. Siostry: Józefa Kłodowska, 
po mężu Opera, Wanda Kłodowska, po mężu Radecka, Albi-
na Kłodowska, po mężu Wituszyńska, NN z imienia Kłodow-
ska, po mężu Szelest (?).

Tyle zapamiętała z opowiadań moja Mama.
Słowo „Dydnia” w dzieciństwie kojarzyło mi się z „dy-

nią” bo podobnie brzmiało, często pojawiało się w wspomnie-
niach osób starszych przy rodzinnym stole. Byłem zbyt mały 
by móc aktywnie uczestniczyć w tych rozmowach i uzyskać 
od dziadka więcej informacji... było, minęło... tylko szkoda ! 
Dziadek umarł w 1965 r.

Potem w 1967 roku w ramach rewizyty rodzinnej 
odwiedziłem z rodzicami Sanok i Dydnię.  Zamieszkaliśmy 
wtedy gościnnie u dalszej,  prawdopodobnie kuzynki mojej 
Mamy. Chałupa pod autentyczną strzechą i z klepiskiem w 

fot. archiwum

koca oczyścić.  A on został z tym miłym uśmiechem. I wtedy 
stwierdziłem, że wiele rzeczy muszę się uczyć od nowa. Nie 
wiem, co to było - może mnie ścigały jakieś terminy?

Spotkałem się również z Ks. Prałatem Adamem w 
święto Matki Boskiej Zielnej po poświęceniu wieńców do-
żynkowych. Po wyjściu z kościoła było wspólne zdjęcie przy 
wieńcu. Gdy ja byłem niezdecydowany czy mam stawać do 
wspólnego zdjęcia, to ksiądz zawsze mi powtarzał: „Chodź, 
bo ty na pewno maczałeś palce w tworzeniu tego wieńca”, 
wtedy już nie mogłem odmówić. Po wielu latach doszło do 
mnie, że Ks. Prałat wyrażał się o wieńcach, które powstały 
przy mojej współpracy – że są skromne, subtelne i każdy 
ma swoją treść (przepraszam, że jestem nieskromny).

Gdy była remontowana nasza krzywiecka kaplica, 
Ks. Proboszcz zaproponował mi wykonanie ołtarza soboro-
wego, ja się zgodziłem pod warunkiem, że stolarkę wykona 
stolarz obyty w tym zawodzie, Eugeniusz Cipora z Dydni. 
Później trzeba było ozdobić sufit w kaplicy, co wykonałem 
na własne ryzyko bez konsultacji z Proboszczem. Czeka-
łem na Jego ocenę z duszą na ramieniu, jak On to przyjmie, 
lecz nie było z Jego strony oceny negatywnej. Dopiero po 
kilkunastu latach wspomniał, że można by te obrazy poma-
lować, by były lepiej widoczne, ale Mu odradziłem i On wi-
docznie to przyjął, bo więcej o tym nie wspominał.

Był również człowiekiem, który umiał słuchać. Bywa-
łem u Niego o każdej porze dnia i On mnie zawsze przyj-
mował bardzo serdecznie z zapytaniem: „Co Cię Heniuś 
tym razem do mnie sprowadza”. Przychodziłem z różnymi 
sprawami nawet z takimi, w których nie mógł mi pomocy 
udzielić. Nawet raz, gdy mnie ktoś przygniótł duchowo do 
ziemi, to On wysłuchał i starał się mnie sprowadzić do nor-
malności, za co jestem Mu bardzo wdzięczny.

I przez wiele lat odpuszczał mi grzechy w „Imię Je-

zusa Miłosiernego”, czasem była to ciemna noc, a On wy-
prowadzał człowieka z ciemności. Starał się widzieć dobro 
w każdym człowieku, choćby to było małe dobro, a jednak 
dobro. Za to wszystko jestem Mu bardzo wdzięczny i nie 
ukrywam, że mi Go bardzo brakuje.

Dziękuję Bogu, że nas obdarował takim kapłanem, 
który do końca moich dni zostanie w pamięci - życzliwy, 
uśmiechnięty, szanujący każdego człowieka, który z każ-
dym umiał nawiązać kontakt, dla niego każdy człowiek (jak 
już było wspomniane) był wyjątkowy. To wszystko było Mu 
dane dla nas – wielki dar od Boga.

Tylko szkoda, że tak szybko odszedł, ale takie są wy-
roki Boże.

Będzie mi Go bardzo brakować.
Henryk Cipora

Krzywe

fot. G. Cipora

Wernisaż prac Henryka Cipory w Szkole Podstawowej w Dydni

Chałupa rodziny Kłodowskich

Mariusz Undas
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W dniu 18 maja 2017 r. odbyły się w Przedszkolu w 
Niebocku wyjątkowe zajęcia pod nazwą „Niebieski dzień”. 

Taki dzień zorganizowany został na znak solidarno-
ści i wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin. 

Nasze przedszkole w ten sposób chciało wyjść na-
przeciw potrzebom, jakie wynikają z faktu, że do przedszko-
la uczęszcza dziecko autystyczne.

Aby zwiększyć świadomość innych dzieci, które 
przebywają razem w grupie, wcześniej przeprowadzono 
pogadankę na podstawie opowiadania pt. „Kaja w zacza-
rowanej krainie”. Ten tekst został przygotowany, napisany 
przez mamę dziewczynki z autyzmem i opisuje, dlaczego 
dzieci mające autyzm często zachowują się inaczej niż 
reszta ich rówieśników. Po wysłuchaniu opowiadania i roz-

fot. archiwum

izbach, leżała gdzieś w Dydni Górnej pomiędzy przysiółkami 
Kulówka i Szumówka. W izbie był murowany piec chlebowy, 
gdzie zostały upieczone prawdziwe bochny chleba, a przy 
wygaszaniu żaru Gospodyni upiekła jeszcze dziwne dla mnie 
ogromne pierogi w liściach z kapusty, z ciasta chlebowego 
albo z ziemniaczanego z dodatkiem masy serowo, cebulowo 
pikantnej, czym dogodziła apetytom moich rodziców. Ja złak-
niony łakoci, dzieciak PRL-u gustowałem wtedy w słodyczach 
i nie w głowie mi było takie menu, czego teraz żałuję, bo nie 
mogę dotrzeć do tej receptury kulinarnej. Gospodyni wypro-
wadzała krowę na pobliskie stoki, a ja asystowałem bądź bu-
szowałem w słomianych zakamarkach stodoły, podpatrując 
wylęknione kurczęta. Wtedy moje wyobrażenie Dydni ureal-
niło się. Przestało być jakąś mglistą krainą. Dydnia była wte-
dy taką rozproszoną nieco wsią rozciągniętą wzdłuż długiej 
doliny z doklejonymi różnymi przysiółkami. Z rodzinnych pól 
północnego grzbietu wzgórz oglądaliśmy zakole Sanu.  Były 
i ogniska i ziemniaki i huśtawka z łańcucha zawieszona na 
drzewie.  Pamiętam też jakiś festyn chyba z okazji 22 lipca 
oraz zbyt dla mnie odległy kościół jak na wędrówkę niedzielną 
upalnym asfaltem. 

Po latach PRL-u gdy modne stały się poszukiwania ge-
nealogiczne, natrafiłem w Internecie na nazwisko Kłodowski 
(z przekręcaną pisownią) na listach przewozowych pasaże-
rów płynących statkami do Ameryki na przełomie XIX i XX w. I 
tak  np. pod datą 4 grudnia 1902 r. widnieje Albina Klodowska  
lat 21, która płynęła z Antwerpii, pod datą 15 maja 1906 r. 
jest zarejestrowany Karol Klodowski lat 43 z miejscowości, 
przekręconej zapewnie, Drdima, a 3 lutego 1909 r. Jozef Kla-
dowski lat 38 z Dydni płynął statkiem Zeeland z Anwerpii oraz 
18 lutego 1909 z Anwerpii statkiem Gothland płynął Jan Kla-
dowski, lat 24. 

Na następne wątki rodzinne natrafiłem w pamiętniku z 
1941 – 1945 najstarszej siostry mojej mamy, Albiny Kłodow-
skiej. Wcześniej miała Ona okazję przebywać u Rodziny Ojca 
w Dydni przez kilkanaście okupacyjnych dni. Pozostawiła 
zapiski w pamiętniku i fragmenty korespondencji listownej z 
poznanym koleżeństwem. 

Oto fragment pamiętnika: „18  Luty  wtorek  [1941]- [...] 
Mama już w ten piątek jedzie do Dydni. Ciekawam jakie wra-
żenie odniesie z tej podróży. Ja bym też chciała tam jeszcze 
kiedyś być. Zobaczyć chłopaczków znajomych, dziewczęta. 
Do Staszka napisałam list, to mi nie odpisał.  Nie wiem czy 

dostał? Przysłał mi tylko kartkę z życzeniami „wesołego kar-
nawału [...] -  13  sierpień  środa  [1941] – [...] Był u nas Sta-
szek Czopor. Jak z nieba spadł. Był rano więc sobie porozma-
wialiśmy i potem po południu, lecz byli już wszyscy więc tato 
naturalnie w swoje obroty Go wziął. Miły, ładny chłopaczek, 
ale strasznie nieśmiały[...]”.  

Wiem, że Albina Kłodowska prowadziła w latach 1941-
1942 korespondencję z poznaną tam Jadwigą Gaworecką. 

W korespondencji wymieniani są: Janka z Wydrny, 
Stefka sołtysowa, Agnieszka, Janka Kłodowska i Józia, Zosia 
Kłodowska z ciocią, Romek, Pietrek Zając i Bolek Szelest, 
Stasia i Marysia (?). 

Na zakończenie zacytuję zwrotkę piosenki, którą moja 
mama zapamiętała z dzieciństwa, gdy jej ojciec Kazimierz 
Kłodowski sobie podśpiewywał: 

„Albina z Obarzyma, 
z Łysej Góry Wojtek, 
chodził do niej na zaloty,
 jeszcze nie „mioł” portek” !
Od pewnego czasu piszę wspomnienia i te epizody 

związane z Dydnią zapewne „na wieki wieków” pozostaną 
w kronikach rodzinnych dla przyszłych pokoleń. Bowiem wy-
znaję zasadę, że nasza przeszłość jest tak samo ważna jak 
współczesność i przyszłość.

Mariusz Undas

fot. archiwum

Pamiątka z dzieciństwa

Tematyczne zajęcia

Małgorzata Dmitrzak
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Kacper Kosztyła, Mariusz Niziołek i Filip Siwiecki  - 
uczniowie klasy akordeonu Krzysztofa Burego wzięli udział 
w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym odbywa-
jącym się w  Belgradzie ( Serbia ), organizowanym m. in. 
przez Stowarzyszenie Pedagogów Instytucji Muzycznych 
Serbii.

W kategorii  akordeonu wystąpiło 114 uczestników 
z siedmiu krajów: Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Serbii, 
Chorwacji i Czarnogóry. Komisja konkursowa, złożona 
z wybitnych profesorów z Polski, Finlandii, Serbii, Rosji i 
Austrii bardzo wysoko oceniła prezentację uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dydni przyznając :

Kacper Kosztyła - 1. miejsce w kategorii III
Filip Siwiecki - 1. miejsce w kategorii IV
Mariusz Niziołek - 2. miejsce w kategorii V
Duet akordeonowy - Kacper Kosztyła, Filip Siwiecki 

- 1. miejsce w kategorii zespołów kameralnych.
Certyfikatem za wysokie umiejętności pedagogicz-

ne i metodyczne doceniony został również mgr Krzysztof 
Bury.

Elżbieta Przystasz

Grupa osiemnastu nauczycieli Zespołu Szkół w Nie-
bocku rozpoczęła pierwszy stopień kursu języka migowego 
w systemie PJM (Polski Język Migowy). Pierwsze spotkanie 
odbyło się 18 kwietnia br., a zajęcia na zmianę prowadzili  
Piotr Krupa oraz Edward Pukło, który jest osobą głuchą, no-
szącą aparaty słuchowe. Na co dzień obaj panowie pracują 
w Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” w Rzeszowie 
i jednym z ich wielu zajęć jest prowadzenie kursów języka 
migowego. Od pana Edwarda dowiedzieliśmy się na wstę-
pie wielu ważnych informacji, które miały na celu przybliżyć 
nam, słyszącym, specyfikę ludzi niesłyszących, ich prob-
lemy, z jakimi na co dzień się borykają, np: w urzędach, 
gabinetach, a przede wszystkim w szkołach, gdzie już od 
najwcześniejszych lat spotykają się z licznymi barierami w 
komunikacji społecznej.

Nauczyciele ZS w Niebocku, na czele z dyrekcją, wy-
szli naprzeciw zaistniałym potrzebom, które między innymi 
wynikają z tego, iż od września w klasie pierwszej szko-

ły podstawowej rozpocznie naukę chłopiec głuchy. Podjęli 
starania, aby w nowym środowisku, jakim będzie szkoła, 

fot. archiwum

mowie zwrócono uwagę dzieci na to, co mogą zrobić, aby 
pomóc swojemu koledze, w tym by lepiej czuł się w grupie 
i zachęcono do udziału w zorganizowaniu „Niebieskiego 
dnia” na znak przyjaźni. 

W ustalonym dniu wszystkie dzieci przyszły do 
przedszkola ubrane na niebiesko – tu składamy serdecz-
ne podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowa-
nie i przygotowanie dzieciom ubrań w kolorze niebieskim.  
Zajęcia i zabawy, które prowadzono z dziećmi przeważnie 
związane były z kolorem niebieskim np.: zagadki, zabawa 
„Czarodziejski worek”, gdzie wszystkie przedmioty były nie-
bieskie, bańki mydlane, baloniki, malowanie pianą, konkur-
sy oraz nagrody dla dzieci. 

Nagrody otrzymaliśmy od fundacji SOLIS RADIUS z 
Rzeszowa, której również składamy serdeczne podzięko-
wania. 

Dzieci w wieku przedszkolnym z natury są bardzo 
wrażliwe, tolerancyjne i chętne do pomocy. Uświadomienie 
im przyczyn innego zachowania ich kolegi przyczyni się w 
przyszłości do właściwego postępowania w takich przypad-
kach, umiejętności radzenia sobie i pomocy innym. Taka 
wiedza może w zarodku zgasić niepotrzebne konflikty i 

trudne sytuacje. 
Obchodzony dzień kojarzył się jednak będzie tyl-

ko z dobrą zabawą i mnóstwem radości i niespodzianek. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia tego 
dnia serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Dmitrzak

fot. archiwum

Wspólna zabawa

Uczestnicy kursu

Małgorzata Dmitrzak
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Ostatni miesiąc roku szkolnego to dla uczniów, na-
uczycieli i rodziców czas nie tylko intensywnej nauki i pracy 
przed zakończeniem roku szkolnego. To również czas uro-
czystych spotkań, koncertów, zabawy i wyjazdów.

Dnia 26 maja 2017 roku nasi uczniowie gościli w 
szkole swoje mamy z okazji Dnia Matki. Uroczyste spot-
kanie, po powitaniu gości przez panią dyrektor, uświetnił 
piękny instrumentalny koncert w wykonaniu uczniów i na-
uczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia  w Dydni, wśród któ-
rych rozpoznawalni byli również absolwenci naszej szkoły: 
Dawid Sobolak, Radosław Fejdasz i pan Tomasz Mazur – 
nauczyciel pracujący w szkole muzycznej. Następnie nad-
szedł czas na popisy teatralne naszych dzieci, od najmłod-
szych poczynając, na najstarszych kończąc. Każde z nich 
swoim występem, trochę na poważnie, trochę na wesoło, 
chciało zrobić niespodziankę swojej mamie. I chyba się 
udało. Za przygotowanie części artystycznej należą się po-
dziękowania: Wioletcie Mazur, Krystynie Podczaszy, Marcie 
Rybczak, Bożenie Głubisz i Marii Ruszel.

Czwartek, słoneczne popołudnie – Dzień Dziecka. 
Na placu przy szkole wesoła zabawa, jak to się mówi „na sto 
dwa”. Dmuchane zjeżdżalnie, trochę słodkich przysmaków  
i przede wszystkim wspólnie spędzony czas przez dzieci, 
rodziców i nauczycieli. Ognisko, pieczenie kiełbasy „na pa-

tyku”, śpiewanie piosenek przy dźwiękach gitar – tak spę-
dziliśmy czas do późnego wieczora. Panowie Marek Kup-
czakiewicz, Dariusz Klimowicz i ks. Jerzy Ziaja udowodnili, 
że „Śpiewać każdy może. Trochę lepiej, lub trochę gorzej.” 
Więc śpiewali uczniowie, śpiewali rodzice i nauczyciele. 
Radzie Rodziców, z przewodniczącą Agatą Pastuszak na 
czele oraz wszystkim rodzicom za przygotowanie imprezy 
serdecznie dziękujemy.

Teresa Mazur

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku w Gimnazjum 
w Niebocku realizowany był plastyczny projekt edukacyjny, 
którego tematem była ikona. W projekcie uczestniczyło 28 
uczniów z klas I — III pod opieką Haliny Żak-Ruszel i Piotra 
Ruszel.

Uczniowie przystąpili do pracy z dużym zapałem, 
włożyli w nią wiele wysiłku i serca, a owoce ich starań ilu-
struje przygotowana galeria zdjęć.

Uczestnicy i opiekunowie projektu składają serdecz-
ne podziękowania Państwu Jolancie i Waldemarowi Irzy-
kom za ofiarowanie podkładów drewnianych, które umoż-
liwiły wykonanie ikon.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

fot. archiwum

chłopiec poczuł się dobrze, bezpiecznie i miał możliwość 
komunikacji z nauczycielami. Teraz, wraz z bratem (bardzo 
słabo słyszącym), uczęszcza do przedszkola w Niebocku. 
Rodzice i rodzeństwo również są osobami niesłyszącymi i 
porozumienie się z nimi wymaga znajomości choćby ele-
mentarnych podstaw języka migowego. Część nauczycieli, 
którzy w przedszkolu mieli kontakt z chłopcami, wcześniej 
ukończyło trzystopniowy kurs języka migowego w systemie 
SJM (System Języka Migowego), jednak nadal podejmują 
starania, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym 
kierunku, zwłaszcza, że rozpoczęty kurs uczy takiego języ-
ka migowego, jakiego na co dzień używają głusi. System 
PJM różni się sposobem budowania zdań podczas „roz-

mowy” z głuchymi. SJM tłumaczy zdania polskie tak, jak 
mówią słyszący ludzie, ale jest to z kolei mniej zrozumiałe 
dla głuchych.

Dla nas nauczycieli kurs ten stanowi duże wyzwa-
nie, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają naukę 
„migania”. Jednak wszyscy są dobrej myśli i z pozytywnym 
nastawieniem podchodzą do tematu. Jako nauczyciele mu-
simy i chcemy wspierać każde dziecko uczęszczające do 
szkoły, dostrzegać jego potencjał, rozwijać talenty i poma-
gać w realizacji planów. Chcemy być do tego odpowiednio 
przygotowani, stąd nasze duże zaangażowanie w naukę 
języka migowego.

Małgorzata Dmitrzak

fot. archiwum

Pisanie ikon

Płonie ognisko...

Teresa Mazur
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Wspaniała zabawa, wiele atrakcji dla dzieci i doro-
słych, pyszne jedzenie oraz świetna rodzinna atmosfera pa-
nowała na VIII Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez 
Samorządowe Przedszkole w Dydni.

W dzisiejszych czasach, kiedy w zabieganym i pę-
dzącym ciągle świecie mamy zbyt mało czasu dla siebie i 
naszych dzieci, warto jest zatrzymać się i pomyśleć, co tak 
naprawdę jest dla nas ważne. Każdy powie, że z całą pew-
nością dla niego  ważna jest  rodzina. To właśnie wychowy-
wanie dziecka w domu rodzinym wpływa na kształtowanie 
jego osobowości. Wszystko, czego nauczymy się w rodzi-
nie, pozostaje nam na całe życie. Rodzice są dla dziecka 
wzorem, autorytetem, który młody człowiek pragnie naśla-
dować. Przekazują swoją wiedzę, opartą na wcześniejszych 
doświadczeniach, co z kolei ma duży wpływ na postępowa-
nie dziecka w przyszłości. Stosunki panujące w rodzinie i 
atmosfera codziennego życia kształtują u dziecka uczucia i 
emocje. Kontakt z najbliższymi osobami wywiera wpływ na 
jego światopogląd, zachowanie i postępowanie. Dlatego tak 
ważne jest, aby znaleźć czas dla swoich pociech. Świetnym 
sposobem spędzania czasu z rodziną jest zabawa, która po-
zwala na zacieśnianie więzi w przyjaznej atmosferze.  

 Dbając o wartości rodzinne i  tradycje przedszkol-
ne,  25 czerwca  na terenie Samorządowego Przedszkola w 
Dydni zorganizowany został VIII  Piknik Rodzinny.  Była  to 
impreza  wieńcząca bogaty w wydarzenia rok przedszkolny.  
W trakcie pikniku  mieliśmy  okazję świętować, jak co roku  
Dzień Mamy, Dzień Taty oraz Dzień Dziecka. Dzieci przy-
gotowały dla swoich rodziców piosenki, wierszyki i tańce, a 
po występach wręczyły rodzicom wykonane w przedszkolu 

prezenty. Dzięki takim uroczystościom dzieci mają  okazję 
wyrazić swoim Rodzicom wdzięczność oraz szacunek w 
niecodzienny sposób. Rodzice dzieci przedszkolnych, jak co 
roku, wykazali bardzo duże zaangażownie w przygotowanie 
pikniku, nie tylko pod względem zabezpieczenia poczęstun-
ku, ale również zadbali o wszystkie szczegóły związane z 
organizacją. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Ro-
dzice jak co roku zorganizowali grupę teatralną.Tym razem 
przygotowała i wystąpiła przed przedszkolną publicznością 
z przedstawieniem pt „Wiersze Tuwima dla dzieci”. Taki pre-
zent - niespodziankę Rodzice corocznie przygotowują dla 
przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka.  Wymaga to ogromnej 
odwagi, poczucia humoru oraz dystansu do siebie. Rodzice 
uczą się ról, poświęcają czas na próby, wykonanie strojów i 
dekoracji. Jednak finał tych starań - szczery uśmiech dzieci 
oraz radość, kiedy dziecko opowiada  z satysfakcją i dumą, 

Agnieszka Tokarczyk

Rodzina to miejsce, gdzie zaczyna się życie, 
a miłość nigdy nie kończy

W niedzielę 28 maja 2017 roku od godz. 14:00 na 
boisku sportowym ORLIK przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jabłonce odbył się Piknik Rodzinny zorga-
nizowany przez Radę Rodziców, Akcję Katolicką i szkołę. 
Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności szkol-
nej: Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Jak na 
prawdziwy piknik przystało, było barwnie i wesoło. Przyja-
zna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe.

Piknik rozpoczął występ uczniów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dydni. Pięknie wykonane utwory na akordeonie 
były muzyczną laurką dla uczestników zabawy.

Wspólna zabawa rozpoczęła się od animacji prowa-
dzonych przez zespół „Przebieranka”. Były też konkurencje 
rodzinne, rozgrywki sportowe, mecze piłki nożnej. 

W trakcie  zabawy można było  skorzystać z wielu 
atrakcji, takich jak: malowanie twarzy,  balonowe zoo, tram-
polina, stoiska z zabawkami.

Aby sił do dalszej zabawy nie brakowało, wszyscy 
częstowali się kiełbaskami z grilla oraz słodyczami, które 
upiekli Rodzice.

Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie się bawili pod-
czas Pikniku. 

Tego typu imprezy z pewnością pozytywnie wpływają 
na wzmocnienie więzi rodzinnych, integrują rodziców z pla-
cówką, do której uczęszcza dziecko. Są doskonałą okazją 
do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu i 
promują wizerunek szkoły. Radość była ogromna, a zabawa 
udana.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym 
w organizację i licznie przybyłym uczestnikom.

Zofia Pajęcka

fot. archiwum

fot. archiwum

Balonowe zoo

Występ przedszkolaków
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Dzień 1 czerwca br. w Zespole Szkół w Niebocku obfi-
tował w wiele różnorodnych wydarzeń i atrakcji zarówno tych 
podniosłych, jak i tych zwyczajnie miłych, ekscytujących i 
okraszonych dziecięcą radością. 

Poranek tego dnia rozpoczęła bardzo ważna uroczy-
stość, a mianowicie zatwierdzenie powstałej przy niebockiej 
szkole nowej organizacji, którą jest Szkolne Koło „Caritas”. 
Działanie Koła zostało oficjalnie przypieczętowane odczyta-
niem Dekretu wydanego przez Księdza Artura Jańca dyrek-
tora „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej. Pismo odczytała 
Gabriela Wójtowicz -kierownik Stacji „Caritas” w Dydni, która 
to następnie wręczyła nominacje członkowskie Koła przeszło 
siedemdziesięciu młodym wolontariuszom. Opiekunami orga-
nizacji w szkole zostali: ks. Paweł Bajger, Elżbieta Pocałuń 
oraz Małgorzata Adamska. Należy tutaj  podkreślić, że dzia-
łalność charytatywna w niebockiej szkole jest obecna od wie-
lu lat, a do wielorakich akcji uczniowie są angażowani przez 
Halinę Żak– Ruszel i nigdy nie pozostają obojętni na potrzeby 
innych. Zwieńczeniem tego ważnego wydarzenia była pięknie 
odegrana przez uczniów klasy VI sztuka teatralna pt. „Słowik” 
na motywach baśni H. CH. Andersena, w reżyserii Ewy Zawa-
dy-Chorążak. Każdy, kto zna treść tej baśni, z łatwością może 
sobie wyobrazić, jak zgodnie współbrzmi ona z wartościami 
wypływającymi z szeroko rozumianej działalności charytatyw-
nej i z bezinteresowną postawą wobec drugiego człowieka. 

Kolejnym w tym dniu przedsięwzięciem, w które za-
angażowała się cała szkoła była ogólnopolska akcja popu-
laryzująca czytanie pod nazwą „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Jej inicjatorką była Marzena Czerkies, która wraz z uczniami 
chciała pokazać, że czytaniem można i należy się chwalić. 
Szkolne wielkie czytanie zostało udokumentowane bogatą 
galerią zdjęć oraz wesołym filmikiem, który także zachęca do  

czytania i sprawia, że książka kojarzy się z czymś przyjem-
nym, z rozrywką, wypoczynkiem, a nie z niemiłym obowiąz-
kiem. 

Mnóstwo w tym dniu było też w niebockiej szkole spor-
tu i współzawodnictwa. Dzieci z klas I-III toczyły między sobą 
sportowe potyczki na przyszkolnym boisku, ścigając się w 
workach, rzucając do celu i rywalizując w wielu jeszcze innych 
konkurencjach. Towarzyszyła temu przede wszystkim radość 
i satysfakcja z małych zwycięstw, ale przy okazji dzieci uczyły 
się współdziałać zespołowo i praktycznie stosować zasady 
fair play. Podobnie było zresztą z uczniami klas IV-VI, któ-
rzy to z kolei rozgrywali zawody w piłkę siatkową i rzucankę 
siatkarską na sali gimnastycznej. Sportowo i emocjonująco 
było także w gimnazjum. Najstarsi uczniowie zmierzyli się ze 
sobą w różnorodnych dyscyplinach lekkoatletycznych, konku-
rując przy tym z zaproszonymi gośćmi ze szkoły w Końskiem. 
Nadmienić należy, że wspaniałe nagrody dla zwycięzców 
poszczególnych dyscyplin, składające się z wysokiej jakości 
sprzętu sportowego, ufundowała firma „Marma Polskie Folie”. 
Było więc o co powalczyć i najstarsi uczniowie  nie szczędzili 
sił, by ostatecznie z dumą stanąć na podium. 

Również dla najmłodszych członków szkolnego ze-
społu, czyli dla przedszkolaków, dzień 1 czerwca był nieza-
pomniany. Najmłodsi spędzili go wraz z wychowawczyniami, 
rodzicami i babciami w Gospodarstwie Agroturystycznym 
Państwa Bednarczyków „Na Równiach” w Górkach. Tam cze-
kała na nich cała masa atrakcji i naprawdę doskonała zaba-
wa. Dzieci zwiedziły „mini zoo” z danielami i lamami oraz po-
dziwiały piękne pawie. Później grały w piłkę plażową, tenisa 
stołowego i beztrosko bawiły się na placu zabaw, a w końcu 
mogły posmakować doskonałych specjałów z grilla.

Jadwiga Rajtar-Żaczek

że jego mama była czarownicą czy tato był doktorem, żura-
wiem w przedstawieniu -  jest po prostu bezcenna.  

Na pikniku nie zabrakło również starszego pokolenia, 
ponieważ dzieci zaprosiły również swoich dziadków, ciocie, 
kuzynów. Była więc okazja do wspaniałej, rodzinnej zabawy. 
Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji: zabaw z klaunem, 
dmuchańców, była również wata cukrowa, balony, możli-
wość przejażdżki na koniu. Można było  również szaleć na 

przedszkolnym placu zabaw. Rodzice mieli natomiast możli-
wość skorzystania z porad  profesjonalnej kosmetyczki oraz 
zdobyć umiejętność chodzenia z kijkami  nordic walking.  

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie  zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych. Czas spędzony w gronie 
najbliższych zostanie na długo w pamięci nas wszystkich, 
ponieważ  wyjątkowo nikt nigdzie się nie śpieszył.

Agnieszka Tokarczyk

fot. J. Rajtar-Żaczek

fot. J. Rajtar-Żaczek

Nominacje członkowskie Szkolnego Koła „Caritas”

Jak najszybciej do mety
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W dniu 3 maja w Krzywem zorganizowane zostały 
gminne obchody Dnia Strażaka, w trakcie których nastąpiło 
oficjalne przekazanie nowego samochodu dla miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostce OSP w Krzywem 
oficjalnie oddano do użytku nowy lekki  samochód ratow-
niczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki Opel Movano. Uro-
czystej, koncelebrowanej przez: ks. prof. Stanisława Naby-
wańca, ks. Artura Dyrdę, ks. Mariana Drozda z USA mszy 
św. przewodniczył ks. Jan Dąbal - proboszcz parafii w Dyd-
ni. Po niej uroczysty pochód przemaszerował na plac przy 
budynku Domu Ludowego w Krzywem. Tam stał już nowy 
wóz, który poświęcił ks. Artur Dyrda - Kapelan dydyńskich 
strażaków ochotników. 

Uroczystość stała się też okazją do przekazania oko-
licznościowych gratulacji i prezentów. Głos zabrali m.in.: dh 
Edward Rozenbajgier - Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP, st. kpt. Jan Smoleń z KP PSP w 

Brzozowie w imieniu st. bryg. Jana Szmyda - Komendanta 
Powiatowego PSP w Brzozowie, ks. prof. Stanisław Na-
bywaniec, ks. Artur Dyrda i Bogusława Krzywonos - Spo-
łeczny Animator Kultury z Krzywego. W imieniu Zygmunta 
Błaża - Starosty Brzozowskiego i Janusza Draguły - Wice-
starosty Brzozowskiego, głos zabrał Jacek Adamski - Rad-
ny powiatowy i Członek Zarządu Powiatu, który odczytał 
okolicznościowy list gratulacyjny oraz wręczył prezent – 2 
węże i prądownicę. – Dziękujemy wszystkim druhom straża-
kom z OSP w Krzywem za pomoc niesioną potrzebującym  
podczas pożarów, wypadków czy klęsk żywiołowych. Jed-
nocześnie gratulujemy dotychczasowej ofiarnej postawy i 
profesjonalnego działania. Wszyscy jesteśmy świadomi jak 
bardzo trudna i odpowiedzialna jest wasza praca ratująca 
i wspierająca ludzi w trudnych dla nich sytuacjach życio-
wych. Tym bardziej wyrażamy uznanie za zaangażowanie 
w wypełnianiu strażackich powinności. Wasza postawa 

W 2017 roku Gmina Dydnia opracowała Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017 – 2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 
2017-2023 (LPR) to dokument operacyjny wskazujący na 
potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz 
dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospo-
darczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk 
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze 
rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na wyprowadze-
nie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój 
społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na 
całą gminę. 

Proces przygotowania LPR poprzedziła diagnoza 
służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitali-
zacji. 

Zarówno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Re-
witalizacji zostały opracowane zgodnie z: 
- Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitali-

zacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 
dnia 2 sierpnia 2016 r.,

- Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,
- Instrukcją Przygotowania Programów Rewitalizacji w 

Zakresie Wsparcia w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020,
- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Pro-

gramem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach 
RPO WP 2014-2020,

- Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja stanowi 
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób komplek-
sowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane te-
rytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument ope-
racyjny, który posłuży właścicielowi – władzom gminy, na 
uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć 
mających na celu szczególny rodzaj interwencji. 

Opracowanie LPR objęte zostało dofinansowaniem 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020 zgodnie z umową z Województwem Podkarpa-
ckim. Dofinansowanie wyniosło 90 % kosztów kwalifikowa-
nych. Koszty kwalifikowane wyniosły 28 943,33 zł z tego 
dofinansowanie 26 049,00 zł.

Tomasz Wójcik

Jak widać, program Dnia Dziecka w ZS w Niebocku 
aż „pękał w szwach”, oczywiście w pozytywnym znaczeniu… 
ale czego się nie robi dla naszych młodszych i starszych mi-
lusińskich,  zważywszy na tę wyjątkową okoliczność. Zresztą 
dzięki tym staraniom i różnorodnym pomysłom wszyscy or-
ganizatorzy tego dziecięcego święta mieli okazję uświadomić 
sobie i na własne oczy zobaczyć, że przyjemność i radość 

jest każdemu niezbędna do życia -bez względu na wiek, a 
satysfakcja, poczucie sukcesu, ale także bezinteresowność 
wobec innych rozwija nas jako ludzi. Dlatego trzeba robić 
wszystko, by te pozytywne uczucia wzbudzać w sobie i w 
swoich wychowankach jak najczęściej. I w szkole w Niebocku 
chyba się to naprawdę udało...

Jadwiga Rajtar-Żaczek

Elżbieta Boroń
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utwierdza w przekonaniu, że wykonujecie swoje obowiąz-
ki z pasją i oddaniem dbając o nasze bezpieczeństwo nie 
tylko przy gaszeniu pożarów, ale również ratując dobytek 
w czasie powodzi, usuwaniu skutków wichur, nawałnic, czy 
sprawdzając się w ratownictwie drogowym. Dowiedliście 
wielokrotnie, że jesteście ludźmi kompetentnymi, solidnie 
przygotowanymi, dzięki którym mieszkańcy Krzywego, 
gminy Dydnia i powiatu brzozowskiego mogą czuć się bez-
pieczni. Taka postawa gwarantuje zaufanie i wdzięczność 
wśród mieszkańców całego regionu. Gratulujemy ponadto 
nowego samochodu pożarniczego, który będzie zapewne 
pomocny w wypełnianiu ratowniczych obowiązków. Życzy-
my żeby wasza działalność w kolejnych latach była równie 
owocna i żeby św. Florian czuwał przy każdej akcji nad wa-
szym bezpieczeństwem – życzyli Starostowie Brzozowscy.

Na uroczystości odczytano także postanowienie 
zarządu OSP Krzywe. Organ ten podjął decyzję, by uho-
norować tytułem Honorowego Członka Jednostki OSP w 

Krzywem dha Jerzego F. Adamskiego - Prezesa Zarządu 
Gminnego ZOSP w Dydni i dha Stanisława Pytlowanego 
- Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dydni. 
– Ogromnie dziękuję za to wyróżnienie. Myślę, że każde 
święto strażackie dowodzi tego, że trzeba strażaków dopo-
sażać i o ten sprzęt dbać. Tak też i było w przypadku tego 
samochodu. Dziękuję wszystkim radnym z Piotrem Szulem 
na czele, za wyasygnowanie tych środków. Podziękowania 
kieruję też do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na czele z  Adamem 
Pęziołem za dofinansowanie zakupu. Dziękuję strażakom 
za ich pracę, życząc przy okazji radości z tego, co robicie 
oraz żeby ta wasza pasja społeczna – działalność straża-
cka - przynosiła wam obfite dary Boże – życzył Jerzy F. 
Adamski.

Wartość nowego samochodu przekroczyła 241 ty-
sięcy złotych, z czego 70 tysięcy stanowiło dofinansowa-
nie z WFOŚiGW. – Ogromnie się cieszymy z nowego sa-
mochodu. To samochód lekki, znakomity do pierwszego 
natarcia. Jest doskonały na nasz teren. To już jest nasz 
czwarty samochód, ale pierwszy zupełnie nowy. Zaczynali-
śmy od żuka, ostatnio mieliśmy Fiata Ducato, a teraz mamy 
Opla Movano. Chciałbym tu podziękować władzom gminy, 
szczególnie panu wójtowi, za to, że mamy ten samochód, 
za opiekę nad nami i okazywane nam cały czas wsparcie 
– mówił Marek Bocoń - Prezes OSP w Krzywem.

Pojazd przystosowany jest do przewozu 6 osób. 
W kabinie posiada zainstalowany radiotelefon samocho-
dowy oraz radiotelefon nasobny. Wyposażono go w m.in. 
w agregat wysokociśnieniowy o wydajności 70l/min, linię 
szybkiego natarcia o dł. 62 mb, zbiornik wody o pojemno-
ści 940 l, wyciągarkę elektryczną o uciągu 5443 kg, maszt 
oświetleniowy pneumatyczny, agregat prądotwórczy o mocy 
3 kVA oraz spalinową pilarkę do drewna Stihl.

Elżbieta Boroń
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Uroczysty przemarsz

Gratulacje dla strażaków od Prezesa 
Zarządu Gminnego ZOSP w Dydni

Poświęcenie nowego samochodu






