




�Nasza Gmina Dydnia III/2017

29 września – dzień  odpustu parafialnego w Dydni. 
W tym roku święto to miało szczególnie uroczysty charakter, 
gdyż połączono je z nadaniem Gminie Dydnia Patrona – św.  
Michała Archanioła.

Św. Michał Archanioł od ponad 400 lat nieprzerwanie 
towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Gminy Dydnia w neo-
gotyckim kościele i parafii pod wezwaniem św. Michała Archa-
nioła i św. Anny.

Rada Gminy w Dydni w uchwale nr XI/72/2015 z dnia 
13 listopada 2015 r. wyraziła wolę ustanowienia św.  Michała 
Archanioła Patronem Gminy Dydnia. W związku z tym upo-
ważniono Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia 
do wystąpienia do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemy-
skiej o wszczęcie procedury kościelnej w przedmiotowej spra-
wie.  Zgodę Watykanu otrzymano w 2016 r.

Uroczystości odpustowe i patronalne rozpoczęły się 
koncelebrowaną Mszą Św. pod przewodnictwem JE Ks. Abpa 
Adama Szala. Poprzedził ją występ chóru parafialnego z 
Kluszkowiec w Archidiecezji Krakowskiej. 

Na Eucharystii zgromadzili się parafianie, władze sa-
morządowe, zaproszeni goście, poczty sztandarowe szkół i 
jednostek OSP z terenu gminy.

Oprawę muzyczną Mszy Św. przygotowali uczniowie 
Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, chór parafialny z Kluszkowiec, 
orkiestra dęta Gminy Dydnia.

Ks. Abp Adam Szal wygłosił homilię, w której odniósł 
się do postaci św. Michała Archanioła, zachęcając wiernych, 
by przyjęli program życiowy głoszony przez Anioła – Stróża 
Kościoła. Należy zawsze na pierwszym miejscu stawiać Boga, 
bo właśnie imię św. Michała tłumaczy się słowami „Któż jak 
Bóg”. Michał Archanioł uczy odróżniać dobro od zła, głosi po-
trzebę świadczenia pomocy bliźnim, uświadamia, że trzeba 
być aniołem tam, gdzie Pan Bóg nas posłał. 

Wójt Gminy Jerzy F. Adamski zwrócił się do Ks. Arcybi-
skupa o nadanie patronatu Gminie oraz poświęcenie obrazu 
św. Michała Archanioła. Ks. Profesor Stanisław Nabywaniec 
odczytał w języku  łacińskim i polskim Dekret Watykańskiej 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o  
ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dyd-
nia.

Ks. Arcybiskup poświęcił obraz św. Michała Archanio-
ła, który zostanie umieszczony w sali obrad Urzędu Gminy w 

Dydni, zaś jego kopie zdobić będą ściany szkół, kościołów 
oraz instytucji znajdujących się na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul podziękował 
JE Abp. Adamowi Szalowi za sprawowaną Eucharystię, na-
danie Gminie Dydnia Patrona oraz poświęcenie obrazów św. 
Michała Archanioła.

Po procesji Eucharystycznej uczestnicy uroczystości 
udali się w orszaku prowadzonym przez orkiestrę dętą do bu-
dynku Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, gdzie odbyło się dalsze 
świętowanie.

Wójt Gminy Jerzy F. Adamski powitał zebranych, a prze-
de wszystkim: JE Ks. Abpa Adama Szala, Ks. Prof. Stanisława 
Nabywańca, Dziekana Dekanatu Grabownickiego Ks. Edwar-
da Stępnia, Proboszcza parafii Dydnia Ks. Jana Dąbala, Pro-
boszczów parafii z terenu gminy i dekanatu grabownickiego, 
Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Radnego Powiatu 
Brzozowskiego Jacka Adamskiego, Posła Adama Śnieżka, 
Wójta Gminy Krzywcza Wacława Pawłowskiego, Wójta Gminy 
Niwiska Elżbietę Wróbel, Zastępcę Wójta Gminy Niwiska Jo-
lantę Marut, Sekretarza Gminy Raciechowice Wojciecha Gre-
lę, Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice Jadwigę 
Dudzik, Dyrektora biura Posła Piotra Uruskiego Anetę Figiel, 
Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie pod-
insp. Mariusza Urbana, Kierownika Posterunku Policji w Dydni 
Alberta Adama, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie brygadiera Krzysztofa Foltę, radnych, 
sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Gminy.

Zaproszeni goście, którzy z różnych przyczyn nie mogli 
wziąć udziału w uroczystości, przysłali okolicznościowe adre-
sy, m. in: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dorota Chilik, 
Posłowie na Sejm RP: Stanisław Piotrowicz, Piotr Uruski, Ka-
zimierz Moskal, Andrzej Matusiewicz, Krystyna Wróblewska; 
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Ar-
chanioła w Miejscu Piastowym s. Natanaela Bednarczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul odczytał list 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchciń-
skiego, a dyrektor SP w Dydni Iwona Pocałuń przedstawiła 
adres Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała 
Archanioła Ks. Dariusza Wilka CSMA.

Uczestnicy spotkania wysłuchali pięknego koncertu 
w wykonaniu uczniów i pedagogów Szkoły Muzycznej I st. w 
Dydni. Pierwsze Uroczyste Obchody Święta Patrona Gminy 
Dydnia zakończyły się wspólnym obiadem.

29 września 2017r. to ważna data w historii Gminy 
Dydnia, gdyż w tym dniu dołączyła ona do grona miejscowo-
ści, którym patronuje ,,książę aniołów”. Społeczność naszej 
Gminy obrała sobie szczególnego obrońcę i orędownika. To 
wzór do naśladowania w niezachwianej wierze, ujmującej po-
korze i doskonałej miłości do Pana Boga. 

Niech Patron broni nas od zagrożeń duchowych  i 
wspomaga w walce ze złem; 

„Św. Michale Archaniele, 
swoim światłem oświecaj nas,
swoimi skrzydłami ochraniaj nas,
Swoim mieczem broń nas.”

Homilia JE Abpa Adama Szala
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1 lipca 2017r. mieszkanka Grabówki Pani Maria Pie-
rożak z domu Szymańska ukończyła 108. rok życia.

Wspólnie z liczną rodziną świętowała to niezwykłe 
wydarzenie w niedzielę 2 lipca br. Tydzień później Dostoj-
ną Jubilatkę odwiedziły władze samorządowe w osobach:  
Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego, Zastępcy Sta-
nisława Pałysa oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzaty Pomykała, składając Jej serdeczne życzenia na 
dalsze lata życia, zdrowia oraz samych szczęśliwych chwil 
w gronie najbliższych. Z racji urodzin nie zapomniano o 
okolicznościowym upominku oraz bukiecie kwiatów.

Pani Maria jest bardzo pozytywnie nastawioną do 
życia osobą, uśmiechniętą i pogodną, a 108 lat życia upla-
sowało ją pod względem wieku na 10. miejscu w Polsce i 2. 
w województwie podkarpackim.

Małgorzata Pomykała

13 sierpnia 2017 roku Jubileusz 50 – lecia Poży-
cia Małżeńskiego obchodziło 10 par małżeńskich z terenu 
Gminy Dydnia (pozostali Jubilaci z różnych względów nie 
mogli przybyć).

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Koście-
le Parafialnym w Dydni pod przewodnictwem Ks. Jana 
Dąbala, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed 
laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się oko-
licznościowe spotkanie w sali Wiejskiego Domu Kultury 
w Dydni. Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi 
przez Prezydenta RP Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które wraz z dyplomami gratulacyjnymi i oko-
licznościowymi upominkami wręczył Wójt Gminy Jerzy F. 
Adamski wspólnie z Ks. Janem Dąbalem, Kierownikiem 
USC Małgorzatą Pomykała oraz Przewodniczącym Rady 
Gminy Piotrem Szulem. Nie zabrakło również życzeń, tra-
dycyjnej lampki szampana oraz wspólnego odśpiewania 

„Sto lat”.  Przy akompaniamencie weselnej muzyki Jubi-
laci razem z rodzinami wesoło bawili się przez niedzielne 
popołudnie. 

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy  otrzymały następujące pary 
małżonków:
1. Janina i Lesław Bluj, Temeszów
2. Helena i Stanisław Brewczak, Dydnia
3. Anna i Tadeusz Burzyńscy, Jabłonka
4. Anna i Bolesław Chorążak, Krzemienna
5. Maria i Stanisław Cybuch, Grabówka
6. Bernadeta i Tadeusz Klimkowscy, Niebocko
7. Zofia i Jan Kołodziej, Witryłów
8. Halina i Józef Lenartowicz, Witryłów
9. Józefa i Stanisław Niemiec, Krzemienna
10. Katarzyna i Edward Nycz, Dydnia
11. Maria i Mieczysław Nykiel, Krzywe

Życzenia dla Jubilatki

Dostojni Jubilaci
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Na wniosek Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 
2017 r. Rada Gminy Dydnia na sesji w dniu 11 lipca 2017 r. 
działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 446 ze zm.) Uchwałą Nr XXXIII/239/2017 nadała Da-
nucie Przystasz, urodzonej w Niewistce, Damie Orderu Vir-
tuti Militari, współtwórczyni i aktywnej działaczce Rodziny 
Katyńskiej w Warszawie, majorowi Wojska Polskiego tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.

Pani Danuta dołączyła do zacnego Grona Hono-
rowych Obywateli Gminy Dydnia. Dotychczas Honorowe 
Obywatelstwo otrzymali: Papież Święty Jan Paweł II, Arcy-
biskup Ignacy Tokarczuk, Ks. Jan Mierzwa, poetka Urszula 
Skrabalak, tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej Se-
nator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Zając, Sekretarz 
Gminy Dydnia Alina Maślak, Maksymilian Celeda, Henryk 
Cipora, Ksiądz Prałat Adam Drewniak.

W uzasadnieniu do Uchwały o nadaniu Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Dydnia napisano:

Danuta Antonina Przystasz, córka Ignacego Przysta-
sza i Anny Iwańczyk, urodziła się 13 czerwca 1920 r. w Nie-
wistce, gdzie jej ojciec był administratorem majątku, jako 
najmłodsze dziecko Przystaszów. Starsi bracia: Zbigniew 
Przystasz, ur. w 1912 r. został zamordowany w Katyniu, a 
Mieczysław Przystasz ur. w 1914 r. uczestnik Powstania 
Warszawskiego, więzień polityczny w latach 1945-1954, 
powrócił do Sanoka, był wiceprzewodniczącym MRN w 
Sanoku, kierownikiem Wydziału Planowania w PRN w Sa-
noku, radcą prawnym w SPB, współtwórcą „Rocznika Sa-
nockiego”. 

Zaraz po narodzinach Danuty, w 1920 roku rodzina 
Przystaszów osiadła na stałe w Sanoku (zamieszkiwała po-
czątkowo przy ulicy Królewskiej – obecnie ulica Romualda 

Traugutta, następnie w samodzielnie wybudowanym domu 
przy ulicy Młynarskiej 18), jednak okres wakacyjny rodzina 
Przystaszów spędzała w Niewistce. 

W 1938 r. Danuta Przystasz ukończyła Gimnazjum 
Żeńskie im. Emilii Plater i rozpoczęła naukę w liceum (ma-
turę zdała 2 stycznia 1942 r. w Sanoku w tajnym naucza-
niu). Jako uczennica liceum działała w Lidze Morskiej i Ko-
lonialnej, przeszła szkolenie przysposobienia obronnego 
oraz kursy obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. We 
wrześniu 1939 r. pełniła funkcję zastępcy dowódcy rejonu. 
W pierwszych dniach września 1939 r. pełniła służbę w ra-
mach obrony cywilnej, pełniąc obowiązki zastępcy komen-
danta rejonu. W czerwcu 1940 roku wstąpiła do organizacji 
konspiracyjnej – Chłopska Organizacja Wolności „Racła-
wice”, przyjmując pseudonimy „Danuta Skiba” i „Brzoza”. 
Przewiozła m.in. ładunki wybuchowe do wysadzenia szy-
bów naftowych w Tarnowcu koło Krosna, zbierała informa-
cje na temat wydobycia ropy w kopalni Grabownica, prze-
nosiła meldunki i pocztę. 

Zagrożona aresztowaniem na przełomie marca/
kwietnia 1942 r. wyjechała do Warszawy, gdzie szybko na-
wiązała kontakt z organizacją Związek Kobiet Czynu, któ-
ra działała przy Ruchu Miecz i Pług, złożyła przysięgę, a 
od jesieni 1942 r. Danuta Przystasz została komendantką 
tej organizacji. Zajmowała się w tym okresie pracą oświa-
tową, sanitarną i kolporterską podziemnego pisma „Polka 
Czynu”, stanowiącego organ prasowy ZKC. Po rozpadzie 
MiP zaangażowała się w działalność Oddziału Pomocniczej 
Służby Kobiet AK, początkowo jako łączniczka z cenzusem, 
następnie w stopniu podporucznika czasu wojny, później w 
stopniu kapitana czasu wojny (wówczas używa pseudoni-
mu Sławomira Mędrzycka). Brała udział w Powstaniu War-
szawskim jako łączniczka w Kompanii Sztabowej Zgrupo-
wania AK „Żywiciel” na Żoliborzu do 30 września 1944 r. Po 
klęsce powstania wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. 
Zdołała zbiec z transportu do obozu. Nawiązała kontakt z 
dowództwem III Dywizji Wojskowego Korpusu Służby Bez-
pieczeństwa i kontynuowała pracę konspiracyjną. Za dzia-
łalność w tej organizacji Rozkazem Dywizyjnym z 20 listo-
pada 1944 r. otrzymała Order Virtuti Militari.

Po zakończeniu wojny Danuta Przystasz na krótko 
przyjechała do Sanoka, a potem wraz z bratem Mieczysła-
wem została skierowana do pracy w Urzędzie Pełnomoc-
nika Rządu w Olsztynie. 19 października 1945 r. została 
aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa (dwa dni wcześniej aresztowany został także jej brat 
Mieczysław). Danuta Przystasz w okresie przesłuchań była 
przetrzymywana w budynkach MBP przy ul. Koszykowej, 
a następnie przy ulicy Rakowickiej. Po ciężkim śledztwie 
zwolniono ją pod koniec maja 1946 r. Po wyjściu na wol-

12. Katarzyna i Jacek Oleniacz,  Niebocko 
13. Józefa i Michał Ryń, Wydrna
14. Leonia i Roman Seredniccy, Końskie

15. Jadwiga i Ignacy Wójcik, Krzywe
16. Maria i Zygmunt Zarzyka, Dydnia

Małgorzata Pomykała
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Danuta Przystasz Dama Orderu Virtuti Militari
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ność, mając nakaz meldowania o swoim pobycie, wróciła 
do Olsztyna, gdzie została zatrudniona w Wydziale Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego (dodatkowo pracowała w Składnicy 
Sanitarnej) i rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W 1947 r. zamieszkała w Warszawie, pracując ko-
lejno w Zarządzie Głównym Pracowników Bankowych i 
Centrali Banku Komunalnego, skąd została zwolniona jako 
„wróg Polski Ludowej”. Studia ukończyła w 1951 roku, uzy-
skując tytuł magistra nauk prawnych. Ówczesne władze 
polityczne uniwersytetu nie zgodziły się na objęcie przez 
nią asystentury. Po ukończeniu studiów z uwagi na swoją 
działalność konspiracyjną nie mogła znaleźć pracy zgodnej 
z wykształceniem. W rezultacie podjęła się zajęcia redak-
torskiego i edytorskiego, zwłaszcza w zakresie podręczni-
ków szkolnych. 

Od wiosny 1952 r. była zatrudniona w Państwowych 
Zakładach Wydawnictw i pracowała tam do końca 1981 r. 
Zajmowała się edytorstwem, pełniła stanowiska redaktora, 
redaktora działu, kierownika redakcji, zastępcy redaktora 
naczelnego. Była członkiem komisji programowych w Mi-
nisterstwie Oświaty i Wychowania oraz komisji pod egidą 
UNESCO ds. nazewnictwa geograficznego i historycznego 
w podręcznikach szkolnych. Publikowała artykuły, referaty 
wydawane w czasopismach i wydawnictwach szkolnych, 
dotyczących kwestii  zawodu nauczycielskiego i teorii pod-
ręcznika szkolnego. Została autorką artykułu pt. „Związek 
Kobiet Czynu w Ruchu Miecz i Pług”. Była redaktorką publi-
kacji „Dwa dni w mieście naszej młodości. Sprawozdanie ze 
zjazdu koleżeńskiego wychowanków Gimnazjum Męskiego 
w Sanoku w 70-lecie pierwszej matury w roku 1958” pod-
sumowującego zjazd absolwentów sanockiego gimnazjum 
(1960). Współtworzyła książkę dla młodzieży polonijnej pt. 
„Polska. Ziemia i ludzie” (1984). Dodatkowo, w latach 50. i 
60. przez ok. 10 lat pracowała jako nauczycielka w szkołach 
średnich dla dorosłych, a do 1998 r. współpracowała z dzia-
łem czasopiśmiennictwa przedmiotowego dla nauczycieli 
w ramach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Pod 
koniec 1981 r. przeszła na emeryturę.

W 1988 r. zaangażowała się w działalność Warszaw-
skiej Rodziny Katyńskiej, późniejszego Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Warszawie. Była autorką pierwotnej wersji 
statutu tego stowarzyszenia, wchodziła w skład pierwszego 
zarządu (1989-1991), gdzie zajmowała się sprawozdania-
mi i regulaminami. W latach 90. podjęła współpracę z Fun-

dacją Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Memoriałem Generał 
Marii Wittek. Jej obszerna wypowiedź znajduje się także w 
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Za swoje czyny i dokonania otrzymała następujące 
odznaczenia:
- Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (Rozkaz Dywizyjny 

z 20 listopada 1944, za zasługi dla WKSB, zatwierdzony 
w 2002)

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (przyznany przez 

Rząd RP na Uchodźstwie)
- Warszawski Krzyż Powstańczy
- Srebrny Krzyż Zasługi
- Medal Komisji Edukacji Narodowej
- Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
- Tytuł Honorowego Członka Muzeum Powstania War-

szawskiego.
Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Klub 

Kawalerów i Dam Orderu Wojennego Virtuti Militari. W roku 
2012 decyzją Ministra Obrony Narodowej została awanso-
wana na stopień majora Wojska Polskiego.

Związki rodziny Przystaszów z Gminą Dydnia sięga-
ją XVIII i XIX wieku, kiedy to pradziadek Pani Danuty był 
w 1800 r. wójtem w Witryłowie. Urząd ten objął po nim Mi-
chał Przystasz, Jej dziadek. Ojciec Pani Danuty – Ignacy 
Przystasz był synem Michała Przystasza, wójta Witryłowa, 
który otrzymał od właściciela majątku, Dwernickiego ziemię 
w miejscu zwanym „przy potoku” za uratowanie mu życia 
w czasie Rebelii Galicyjskiej w 1848 roku. Michał ożenił się 
z Marianną Gubałówną spod Zakopanego. Poznali się w 
Witryłowie, kiedy Marianna towarzyszyła swojemu stryjowi, 
franciszkaninowi z Podhala, podczas kwestowania. Ojciec 
Pani Danuty, Ignacy Przystasz, syn Michała i Marianny, miał 
liczne rodzeństwo, ale najserdeczniejsze więzi łączyły Go 
z bratem Wincentym, który mieszkał w domu „po ojcach” 
przy potoku. Ignacy został uznany przez rodzinę za zdol-
nego i posłany do Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sano-
ku. Potem kształcił się w Przemyślu, a następnie w Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach pod Lwowem. Po 
ukończeniu tej renomowanej uczelni został agronomem i 
zarządzał różnymi majątkami ziemskimi. Witryłów to tak-
że miejsce poznania się rodziców Pani Danuty Przystasz. 
Matka Pani Danuty, Anna Iwańczyk pracowała jako nauczy-
cielka w szkole w Witryłowie. Razem z siostrą Marią, kwa-
lifikowaną nauczycielką, która była kierowniczką tej szkoły, 
przygotowały dla mieszkańców Witryłowa przedstawienie 
„Betlejem polskie” Lucjana Rydla. W niedzielę po świętach 
Bożego Narodzenia w szkole w Witryłowie zebrali się liczni 
mieszkańcy, a także kilka osób z dworu, ksiądz proboszcz, 
organista. Przyjechał także, z bratem Wickiem i jego żoną 
Marią, Ignacy Przystasz, agronom, spędzający święta u ro-
dziny. Decyzja o małżeństwie zapadła już w 3 dni od po-
znania. Po I wojnie światowej Ignacy Przystasz zarządzał 
zespołem folwarków w Nozdrzcu, Hroszówce i Niewistce. 

I tam właśnie przyszła na świat oraz spędziła wczes-
ne lata dziecięce Pani Danuta Przystasz. Ze swoimi krew-
nymi w Witryłowie Pani Danuta współpracowała w czasie 
okupacji, tutaj też na początku 1942 r. zagrożona areszto-
waniem przez gestapo, ukrywała się wraz z bratem Mieczy-
sławem.
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Danuta Przystasz z Krystyną Chowaniec
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W dniu 31 lipca 2017 r. podczas sesji Rady Gminy  
Dydnia Rodzina zmarłego  Ks. Prałata Adama Drewniaka 
- brat Antoni Drewniak i kuzynka Zofia Siry oraz Proboszcz 
Parafii w Dydni Ks. Jan Dąbal otrzymali z rąk Jerzego F. 
Adamskiego Wójta Gminy Dydnia oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Piotra Szula pamiątkowy grawerton o nadaniu 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.

Przed wręczeniem grawertonu Przewodniczący 
Rady Gminy odczytał treść uchwały o przyznaniu tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Dydnia zmarłemu 6 stycznia 
2017 r. Księdzu Prałatowi Adamowi Drewniakowi, wielolet-
niemu proboszczowi parafii Dydnia.

Pan Antoni Drewniak podziękował Radnym i Wójto-
wi za wyróżnienie tytułem Honorowego Obywatela Gminy 
Dydnia Jego Brata.

Podziękował również Ksiądz Proboszcz Jan Dąbal. 
Przyjmując grawerton, odniósł się do pięknej tradycji wyróż-
niania ludzi zasłużonych dla Gminy Dydnia, m.in. tytułem 

Honorowego Obywatela Gminy.
 Beata Czerkies

Dożynki  kojarzą się wszystkim ze złocistym sierp-
niem i z końcówką wakacji. Jest to taki czas, kiedy rolnicy 
dokończyli już w większości prace żniwne, zgromadzili ziar-
no w spichlerzach i spokojnie czekają na nadejście jesieni. 
Dożynki to radosne święto wszystkich rolników i osób zwią-
zanych z pracą na roli. Takie coroczne święto plonów nazy-
wane Dożynkowym Festiwalem Tradycji i Kultury obchodzili 
również mieszkańcy Gminy Dydnia w dniu 20 sierpnia br. 
Tym razem zorganizowane zostało ono w Niebocku.

Uroczystość ta poprzedzona została akcentem o 
wymiarze patriotycznym, który miał miejsce w Dydni, pod 
pomnikiem poległych mieszkańców gminy w czasie strajku 
chłopskiego w 1937 roku. Z tej okazji delegacja na czele z 
Posłem na Sejm RP Piotrem Uruskim, Wójtem Gminy Je-
rzym F. Adamskim, Dyrektorem Zespołu Szkół w Dydni Iwo-

ną Pocałuń i Zastępcą Wójta Stanisławem Pałysem uczciła 
pamięć bohaterów, składając kwiaty i zapalając znicze.

A już typowo dożynkowe uroczystości w Niebocku 
rozpoczęły się przed godziną 14.00. Tradycja nakazu-
je, aby po owocnej pracy najpierw podziękować Bogu, a 
potem oddać się radości i zabawie. Dlatego mieszkańcy 
oraz przybyli goście w barwnym korowodzie udali się na 
początek do Kościoła pw. Św. Jana Kantego w Niebocku, 
a przemarsz ten ubogacały wspaniałe dożynkowe wieńce 
z wszystkich trzynastu miejscowości gminnych oraz or-
kiestra dęta pod przewodnictwem p. Zygmunta Podulki. 
Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Kazimierz Lewczak - 
pierwszy proboszcz niebockiej parafii, który to na początku 
lat 80. ubiegłego wieku doprowadził do budowy kościoła i 
plebanii w Niebocku. Ksiądz Kazimierz wygłosił też okolicz-

Z roku na rok pokolenie Kolumbów opuszczają na 
wieczną wartę kolejne osoby. Niewielu spośród walczących 
o niepodległość naszego kraju jeszcze może dać świade-
ctwo tamtych tragicznych wydarzeń. Do tych, którzy są 
jeszcze wśród nas, należy Danuta Przystasz - uczestniczka 
Powstania Warszawskiego, współorganizatorka organizacji 
kobiecej Związek Kobiet Czynu, dama Orderu Virtuti Mili-
tari.

Jest jedyną kobietą związaną miejscem urodzenia z 
Gminą Dydnia, która została uhonorowana Orderem Virtuti 

Militari. Jej odwaga i poświęcenie, zaangażowanie w dzia-
łalność konspiracyjną w latach II wojny światowej na terenie 
Sanoka, a potem w Warszawie, cierpienia w kazamatach 
UB, a potem ofiarna praca na rzecz kultury polskiej i nie-
ustanna troska o prawdę i pamięć o Zbrodni Katyńskiej za-
sługują na najwyższe uznanie i szacunek.

Swoim życiem i postępowaniem stanowi wspaniały 
wzór do naśladowania dla obecnych i przyszłych mieszkań-
ców Gminy Dydnia.

Krystyna Chowaniec 

Przekazanie pamiątkowego grawertonu

fot. G. Cipora

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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nościową homilię. Podkreślił w niej znaczenie tzw. „chleba 
powszedniego” w życiu każdego człowieka, uświadamiając 
zebranym, że każdy, wspominając dawne polskie tradycje, 
powinien szanować chleb i wszelkie dary ziemi, które same 
w sobie stanowią niezaprzeczalny Boży Cud. 

W koncelebrze uczestniczyli też inni zaproszeni na 
uroczystość księża: ks. Marian Drozd z USA, ks. Antoni 
Moskal z parafii Borownica i ks. diakon Grzegorz Rybczak. 
Nad całością nabożeństwa czuwał wikariusz niebockiej pa-
rafii ks. Paweł Bajger.  Do uświetnienia tzw. części stałych 
Mszy Św. przyczynili się już sami mieszkańcy Niebocka, 
czytając Pismo Św., śpiewając psalmy, czy przynosząc dary 
ofiarne. 

Na koniec uroczystości w kościele ks. Kazimierz 
Lewczak poświęcił przyniesione przez poszczególne dele-
gacje wieńce dożynkowe, a pan Wójt wraz z przybyłą na 
uroczystość Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Panią Marią Kurowską oraz radnymi, starostami dożynek i 
sołtysem wsi Niebocko podzielił się z ludźmi poświęconym 
wcześniej chlebem i zaprosił na dalszą część spotkania, 
którego przebieg zaplanowano na miejscowym stadionie 
sportowym.  

Korowód, w takt muzyki granej przez orkiestrę dętą, 
powrócił na stadion i tam na pięknie przystrojonej scenie 
nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek. Dokonał tego Wójt 
Jerzy F. Adamski, który też został powitany chlebem przez 
tegorocznych Starostów dożynkowych: panią Teresę Bie-
siadę i pana Jana Biesiadę. Nieboccy Starostowie dożyn-
kowi słyną w okolicy z uprawianych przez siebie plantacji 
truskawek w sezonie letnim oraz chryzantem w okresie po-
przedzającym Wszystkich Świętych. 

Wśród zaproszonych gości honorowych na trybunach 
niebockiego stadionu zasiedli podkarpaccy przedstawiciele 
najwyższych władz: Senator p. Alicja Zając, Poseł na Sejm 
RP p. Bogdan Rzońca, były Poseł na Sejm p. Adam Śnie-
żek oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego p. 
Maria Kurowska, a także przedstawiciele Rady Powiatu p. 
Jacek Adamski i p. Marek Owsiany. 

Dożynkową część artystyczną rozpoczął na scenie 
koncert orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dydni, a prowadzonej przez wspaniałego kapel-
mistrza pana Zygmunta Podulkę. Muzycy z orkiestry zagrali 
dla zebranej dość licznie widowni swoje największe prze-
boje muzyczne i tym sposobem nadali całemu spotkaniu 
charakteru radości i zabawy, zmniejszając jednocześnie 

nutkę rozczarowania z powodu nie najlepszej pogody, która 
towarzyszyła wszystkim w tym dniu. 

Po koncercie orkiestry Pani Maria Kurowska - Wi-
cemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Poseł na 
Sejm RP Pan Bogdan Rzońca w swoim wystąpieniu złożyli 
podziękowania wszystkim rolnikom za trud ich pracy, wy-
trwałość, szacunek i umiłowanie polskiej tradycji. Podzięko-
wali także Wójtowi Gminy za wspieranie tych poczynań i za 
zaproszenie ich na tę wspaniałą uroczystość. Również Wójt 
Gminy Pan Jerzy Adamski w swojej wypowiedzi podkreślił 
znaczenie pracy rolników, wspomniał też, że właśnie przy-
pada 18. rocznica wręczenia Ojcu Świętemu Janowi Pawło-
wi II Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia. Wówczas 
to, pamiętnego 21 sierpnia 1999 r., Gospodarzem Dożynek 
Gminy Dydnia w Castel Gandolfo był sam Papież Polak. 
Wójt podkreślił też, iż co roku dożynki gminne są organizo-
wane w innej miejscowości. Rok temu odbyły się w Witryło-
wie, obecne przeżywane są w Niebocku, a za rok, w trzecią 
niedzielę sierpnia, uroczystości te będą miały miejsce w 
Jabłonce.

Po oficjalnych wystąpieniach na scenę zostały za-
proszone poszczególne delegacje Kół Gospodyń Wiejskich 
i sołectw z terenu całej Gminy Dydnia. Panie prezentujące 
się na scenie, śpiewały wymyślone przez siebie piosenki o 
ludowo- dożynkowym charakterze oraz recytowały  wiersze, 
o których można powiedzieć, że były nie tylko pełne humo-
ru, ale zawierały w sobie wiele trafnych uwag i puent. W 
większości z nich pobrzmiewały podziękowania skierowane 
do Gospodarza Gminy za to, co już udało się osiągnąć, ale 
także prośby o to, co jeszcze jest w każdej miejscowości 
potrzebne. Wszystkie delegacje z rąk Wójta otrzymały upo-
minki oraz dyplomy. 

Po tej kulminacyjnej części dożynkowych uroczysto-
ści na scenie wystąpił Zespół Wokalny „Mansarda”, wyko-
nując trzy piosenki nawiązujące treściowo do okoliczności, 
takie jak: „Zwózka z nieba” i „Niebo sierpniowe” z repertua-
ru SDM oraz „Wiatr w Iłży”. Po króciutkim koncercie dziew-
cząt, zebranym widzom zaprezentowała się w pięknych 
folklorystycznych utworach muzycznych znana wszystkim 
w okolicy Ludowa Kapela „Przepióreczka” z Niebocka. Po 
niej zaś na scenie zawitała góralska kapela ze Szczyrku 
o charakterystycznej nazwie „Ondraszki”. Góralom swym 
energetycznym śpiewem i muzyką udało się przepędzić 
popadujący przez większość popołudnia deszcz i porwać 
zebraną publiczność do tańca. 

„Deszczowy” korowód dożynkowy

Koncert orkiestry dętej

fot. G. Cipora
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XI)

To był cały ceremoniał, podawanie zaczęła od naj-
starszego gościa i tak dalej kolejno, a gdy wychodziła po 
następną tacę z kawą, to wycofywała się zawsze tyłem, 
dopiero w drzwiach odwracała się do nas plecami. W ten 
sposób podkreślała szacunek dla mężczyzn pijących kawę. 
Jak później się dowiedzieliśmy, oboje - siostra i brat - byli 
studentami, a mimo to pamiętali o tradycji. Ze zwiedzanych 
zabytków najbardziej podobał mi się Dubrovnik i Split ze 
wspaniałymi ruinami pałacu Dioklecjana, który podzielił Im-
perium Rzymskie na wschodnie i zachodnie.

Podziwiać też należy, że historycznie ten stosunkowo 
wąski pasek równiny nad brzegiem Adriatyku (obecnie nale-
ży do Chorwacji) państwo weneckie potrafio obronić przed 
Turkami, którzy wówczas panowali w Bośni i Hercegowinie, 
a także w Serbii. Chyba główną rolę odegrała tu potężna 
flota wenecka i jej zdecydowane działania. Nasz pobyt w 
Jugosławii dobiegł końca, podziękowaliśmy serdecznie na-
szym gospodarzom za tak gościnne przyjęcie i po locie nad 
Karpatami wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie.

Po kilku dniach pracy w Krakowie zostałem znowu 
wezwany do Warszawy. Dyrektor Polak poprosił na rozmo-
wę, dał do zrozumienia, że mój wyjazd do Jugosławii miał 
być zachętą dla mojej zgody i zapytał, jaka jest decyzja. Po-
wiedziałem, że musimy uzgodnić kilka szczegółów: zakres 
moich obowiązków i swobody działania oraz sprawę miesz-
kania. Wszystkie szczegóły zostały uzgodnione i obiecał, 
że jeśli będą trudności z uzyskaniem mieszkania, to będzie 
interwencja ministerstwa.

W tej sytuacji zgodziłem się na objęcie stanowiska 
dyrektora Oddziału Państwowego Przedsiębiorstwa Pra-
cowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu. Moja bezpartyj-
ność nie miała być przeszkodą w objęciu tego stanowiska, 
takie uzyskałem zapewnienie.

Dobrze układały się stosunki w naszym dziale wy-
konawstwa z inż. Lucjanem Zębalą, Tadeuszem Łopatą 

Teresą Sapalską, Zofią Muszyńską (BHP), oraz z paniami 
z planowania. Miło wspominam współpracę z kierownikami 
budów: Bałłabanem, Bulińskim, Bielą, Janikiem, Woźnicą, 
Stawinogą i wieloma innymi pracownikami na budowach, 
jak i w dyrekcji. Żal mi było odchodzić z PKZ O/Kraków, ale 
los chciał inaczej i dał inne rozwiązanie, może słusznie.

Mój ingres w Poznaniu wyznaczono na 17 paździer-
nika 1967 roku.

Rozdział VI
POZNAŃ - NOWA ROLA I NOWE ZADANIA
Budynek administracyjny Oddziału Pracowni Kon-

serwacji Zabytków w Poznaniu znajdował się w kamienicy 
narożnej przy ul. Żydowskiej i Kramarskiej, a więc w sa-
mym centrum miasta. Spotkanie z przyszłymi współpracow-
nikami odbyło się w świetlicy przedsiębiorstwa, a zastępca 
dyrektora generalnego ds. naukowych wprowadził mnie na 
to stanowisko i przedstawił załodze. Zabierając głos jako 
nowy dyrektor pokrótce opowiedziałem o moim przygoto-
waniu zawodowym i zamierzeniach, przypomniałem, że 
jestem spoza środowiska. Potem uścisnąłem ręce zebra-
nym i poszedłem do swojego gabinetu. Był to ciemny pokój, 
do którego słońce bardzo rzadko zaglądało, a ja musiałem 
pracować przy sztucznym świetle. Zakwaterowany zosta-
łem najpierw w hotelu Bazar, po kilku tygodniach w hotelu 
Merkury, potem kilka miesięcy mieszkałem w pokoju wyna-
jętym od pracownika, co okazało się błędem, a następnie 
znowu w hotelu.

Dziwił mnie fakt, że nikt z tzw. czynników społecz-
nych nie uważał za stosowne pomóc mi w poznaniu prob-
lemów, historii, wartości obiektów zabytkowych Poznania, 
województwa poznańskiego i zielonogórskiego, na którym 
to terenie działał oddział. Byli to ludzie wykształceni i chyba 
jakoś wychowani, ale nie czuli się w obowiązku wprowadzić 
mnie w stosunki panujące w środowisku konserwatorskim, 

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Warto dodać, że poza sceną także znajdowało się 
wiele dożynkowych atrakcji, wśród których największym za-
interesowaniem cieszyły się przysmaki przygotowane przez 
poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich oraz pyszny żurek 
i bigos. Poza tym każdy z przybyłych gości zachwycał się 
przede wszystkim misternymi i naprawdę godnymi podziwu 
dziełami sztuki ludowej zamkniętymi w dożynkowych wień-
cach. 

Spotkaniu towarzyszył także konkurs zorganizowa-
ny przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 
siedzibą w Brzozowie. Polegał on na rozwiązaniu testu nt. 
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali od organizatorów cenne na-
grody, które z pewnością wykorzystają w swoich gospodar-
stwach. 

Swoje stoisko na dożynkach miał również Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie na czele z 
Panem kierownikiem Tomaszem Bartnickim oraz Panem 
Mieczysławem Wojdanowskim. Pracownicy ośrodka dora-
dzają rolnikom oraz pomagają wypełniać wnioski o dopłaty 

unijne.
Wieloletnim już sponsorem organizowanych na tere-

nie naszej gminy dożynek jest Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie. Tak 
było i w tym roku, za co serdecznie dziękujemy. 

Organizatorzy tegorocznego święta plonów w Niebo-
cku, czyli Parafia pw. św. Jana Kantego w Niebocku, Urząd 
Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni, Sołtys, 
Radni i Rada Sołecka wsi Niebocko, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Niebocku, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku, 
Zespół Szkół w Niebocku serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy zechcieli wziąć udział w Dożynkowym Festiwalu Tra-
dycji i Kultury. Bardzo ważne jest bowiem, aby obyczaj ten 
kultywować i pielęgnować, choć czasy i realia współczes-
nej wsi są już całkiem inne niż dawniej. Nie można jednak 
zapominać, że chleb od zawsze wymagał i nadal wymaga 
zwykłej, ciężkiej pracy rolniczych rąk i takie święto jest do-
skonałą okazją, by okazać im za to należytą wdzięczność.

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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poznać z ludźmi mającymi coś do powiedzenia w tej branży. 
To bardzo zraziło mnie do poznaniaków.

PKZ O/Poznań urodzony w bólach ze słabego od-
działu szczecińskiego właściwie nie był zorganizowany. 
Poszczególne pracownie: projektowa, dokumentacji na-
ukowo-historycznej, transport (4 stare samochody), wyko-
nawstwo uważały się za oddzielne organizmy, dbały tylko o 
swój prywatny interes. A pracownicy to ludzie w większości 
przypadkowi w tak specjalistycznym przedsiębiorstwie. Z 
reguły plany, od których zależała premia, nie były wykona-
ne. Po kilku tygodniach pracy zorientowałem się, że ja, jako 
przybysz z innej dzielnicy Polski, z innym akcentem mowy, 
nie jestem mile widziany, tym bardziej, że jestem szefem. 
Gdybym te wszystkie trudności znał przed rozmową z dy-
rektorem Polakiem, na pewno bym nie przyjął jego propozy-
cji. Wycofanie się teraz przez znajomych odczytane byłoby 
jako tchórzostwo i brak odpowiedzialności.

Trudno, postanowiłem wyprowadzić przedsiębior-
stwo na prostą i wtedy ewentualnie zrezygnować. Na ra-
zie pracowałem średnio po dziesięć do dwunastu godzin 
na dobę. Jeździłem na budowy, reorganizowałem sposób 
prowadzenia robót, kontrolowałem dyscyplinę pracy, musia-
łem zmienić głównego księgowego na fachowca z branży 
budowlanej, podziękować za współpracę jednemu inży-
nierowi, który umyślnie wprowadził mnie w błąd, przez co 
omal nie załamał się cały plan rzeczowy oddziału, od czego 
zależała premia. Musiałem sprawę odkręcać w Warszawie; 
aby pracownicy dostali premię i zabrali się ostro do roboty. 
Sekretarz POP PZPR Jerzy H., typowy poznański cwania-
czek, który był kierownikiem stolarni (dwóch stolarzy), ślu-
sarni (jednego ślusarza) oraz transportu, robił różne kanty. 
Musiałem ten proceder ukrócić. Sprawa nie była łatwa, bo 
przecież za takimi typami stał cały aparat partyjny PRL, ale 
w przeciwnym razie przy różnych układach mogłem odpo-
wiadać za brak nadzoru. Jak nie kijem go, to pałką stare 
przysłowie. Okazja nadarzyła się dosyć nieoczekiwanie.

Do stolarni przywieziono kilka m3 drewna, które na 
polecenie pana H. położono przy płocie, tak aby z chodnika 
deski bez kłopotu można było kraść, co też się stało. Pan 
H. zameldował o kradzieży, posłałem osobę która spisała 
protokół wyraźnie wskazujący na ułatwianie kradzieży.

Przez kilka godzin zastanawiałem się, co zrobić z 
tym problemem. Rozważałem wszystkie za i przeciw skie-
rowania sprawy do prokuratora, Wiedziałem, że w komitecie 
PZPR mogą przyznać rację panu H., swojemu członkowi i 
w tym przypadku ja będę musiał zrezygnować ze swojego 
stanowiska. Nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo wtedy 
wróciłbym do Krakowa, poszukał nowej pracy, ale problem 
małego mieszkania pozostałby nie rozwiązany. Biorąc pod 
uwagę wariant, że komitet nie poprze pana H., moja pozy-
cja w przedsiębiorstwie bardzo by się wzmocniła i można by 
było normalnie pracować, a w niedługiej przyszłości otrzy-
mać porządne mieszkanie.

Zawiadomiłem prokuratora o kradzieży i że towa-
rzysz jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. Jeden z 
członków partii zwrócił mi uwagę, że najpierw powinienem 
o tym zdarzeniu zawiadomić komitet PZPR. W tej sytuacji 
należało szybko działać, poprosiłem, aby towarzysze z ko-
mitetu przyjęli mnie na rozmowę, co też się stało.

W gabinecie siedziało dwóch panów - II sekretarz 
komitetu dzielnicowego i instruktor, który opiekował się 
przedsiębiorstwem. “Coś niedobrze dzieje się u was” -po-

wiedzieli. Potwierdziłem, że tak, istotnie nie jest dobrze, 
przedstawiłem swoje argumenty, przekazałem protokół i 
powiedziałem, że nie pierwszy raz mam podejrzenie o ro-
bienie kantów. Dałem do zrozumienia, że wolę teraz stra-
cić posadę, niż odpowiadać za brak nadzoru. Popatrzyli na 
siebie i powiedzieli, że on tu był rano i mówił coś zupełnie 
innego “Jutro rano będziemy u was i sprawę wyjaśnimy”. 
Pracownicy w przedsiębiorstwie byli zelektryzowani, zada-
wano sobie pytanie, kto wygra. Rano odbyło się zebranie 
partyjne, trwało krótko, tow. H. przestał być sekretarzem 
i na kilka dni zachorował, potem się zwolnił; sekretarzem 
został Andrzej Billert, historyk sztuki. Moja pozycja w przed-
siębiorstwie wzmocniła się. Mówiono, że mam bardzo silne 
plecy w Warszawie, nie prostowałem tych historyjek. Moim 
zdaniem szybkie i zdecydowane działanie, gdy ma się ra-
cję, przynosi sukces.

Zadania produkcyjne i rzeczowe za rok 1968 zosta-
ły wykonane, uruchomiliśmy nową pracownię konserwacji 
mebli zabytkowych, zwiększyłem stan zatrudnienia ze 150 
do 200 osób, przede wszystkim produkcyjnych. Jednym z 
podstawowych zadań, jakie sobie postawiłem, było zorga-
nizowanie grupy sztukatorów, którzy potrafią uzupełnić lub 
odtworzyć bogate sztukaterie w remontowanych pałacach. 
To podstawowy wymóg przy konserwacji obiektów zabyt-
kowych. Poznańscy sztukatorzy w większości pracowali w 
przedsiębiorstwie robót elewacyjnych i stamtąd też posta-
nowiłem ich ściągnąć, bo w PKZ nie było żadnego. Po usil-
nych staraniach jednego z nich, bardzo dobry fachowiec p. 
Marecki przyszedł na zwiady.

Po krótkiej rozmowie uzgodniliśmy, że na próbę zo-
stanie zatrudniony w PKZ na trzy miesiące, a jeżeli mu się 
spodoba, to na stałe. Wiedziałem, że tu chodzi głównie o 
wysokość wynagrodzenia, uczuliłem kierownika budowy na 
ten problem. Jasne było, że zarobek musi być wyższy niż w 
jego poprzednim przedsiębiorstwie.

Niestety zalecenie nie zostało wykonane, zarobek 
p. Mareckiego był niski. Wtedy sam wziąłem dokumenty i 
zrobiłem rozliczenie takie, aby sztukator był zadowolony, a 
kierownika pouczyłem, jak w przyszłości ma działać. To, że 
ja zrobiłem tzw. BZ, zaskoczyło pracowników przedsiębior-
stwa i owocowało większym zaufaniem do moich poczynań. 
Pociągnięcie okazało się bardzo skuteczne, bo w przeciągu 
następnego roku mieliśmy siedmioosobową brygadę sztu-
katorów gotowych do wykonania najtrudniejszych prac tego 
typu.

Ale mieszkania dalej nie miałem. Do Krakowa do-
jeżdżałem dwa, trzy razy w miesiącu, co było sytuacją nie 
do pozazdroszczenia. W grudniu 1968 roku urodził się nam 
drugi syn, Tadeusz. Poród był ciężki, Teresa była bardzo 
osłabiona, ale młody organizm szybko się regenerował. 
W mieszkaniu w Krakowie panowała ciasnota, jeden mały 
pokoik zajmowała moja mama, a my w czwórkę w drugim, 
większym pokoju. Nadziei na większe mieszkanie w Kra-
kowie nie było, a próby zamiany nie powiodły się. Starszy 
o pięć lat od Tadzia Karolek najpierw był zaniepokojony, że 
nowym małym członkiem rodziny zajmują się z dużą miłoś-
cią mama i babcia, ale po kilku tygodniach zaakceptował 
brata i czule się z nim bawił. Tadzio był spokojnym dzie-
ckiem, płakał i krzyczał wniebogłosy tylko, gdy był głodny, 
i taki koncert dał nam podczas swoich chrzcin, co było na-
szym przeoczeniem.

Dlatego z początkiem 1969 roku złożyłem wizytę 
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panu dyrektorowi Polakowi, powiedziałem, że oddział jest 
zorganizowany, wykonuje zadania, a ja mieszkania nie 
otrzymałem. Po krótkiej rozmowie obiecał, że poprosi o in-
terwencję ministra, z którym jest w dobrych kontaktach, a ja 
powinienem jeszcze trochę poczekać. Ustaliliśmy, że w Po-
znaniu będę pracował do końca 1969 roku, jeśli oczywiście 
nie dostanę mieszkania.

Minister napisał list do przewodniczącego MRN w 
Poznaniu pana Jerzego Kusiaka i problem stał się bardziej 
oficjalny. Przydział na mieszkanie otrzymałem w połowie 
roku. Było ono mocno zniszczone i koniecznie wymagało 
remontu. Dostałem zgodę z Zarządu z Warszawy na wyko-
nanie tych prac. Roboty trwały kilka miesięcy, ale i tak nie 
wykonano całego zakresu, bo brakło funduszy. Do odnowio-
nego mieszkania przy ul. Mazowieckiej na Sołaczu wpro-
wadziliśmy się w listopadzie 1969 roku. Życzliwi mi pracow-
nicy, a właściwie jeden inżynier, który nie dawał sobie rady z 
zadaniami i dlatego wstąpił do partii, aby go broniła, napisał 
na mnie donos do zarządu PKZ i partii, że bezprawnie wy-
remontowałem sobie mieszkanie i nie zapłaciłem za starą 
wannę, która była w mieszkaniu. Oczywiście przeprowa-
dzono kontrolę, sprawdzono wszystkie dokumenty, nic nie 
znaleziono, co byłoby niezgodne z prawem. Po tej kontroli 
inż. Teisner zwolnił się, a w poznańskim oddziale PKZ za-
panował względny spokój.

W międzyczasie przedsiębiorstwo zaczęło budować 
dla własnych potrzeb bazę magazynowo-produkcyjną przy 
ul. Hawelańskiej. Postawiono budynki stolarni, ślusarni, ma-
gazyn, budynek administracyjno-socjalny. Ta baza stała się 
podstawą rozwoju przedsiębiorstwa. W pomieszczeniach 
budynku administracyjnego znalazły się pokoje dla nowo 

organizowanej pracowni konserwacji dzieł sztuki. Do wyre-
montowanego budynku przy ul. Wronieckiej przeniesiono 
PDHN* i archeologów. Państwowe Przedsiębiorstwo Pra-
cownia Konserwacji Zabytków Oddział w Poznaniu zorgani-
zowany został tak, aby mógł wykonywać wszystkie zadania 
z zakresu konserwacji i remontów nie tylko obiektów zabyt-
kowych, ale również innych dzieł sztuki. Dla wykonywania 
zadań przedsiębiorstwo posiadało następujące pracownie:
- pracownię dokumentacji naukowo-historycznej, w której 

zatrudnieni byli historycy sztuki, opracowujący doku-
mentację naukowo-historyczną,

-  pracownię projektową, w której pracowali architekci, 
konstruktorzy, instalatorzy różnych branż, kosztorysanci 
i asystenci,

- pracownię konserwacji dzieł sztuki, gromadzącą fa-
chowców z tej dziedziny, a więc konserwatorów malar-
stwa, rzeźby, itp.,

- pracownię konserwacji mebli zabytkowych, zatrudniają-
cą stolarzy, rzeźbiarzy w drewnie, tapicerów, złotników,

- pracownię archeologiczną.
Bezsprzecznie największym działem było wykonaw-

stwo budowlane, które zatrudniało najwięcej pracowników, 
realizowało najbardziej potrzebne i spektakularne prace 
remontowo-konserwatorskie. Budownictwo wspierała baza 
materiałowo-sprzętowa. Tworzyły ją: stolarnia, ślusarnia, 
magazyny materiałowe oraz sprzęty i transport.

Tak zorganizowane przedsiębiorstwo podejmowa-
ło kompleksowo wszystkie prace w zleconych obiektach. 
(cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

W dniach 29-30 lipca 2017 r. odbyły się - reaktywo-
wane w poprzednim roku – Dni Gminy Dydnia. Rozpoczę-
ły się w sobotę rozgrywkami sportowymi. W Turnieju piłki 
nożnej o Puchar Wójta Gminy Dydnia sędziowanym przez 
Marka Kupczakiewicza wzięły udział 4 drużyny. Zdobyte 
miejsca: 1. Dydnia, 2. Obarzym, 3. Niewistka, 4. Jabłonka.

Natomiast w Turnieju piłki siatkowej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Dydnia prowadzonym przez 
Andrzeja Pytlowanego zwyciężyła Dydnia przed drużyną 
z Krzywego. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody w 
postaci piłek.

W niedzielne popołudnie, przy pięknej słonecznej 
pogodzie na stadionie licznie zgromadzili się mieszkańcy 
gminy, przyjezdni oraz goście, m. in: Piotr Uruski Poseł na 
Sejm RP, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół. 

Nie zabrakło też dzieci, którym zapewniono różno-
rodne atrakcje. Chętni mogli wykazać się sprawnością w 
zabawach prowadzonych przy muzyce przez ,,Figaretkę” 
– przedstawicielkę pracowni Figaro. Oprócz zorganizowa-
nych zajęć dzieci bawiły się indywidualnie na zjeżdżalniach, 
dmuchańcach, samochodzikach. Mogły też zaopatrzyć się 
w różne zabawki, gadżety, słodycze na stoiskach z rozma-
itościami. Oczywiście, nie zabrakło lodów, napojów, frytek i 
cukrowej waty. 

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się koncertem 
Orkiestry Dętej Gminy Dydnia pod batutą Kapelmistrza 

Zygmunta Podulki. 
Swoje talenty muzyczne zaprezentowali też ucznio-

wie Szkoły Muzycznej w Dydni, tym razem zdobywcy wielu 
tytułów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. 
Duet akordeonowy: Filip Siwiecki i Kacper Kosztyła wraz z 
nauczycielem prowadzącym Krzysztofem Burym wykonali 
popisowe utwory. 

Ze sceny popłynęła też góralska muzyka. Zespół 
,,Biesiada Góralska” ze Szczyrku bawił uczestników nie tyl-

Nagrody dla zwyciezców
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W dniu 8.09.2017r. w Zespole Szkół w Dydni odbyło 
się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Organizatorami tegorocznej edycji Narodowego 
Czytania w Gminie Dydnia byli: Wójt Gminy Dydnia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni oraz Zespół Szkół w Dydni.

Akcję narodowego czytania zapoczątkowano w 
2012 r. z okazji 200-lecia wyprawy Napoleona na Moskwę, 
podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” 
Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Pierwsze 
oólnopolskie czytanie zorganizował prezydent Polski Bro-
nisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Cele-
da, dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W tym roku dramat Wyspiańskiego zwyciężył pod-
czas internetowego głosowania spośród czterech propo-
zycji, takich jak: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, 
„Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowski” Ju-
liusza Słowackiego. 

W poszczególne role wcielili się:

Pan Młody – Konrad Chorążak, pracownik GOKBPiW w 
Dydni, 
Panna Młoda – Anita Podczaszy, uczennica ZS w Niebo-

ko śpiewem, ale też dowcipami. Zachęcał również do udzia-
łu w konkursach, których zwycięzcy otrzymywali nagrody: 
góralski kapelusz, ciupagę i czerwone korale. 

Nagrody w postaci kosmetyków Oriflame zdobyły 
zwyciężczynie konkursu organizowanego przez konsultant-
ki firmy, natomiast szczęśliwcy mogli ,,zdrapać” sobie wy-
brane zabiegi pielęgnacyjne. 

Zainteresowani korzystali z informacji podporucznika 
Wiolda Motyki z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku 
na temat tworzenia Sanockiego Batalionu Obrony Teryto-
rialnej, poznali wyposażenia wozów policyjnych oraz meto-
dy tresury psa policyjnego. 

Natomiast ratownik Michał Bartkowski, wyposażony 
w odpowiednie rekwizyty, demonstrował zasady udzielenia 
pierwszej pomocy.

Przed godz. 20:30 podłoga przed sceną, murawa 
stadionu oraz trybuny tłumnie się zapełniały. 

A to wszystko za sprawą gwiazdy wieczoru - zespołu 
„Bobi”, którego liderem jest Darek Mata. Grupa tańczyła i 
śpiewała najpopularniejsze swoje utwory, a przebój „Bo z 

dziewczynami” śpiewali wszyscy, bez wiekowych ograni-
czeń. 

Festyn przy muzyce zespołu „Just Band” zakończył 
Dni Gminy Dydnia.

Organizatorem imprezy była Gmina Dydnia oraz 
GOKBPiW w Dydni przy dofinansowaniu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Patronat 
honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Dydnia.

Sponsorzy Dni Gminy Dydnia to: NZOZ DARMED z 
Brzozowa, Firma DACHER z Jeżowego, Salon Muzyczny 
GAMA z Rzeszowa, Firma STALPROFIL SA Oddział w Za-
brzu. 

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: TVP3 
Rzeszów, Nasza Gmina Dydnia, Polskie Radio RZE-
SZÓW, Nowe Podkarpacie, Brzozowska Gazeta Powia-
towa, galicjusz.pl, esanok.pl, isanok.pl, P24.pl, Sanok.pl, 
Bieszczady24.pl, RBR.INFO.pl, Wiadomości Brzozowskie, 
BRZOZOWIANA.pl, PORTAL INTERNETOWY RY-SA.PL, 
BRZOZÓW.PL.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które 
swoją pomocą i bezinteresownym zaangażowaniem pomo-
gły przy organizacji imprezy:  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dydni, występującym na scenie artystom z Orkiestry Dę-
tej Gminy Dydnia i Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, policjan-
tom z Posterunku Policji w Dydni oraz Komendy Powiatowej 
Policji w Brzozowie, pracownikom Urzędu Gminy w Dydni, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni oraz dyrektor 
Iwonie Pocałuń wraz z pracownikami Zespołu Szkół w Dyd-
ni, Krystynie Tućkiej, Wojciechowi Wojnarowi  i Konradowi 
Chorążakowi pracownikom GOKBPiW w Dydni za obsługę 
akustyczną imprezy. 

Słowa podziękowania składają również wszystkim 
uczestnikom, bez udziału których impreza nie miałaby racji 
bytu. Takie uroczystości są okazją do promocji naszej gmi-
ny, integracji mieszkańców jak i osób mieszkających poza 
nią.

 Zofia Morajko

Tańce w rytmie góralskiej muzyki

Podziekowania dla lektorów

fot. G. Cipora

fot. archiwum

Anna Wójcik
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cku,
Gospodarz – Piotr Szul, nauczyciel ZS w Dydni,
Ojciec – Dariusz Klimowicz, nauczyciel ZS w Niebocku,
Ksiądz – Ksiądz Janusz Sroka, Wikariusz Parafii Jabłon-
ka,

Poeta-Mateusz Dmitrzak, Radczyni-Martyna Rze-
szut, Czepiec-Damian Jatczyszyn, Żyd-Patryk Bocoń, Ra-
chel-Julia Mazur, Zosia-Karolina Rachwalska, Jasiek-Karol 
Wójcik  – uczniowie Zespołu Szkół w Dydni,

Klimina-Monika Grudz, Dziennikarz-Michał Szelest, 
Maryna-Emilia Sokołowska, Dziad-Wiktor Pierożak, Ha-
neczka-Weronika Przystasz, Kasper-Maciej Zimoń – ucz-
niowie Zespołu Szkół w Niebocku.

Po przeczytaniu I aktu „ Wesela”, lektorzy otrzymali 
z rąk Wójta Gminy Dydnia  Jerzego Ferdynanda Adamskie-
go i Dyrektora Zespołu Szkół w Dydni Iwony Pocałuń po-
dziękowania za wspaniałe odtworzenie scen tego utworu.

Serdeczne podziękowania należą się organizato-
rom, lektorom, zaproszonym gościom, zgromadzonym 

uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w 
Dydni i w Niebocku.

Anna Wójcik

W dniu 23.07.2017r. na placu przy Domu Ludowym 
w Krzywem miało miejsce wydarzenie kulturalne pt. „Ocalić 
od zapomnienia dziedzictwo Wsi Galicyjskiej”. Jego orga-
nizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem przy 
dofinansowaniu z Budżetu Powiatu Brzozowskiego i Bu-
dżetu Gminy Dydnia.

Uczestnicy mogli obejrzeć wystawy rękodzieła i 
garncarstwa ludowego, a osoby chętne mogły wziąć udział 
w pokazach garncarstwa oraz rękodzieła artystycznego.

Wielopokoleniową wystawę rękodzieła artystycz-
nego prezentowała pani Bogusława Krzywonos. Wystawa 
przedstawiała prace artystów z Gminy Dydnia i Brzozowa, 
takich jak: Henryk Cipora, Zofia Żebrak, Danuta Sokołow-
ska, Anna Kraczkowska, Katarzyna Kot i Anita Howorko. 
Można było zobaczyć obrazy, makatki kuchenne, hafty 
ręczne czy tradycyjne ozdoby świąteczne.

Wystawę obrazów wykonanych haftem krzyżykowym 
prezentowała pani Danuta Baran.

W programie nie zabrakło występów muzycznych. 
Na scenie wystąpiły: Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda 
Harta” oraz Ludowy Zespół Wokalno – Taneczny Tyrawa 
Wołoska.

Imprezie towarzyszyło spotkanie integracyjne miesz-
kańców wsi Gminy Dydnia – Turniej Wsi o Puchar i nagrodę 
Wójta Gminy Dydnia. W rozgrywkach wzięli udział przed-
stawiciele sołectw z Gminy Dydnia. Po zaciętej rywalizacji 
wyłoniono zwycięzcę, którym po raz drugi z rzędu zostało 
sołectwo Obarzym.

Kolejność miejsc w sportowej rywalizacji sołectw 
Gminy Dydnia w 2017 r. jest następująca:
I miejsce – Obarzym
II miejsce – Jabłonka
III miejsce – Krzywe

Na zakończenie odbył się festyn z zespołem „Just 
Band”.

Anna Wójcik

Obsada I aktu „Wesela”

Organizatorzy turnieju wsi i przedstawiciele sołectw

Być najszybszym

fot. archiwum
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W dniu 21 lipca gościł w Gminie Dydnia wiceminister 
sprawiedliwości - Patryk Jaki, któremu towarzyszył  poseł 
Piotr Uruski.

Minister spotkał się z mieszkańcami gminy Dydnia i 
powiatu brzozowskiego na sali narad Urzędu Gminy w Dyd-
ni. W spotkaniu uczestniczyli m.in: przedstawiciele Sądu i 
Prokuratury Rejonowej w Brzozowie, Służby Więziennej, 
wójtowie z gmin sąsiadujących: Antoni Gromala z Nozdrz-
ca oraz Stanisław Jakiel z Haczowa, przedstawiciele Rady 
Gminy Dydnia na czele z Przewodniczącym Piotrem Szu-
lem, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Brzo-
zowie i Posterunku Policji w Dydni na czele z komendantem 
powiatowym podinspektorem Markiem Twardzickim, ks. 
Jan Dąbal proboszcz parafii w Dydni, dyrektorzy szkół, soł-
tysi oraz mieszkańcy gminy. Podczas swojego wystąpienia 
minister Jaki chwalił współpracę pomiędzy samorządem a 
mieszkańcami, której efektem jest rozwój gminy. Podkreślił 

Na zakończenie wakacji, w malowniczo położo-
nym Obarzymie, odbył się I Przegląd Kapel Podkarpacia 
Obarzym 2017 r. Organizatorem przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie Obarzym 2009. Pomysł na przegląd nie był 
niczym nowym. Stowarzyszenie od 8 lat realizuje małe pro-
jekty w zakresie etnografii, tradycji i kultury, budowy ścieżki 
dydaktycznej uwzględniającej lokalne walory turystyczno-
krajoznawcze. Przegląd kapel miał na celu przypomnienie 
mieszkańcom Podkarpacia piękna muzyki ludowej. Pieśni, 
piosenki, przyśpiewki z okolic Brzozowa, Dydni i Dynowa 
odtworzone w najdoskonalszy sposób przez „Graboszczan”, 
„Przepióreczkę”, „Pogórzan” i „Młodą Hartę” przywołały 
zgromadzonym w niedzielne popołudnie 27 sierpnia 2017r. 
czas miniony wiejskiej zabawy przy śpiewie oraz dźwięcz-
nej i rytmicznej muzyce. Frekwencja dopisała. Na boisku 
sportowym, u podnóża prawie 200-letniego drewnianego 
kościoła, babcie i dziadkowie, rodzice i dzieci, duchowni i 
wiele innych osób, wspólnie słuchało najpiękniejszej wiej-
skiej muzyki, pochodzącej z samego serca, związanej z 
codzienną ciężką pracą, z ożenkiem, czasami z drwiną z 

ludzkich przywar. Dopełnieniem występu kapel był krótki 
popis młodych muzyków Państwowej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Sanoku z klasy akordeonu i trąbki: Adriana Szu-
la, Przemysława Sidora i Piotra Nieznańskiego. Uzdolnieni 
uczniowie są mieszkańcami Obarzyma. 

I Przegląd Kapel Podkrapacia to powrót do korzeni 
muzyki ludowej. Prowadzący kapele sięgają do muzycz-
nych zapisków wielu rodzin regionu. Przegląd nie jest ko-
lejną imprezą, by coś się ,,działo”, ale wydarzeniem mają-
cym obudzić dawny klimat wsi bratniej, łączącym wspólnie 
bawiących się na zabawie ludzi, dostarczającym najwspa-
nialszych wspomnień z wiejskiej potańcówki. Pomysł został 
zrealizowany. Odrobiną dziegciu stał się nocny deszcz, ale 
jest to jeszcze mocniejszy bodziec do powtórzenia przeglą-
du kapel za rok. Stowarzyszenie Obarzym 2009 dziękuje 
za dofinansowanie wydarzenia Starostwu Powiatowemu w 
Brzozowie, Gminie Dydnia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Dydni, a wszystkich miłośników muzyki ludowej zaprasza 
na II Przegląd Kapel Podkarpacia Obarzym 2018.

Piotr Szul Gospodarze przeglądu Krystyna Tućka i Piotr Szul

Gratulacje od Proboszcza parafii Dydnia

Spotkanie w Dydni
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Piotr Szul 

Beata Czerkies
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W sierpniu br. zostały rozpoczęte prace w ramach 
podpisanej umowy z Zakładem Usługowo - Handlowym 
„ELEKTROBUD” Jan Ślęczka z Golcowej na realizację 
zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa budynku szkoły z 
częścią mieszkalną z przeznaczeniem części szkolnej na  
Środowiskowy Dom Samopomocy – Krzywe  nr działki 
816/1, 816/3.

Prace remontowo-adaptacyjne polegać będą przede 
wszystkim na zmianie podziału i rozmieszczenia pomiesz-
czeń, przebudowane zostaną wejścia do budynku, zamon-
towana zostanie winda dla niepełnosprawnych. Ponadto 
wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wod.-kan. 
i c.o., jak również wymieniona będzie stolarka okienna i 
drzwiowa. 

Prace remontowo-adaptacyjne przewidują także 
wykonanie nowych tynków wewnętrznych, licowanie ścian 
oraz wykonanie podłóg i posadzek. Budynek zostanie przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto 
wykonane zostaną dojścia i chodniki, a także dojazd do 
obiektu. Powstaną pracownie, w których odbywać się będą 
zajęcia między innymi: pracownia gospodarstwa domowe-
go, pracownia fizjoterapii i rekreacji, pracownia rzemiosł 
różnych.

Docelowo z obiektu będzie korzystać ok. 30 uczest-
ników. Koszt przebudowy określa się na kwotę 478 434,58 
zł.

W miejscowości Dydnia we wrześniu br. odbyła się 
uroczystość oficjalnego oddania do użytku boisk wielo-
funkcyjnych przy Zespole Szkół w Dydni. Zadanie zostało 
zrealizowane w oparciu o dofinansowanie otrzymane przez 
Gminę Dydnia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach 
zadania powstały boiska o nawierzchni poliuretanowej, któ-
re oddano do dyspozycji uczniów i społeczności lokalnej. 

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców sołe-
ctwa Grabówka, Gmina Dydnia dokonała rekultywacji drogi 

troskę o niematerialne potrzeby mieszkańców m.in. utwo-
rzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem 
dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie młodym 
osobom nauki gry na instrumentach. Poinformował o ma-
jącym powstać w Sanoku zakładzie karnym i programie 
pracy dla więźniów, o zmianach w systemie sądowniczym, 
działaniach ministerstwa oraz rządu, mówił także o bieżącej  
sytuacji w kraju.

Pan Wójt powiedział o dobrej współpracy z Radą 
Gminy Dydnia oraz o  podejmowanych działaniach w zakre-
sie  rozwoju i promocji gminy. Zwrócił się z prośbą o popar-
cie starań Gminy Dydnia ws. utworzenia przez Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 

i mieszkań chronionych w Krzemiennej.
Organizatorem przyjazdu ministra do Gminy Dydnia 

był asystent posła Uruskiego - Krzysztof Maziarz.
Po spotkaniu w urzędzie minister i pozostali uczest-

nicy spotkania udali się do Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Dydni. Po zwiedzeniu obiektu, po którym zebranych opro-
wadzała dyrektor Elżbieta Przystasz i po krótkim wprowa-
dzeniu na temat powstania szkoły i sukcesów uczniów, od-
był się krótki koncert fortepianowy w wykonaniu uczennicy 
klasy czwartej – Pauliny Zubel. Młoda pianistka zagrała po 
mistrzowsku dwa utwory, Fryderyka Chopina: Walc a-moll i 
Polonez g-moll.

Beata Czerkies

Koncert uczennicy Pauliny Zubel

Z wizytą w Szkole Muzycznej I-go stopnia w Dydni

Zrekultywowana droga w Grabówce

fot. G. Cipora
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Maciej Dżoń
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5 września 2017r. w Dydni odbyła się niecodzienna 
uroczystość. W tym dniu miało miejsce oddanie do użyt-
ku boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Dydni. 
Uroczystość zgromadziła uczniów i nauczycieli szkoły, ro-
dziców, zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Pro-
boszcz Parafii Dydnia ks. Jan Dąbal, Poseł na Sejm RP 
Piotr Uruski, Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania 
Edukacją w Krośnie Lucyna Opoń, Wójt Gminy Dydnia Je-
rzy F. Adamski, Zastępca Wójta Gminy Dydnia Stanisław 
Pałys, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, 
Skarbnik Gminy Dydnia Anna Stachyrak, Sekretarz Gminy 
Dydnia Beata Czerkies, Radny Rady Powiatu Brzozowskie-
go Jacek Adamski, Radni Rady Gminy Dydnia, Sołtysi z te-
renu Gminy Dydnia, p.o. dyrektora Zespołu Obsługi Szkół 
Jolanta Bieda, Kierownik Referatu Inwestycji Infrastruktury 
i Programów Pomocowych Jan Kopija, Kierownik Zakła-
du Gospodarki Komunalnej Andrzej Sokołowski, Inspektor 
nadzoru budowlanego w Referacie Inwestycji Infrastruktu-
ry i Programów Pomocowych Krzysztof Wal, wykonawca 
boisk - właściciel Zakładu Elektrobud Jan Ślęczka, Prezesi 
klubów sportowych: Kazimierz Indyk, Marek Kupczakiewicz, 
Andrzej Pytlowany, emerytowani dyrektorzy szkół – Henryk 
Dąbrowiecki, Zofia Morajko, Zofia Żebrak, Przewodnicząca 
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Dydni Ha-
lina Pocałuń oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dydnia.

Uczestnicy spotkania zebrani na sali gimnastycznej 
obejrzeli występ taneczny w wykonaniu uczniów oddziału 

przedszkolnego i  klas I - IV. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dydni Iwona Pocałuń zapoznała z działaniami szkoły na 
rzecz rozwoju sportu oraz z osiągnięciami sportowymi ucz-
niów.

Ogólnie na zawodach powiatowych oraz wojewódz-
kich  w roku szkolnym 2016/2017 szkolni sportowcy zdobyli 
26 medali, w tym: 10 tytułów mistrz powiatu, 5 tytułów wice-
mistrz, 10 medali brązowych.

Przewodniczący Rady Gminy w Dydni Piotr Szul 
przedstawił informację dotyczącą oddawanego do użytku 
obiektu. W jego skład wchodzą boiska do piłki ręcznej, ko-
szykowej i siatkowej o nawierzchni syntetycznej ( poliureta-
nowej ) oraz asfaltowej.

Społeczność szkolna i lokalna nie mogłaby cieszyć 
się nowym obiektem, gdyby nie zaangażowanie wielu lu-
dzi – począwszy od pomysłu, projektu poprzez pozyskanie 
środków finansowych i wykonanie, aż po dzisiejszą uroczy-
stość. Wszystkim, którzy nieśli pomoc w tym zakresie, dy-
rektor szkoły złożyła serdeczne podziękowanie.

Osobom, które wspierały i realizowały działania zwią-
zane z budową boiska, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 
w Dydni przyznała statuetki „ Przyjaciel Szkoły’’. Otrzymali 
je:
- Jarosław Stawiarski – Wiceminister Sportu i Turystyki
- Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP
- Mieczysław Golba – Senator RP

rolniczej - dgr nr 140, na długości 400 m. Wykonano nie-
zbędne roboty ziemne oraz nawierzchnię z płyt betonowych 
typu JOMB na podbudowie żwirowej oraz rowy przydrożne. 
Jest to początkowy odcinek ciągu dróg prowadzących do 
gruntów rolnych w kierunku przysiółka Dydnia Wola oraz 
przysiółka Niebocko Bośnia, położonych na południowym 
stoku miejscowości Grabówka.

Łączna wartość robót zamyka się w kwocie 58 tys. 
zł, z czego 43 tys. zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpa-
ckiego, pozyskana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Powiat brzozowski w ramach utrzymania infrastruk-
tury drogowej przeprowadził długo oczekiwany remont 
(przebudowę) drogi powiatowej nr 2044R relacji Jabłonica 
Ruska – Ulucz.  Prace polegały na przebudowie przed-
miotowej drogi na odcinku długości 1559 m. Zakres prac 
obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 
dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitu-
micznych. Oczyszczono rowy i przepusty z namułu, ponad-
to ścięto zawyżone pobocza, które uzupełniono kruszywem 
łamanym. 

Maciej Dżoń

Statuetki dla zasłużonych

Przecięcie wstęgi

fot. archiwum
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Zofia Morajko
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W dniu 14 września 2017 roku na Gali zorganizo-
wanej przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie odbyło się 
uroczyste podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa 
Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017.

Na najwyższym stopniu podium stanęło Gimnazjum 
w Dydni, wyprzedzając 25 gimnazjów  w naszym powiecie. 
Sportowcy zdobyli 298,5 pkt., wyprzedzając Gimnazjum z 
Brzozowa  285,5 pkt. oraz Gimnazjum z Bliznego 243,0 
pkt.

Na tak wysokie miejsce złożyło się między innymi 
zdobycie 26 medali na zawodach powiatowych, rejonowych 
i wojewódzkich: 10 tytułów mistrzów powiatu łącznie dru-
żynowo i indywidualnie, 6 wicemistrzostw oraz 9 medali 
brązowych. Do największych osiągnięć na szczeblu woje-

wódzkim należy zaliczyć przede wszystkim brązowy medal 
zdobyty przez Karolinę Wójcik w rzucie dyskiem, podwójną 
rekordzistkę powiatu w tej konkurencji (dysk 0,75 oraz 1 kg) 
a także czwarte miejsce w sztafecie chłopców 4x100 m w 
składzie wg zmian: Adrian Szul, Adrian Kot, Karol Myćka, 
Tomasz Indyk. Jest to pierwsze tak wysokie miejsce szta-
fety w historii naszego powiatu zdobyte na zawodach o tej 
randze. Wysokie 7. miejsce na arenie wojewódzkiej zajął 
też Jakub Wójcik w rzucie oszczepem.

Wśród wyróżnionych młodych sportowców i ich tre-
nerów znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni i 
Zespołu Szkół w Niebocku. 

Za osiągnięte wyniki sportowe szkoły otrzymały pu-
chary oraz pamiątkowe dyplomy z rąk Wicestarosty Po-

- Jan Ślęczka – wykonawca boisk, właściciel Zakładu Elek-
trobud

- Krzysztof Wal – inspektor nadzoru budowlanego w Refe-
racie Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych

- Jan Kopija – kierownik Referatu Inwestycji Infrastruktury i 
Programów Pomocowych

- Andrzej Sokołowski – kierownik Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej

- Ryszard Pytlowany – kierownik budowy
- Adam Bieleń – nauczyciel wf. plastyk, projektant kolory-

styki boisk.
Natomiast dyrekcja, uczniowie i nauczyciele otrzy-

mali gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów sportowych 
od: Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Przedstawiciela 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Lucyny Opoń, Wójta 
Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz Wojewody Pod-
karpackiego Ewy Leniart i Starosty Powiatu Zygmunta Bła-
ża przesłane w okolicznościowych adresach.

Ponadto uczniowie otrzymali upominki w postaci pi-
łek od: P. Lucyny Opoń, P. Jana Ślęczki i Starosty Brzozow-
skiego.

Druga część uroczystości miała miejsce na nowym 
boisku. Tu dokonano ceremonii przecięcia wstęgi oraz po-
święcenia obiektu. Do przecięcia wstęgi poproszono: pro-
boszcza parafii Dydnia ks. Jana Dąbala, posła na Sejm RP 
Piotra Uruskiego, Kierownik Oddziału Jakości i Zarządza-
nia Edukacją w Krośnie Lucynę Opoń, wójta Gminy Dydnia 

Jerzego F. Adamskiego, przewodniczącego Rady Gminy 
Dydnia Piotra Szula, dyrektora szkoły Iwonę Pocałuń oraz 
uczniów Dominikę Pocałuń i Dominika Kulona.

Proboszcz parafii ks. Jan Dąbal przy wspólnej mod-
litwie dopełnił aktu poświęcenia boisk wielofunkcyjnych. 
Skierował też okolicznościowe słowo do zebranych, pod-
kreślając znaczenie sportu w życiu człowieka.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem w świetlicy 
szkolnej, podczas którego Goście dokonali wpisów do Księ-
gi pamiątkowej.

Zofia Morajko

W oczekiwaniu na otwarcie boiska

Dydyńscy sportowcy najlepsi w Powiatowym 
Współzawodnictwie Sportowym Szkół

Wyrazy uznania dla młodych sportowców
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Adam Bieleń
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Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i nowe możliwo-
ści. Z radością chcemy poinformować, że nasza Szkoła zna-
lazła się w gronie 250 szkół z całej Polski, które od września 
br. biorą udział w ciekawym programie MegaMisja.

Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć się wielu no-
wych rzeczy, poznawać świat, rozwijać pasje. Często bar-
dzo sprawnie posługują się tabletem, smartfonem i innymi 
sprzętami, ale techniczne umiejętności nie wystarczą, by 
bezpiecznie korzystać z internetu. 

MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edu-

kacyjny dla szkół podstawowych. Może być realizowany w 
ramach zajęć lub na świetlicy szkolnej. Adresowany jest do 
nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Celem programu 
jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczy-
cieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów. MegaMisja 
daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania 
się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez tech-
nologii.

Aby dostosować się do potrzeb dzieci, wyzwania op-
arte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w 

Możemy się w końcu pochwalić… Trzy miesiące 
temu my nauczyciele ze szkoły w Niebocku wcieliliśmy się 
na nowo w rolę uczniów i rozpoczęliśmy zgłębianie zawi-
łych struktur Polskiego Języka Migowego. Nie było łatwo, 
bo i język migowy do łatwych nie należy, ale jesteśmy peda-
gogami z pasją, którzy zawsze starają się otwierać na nowe 
wyzwania i stawiać im czoło.

No i ostatecznie udało się! Osiągnęliśmy duży suk-
ces! 29 czerwca br., po indywidualnych egzaminach zdawa-
nych przed Komisją, uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające 
zaliczenie kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie 
elementarnym (A1/A2) oczywiście z wynikiem pozytywnym. 
Kurs prowadzili doświadczeni i kompetentni edukatorzy z 
Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” w Rzeszowie: 
Piotr Krupa, Edward Pukło, Beata Pukło i Magdalena Ko-
zioł. Warto nadmienić, że PJM to naturalny język, którym 
posługują się ludzie głusi w Polsce. Języka tego nie moż-
na nauczyć się z książek, a gramatyka ludzi słyszących i 
głuchych jest prawie całkowicie odmienna. Język ten więc 
wymaga ćwiczeń, ćwiczeń i jeszcze raz ćwiczeń. Migania 
uczyli nas zarówno lektorzy słyszący, jak i głusi i to dopiero 
było wyzwanie, ale jak się dowiedzieliśmy– obustronne, bo 
i dla głuchych kontakt z osobami słyszącymi bywa trudny. 
Ale potem satysfakcja była naprawdę duża, bo okazało się, 
że potrafimy całkiem dobrze zrozumieć gesty, mowę ciała i 
mimikę twarzy, której rola w PJM jest ogromna. No i przede 
wszystkim nauczyliśmy się praktycznie posługiwać tym no-
wym dla nas językiem… Oprócz tego udało nam się lepiej 
zrozumieć świat i kulturę osób niesłyszących, bo z wielu 

rzeczy nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy, a teraz ła-
twiej jest nam wejść w środowisko głuchych i spojrzeć na 
otoczenie z ich konkretno — obrazowej perspektywy. Wielu 
rzeczy jeszcze nie wiemy, ale po tak zachęcającym począt-
ku pomyślimy w przyszłości o drugim stopniu PJM. Mamy 
też nadzieję, że nasza praca zaowocuje dobrym kontaktem 
z dziećmi niesłyszącymi mającymi uczyć się w naszej szko-
le oraz z ich rodzicami.

Bardzo dziękujemy naszym wykładowcom, za po-
święcony czas i naprawdę świetnie przeprowadzony kurs. 
Cieszymy się z naszego sukcesu i możemy na zakończenie 
powiedzieć, że naprawdę było warto!

Małgorzata Dmitrzak

wiatu Brzozowskiego Pana  Janusza Draguły. Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski ufundował czek o wartości 1000 
zł na zakup sprzętu sportowego. Nauczyciele: Marek Kup-
czakiewicz, Tomasz Kułak, Andrzej Pytlowany, Adam Bieleń 
i Piotr Ruszel z rąk  Wójta Gminy Dydnia i p.o. Dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół Jolanty Biedy otrzymali pamiątkowe 
albumy i listy gratulacyjne. Ponadto nasi najlepsi ucznio-
wie: Karolina Wójcik, Adrian Szul, Adrian Kot, Karol Myćka i 
Jakub Wójcik otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Szkolny Związek Sportowy. 
Podczas gali uhonorowano także nauczycieli wychowania 

fizycznego za wkład w rozwój sportu dzieci i młodzieży w 
roku szkolnym 2016/2017. Pamiątkowe statuetki i dyplomy 
otrzymali:  Marek Kupczakiewicz i Adam Bieleń.

Gratulujemy młodzieży, wszystkim zawodnikom, 
którzy reprezentowali naszą gminę za wzorową postawę 
oraz uzyskane wyniki. To dzięki ich wysiłkowi możemy być 
najlepsi w powiecie brzozowskim. Wyrazy podziękowania 
kierujemy do Rodziców, którzy wspierają swoje dzieci, mo-
bilizują do jeszcze lepszych wyników sportowych i niejed-
nokrotnie towarzyszą im w zawodach sportowych.  

Adam Bieleń

Certyfikaty ukończenia kursu języka migowego

fot. archiwum
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Tematem przewodnim zorganizowanej po raz 24. 
akcji Sprzątanie Świata  - Polska 2017 było hasło: „Nie 
ma śmieci- są surowce’’. Podczas spotkania w świetli-
cy szkolnej uczniowie pod opieką Pani Danuty Zaremby  
starali się przekazać swoim koleżankom i kolegom  na 
czym polega akcja i jakie są jej cele.

Zgodnie z hasłem przewodnim starano się zachę-
cić młodzież do segregacji odpadów i pokazać,  ile su-

rowców można z nich wielokrotnie uzyskać. Zostało to 
zobrazowane na podstawie czajnika i telefonu komórko-
wego. Ze zdumieniem każdy może przyznać, że nie spo-
dziewał się ile pierwiastków składa się na  nowoczesną 
komórkę. Między innymi znalazło się wśród nich złoto. 

Pokazano także jeszcze jeden sposób na wyko-
rzystanie niepotrzebnych materiałów. Przedstawiona zo-
stała historia Ewy, która połączyła tzw. upcycling z za-

niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i 
kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując 
w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdoby-
wają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne 
w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały 
plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposa-
żenie placówki. Przy realizacji wyzwań uczą się, jakie treści 
można publikować w internecie, jak chronić swoją prywat-
ność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać nety-
kiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w 
internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. 
W MegaMisji postawiono na współpracę między dziećmi, 
twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyśpie-
szy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Organizatorem programu MegaMisja jest Fundacja 
Orange, która działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci 
i młodzieży. Fundacja została powołana w 2005 roku przez 
Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecz-
nych. Do tej pory nauczyła 450 tys. dzieci i młodzieży jak 
korzystać z internetu i technologii w sposób bezpieczny i 
pożyteczny. W 2015 roku uruchomiła program edukacji cy-
frowej MegaMisja dla szkół i świetlic szkolnych, a od 2016 
prowadzi naukę programowania dla klas IV-VI w ramach 
programu #SuperKoderzy. We wszystkie inicjatywy Funda-
cji angażują się wolontariusze z firmy.

W naszej Szkole udział w programie bierze klasa III. 
Dzieci otrzymały od Fundacji Orange różne ciekawe mate-
riały na dobry początek (albumy, naklejki, linijki, kolorowan-
ki, przypinki). Za nami pierwsze wykonane zadania. Ucz-
niowie z wielkim entuzjazmem podejmują kolejne wyzwania 
i z niecierpliwością czekają na zajęcia. Mają możliwość w 
naprawdę interesujący sposób odkrywać dobre i bezpiecz-

ne strony technologii. 
Liderem Programu w szkole jest Ewa Cioban, która 

w dniach 22-23 września wzięła udział w Zjeździe Liderów 
MegaMisja w Warszawie. W trakcie Zjazdu uczestniczyła w 
prezentacji programu MegaMisja i innych programów Fun-
dacji Orange, o których mówiła Prezes Fundacji Orange 
– Ewa Krupa, następnie w debacie „Jak rozwijać kompe-
tencje przyszłości?” z udziałem: Marka Zagórskiego – se-
kretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Witolda Droż-
dża – dyrektora wykonawczego do spraw korporacyjnych 
Orange Polska, Wandy Buk – dyrektor Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, Anny Grzegory – Superbelfra RP. Deba-
tę podsumował redaktor Jan Wróbel, publicysta „Dzienni-
ka Gazety Prawnej” i tygodnika „Wprost”. W dalszej części 
miała miejsce sesja wymiany doświadczeń pomiędzy Lide-
rami Programu MegaMisja. Wieczorem natomiast odbyło 
się spotkanie z honorowym ambasadorem programu Mega-
Misja – Grzegorzem Kasdepke, autorem bestsellerowych 
książek dla dzieci. W drugim dniu Zjazdu była możliwość 
uczestniczenia w ciekawych wykładach m.in. na temat „Wy-
korzystania grywalizacji w budowaniu zaangażowania” oraz 
w interesujących warsztatach symultanicznych tj. „Myślenie 
Wizualne i tricki rysunkowe wspomagające nauczanie”.

Uczestnictwo w Zjeździe Liderów MegaMisja dało 
możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami w 
edukacji cyfrowej dzieci, wymiany doświadczeń, a także 
integracji uczestników przez udział w zespołowej Misji:Inte-
gracja, której celem było poznanie innych, wykonanie róż-
nych zadań i wspólna zabawa. 

To było naprawdę intensywne, ale bardzo inspirujące 
wydarzenie.

Ewa Cioban

Zajęcia w ramach programu MegaMisja

Zjazd Liderów MegaMisja w Warszawie
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16 lipca w Jabłonce odbyła się promocja folderu 
„Jabłonka wieś z historią w tle” wydanego dzięki wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz współpracy z 
Gminą Dydnia. Działająca w Jabłonce Grupa Nieformalna 
„Aktywna Jabłonka” złożyła wniosek, który otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na wy-
danie folderu prezentującego walory społeczne, kulturowe i 
przyrodnicze wsi Jabłonka.

Folder powstał w dwóch wersjach językowych: pol-
skiej i angielskiej, prezentuje historię Jabłonki, najciekaw-
sze miejsca, aktywnych mieszkańców zaangażowanych w 
rozwój swojej miejscowości oraz piękne zabytki i krajobra-
zy, które zachwycają każdego, kto przyjedzie do Jabłonki. 
Bo jak powiedziała Pani prof. dr Sylwia Staszewska: „Ja-
błonka to wieś nieprzeciętnych ludzi i urzekających krajo-
brazów”.

W dniu 16 lipca w Jabłonce na placu przy Domu Lu-
dowym zgromadzili się mieszkańcy Jabłonki, Gminy Dydnia 
i Powiatu Brzozowskiego, którzy chcieli uczestniczyć w pro-
mocji folderu oraz miło, rodzinnie i wakacyjnie spędzić nie-
dzielne popołudnie. W imprezie uczestniczył również autor 
tekstu do folderu – Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia, 

który wspólnie z mieszkańcami Jabłonki cieszył się z po-
wstania prospektu o pięknej i historycznej Jabłonce.

Imprezę otworzył gospodarz miejscowości – sołtys 
Stanisław Pałys wspólnie z przewodniczącą Grupy Niefor-
malnej „Aktywna Jabłonka” Dorotą Dmitrzak, który podzię-
kował osobom zaangażowanym w powstanie folderu oraz 
życzył uczestnikom wspaniałej zabawy.

Na wszystkich, którzy przyjechali w tym dniu do Ja-
błonki, czekało wiele atrakcji, m.in: możliwość otrzymania 
pięknego folderu, słodki poczęstunek, smaczna kiełbaska z 
grilla oraz super zabawa przy muzyce dj. Najwięcej atrakcji 
było jednak dla najmłodszych: możliwość wejścia do samo-
chodu strażackiego i policyjnego, włączenia syreny policyj-
nej i strażackiej, obejrzenia innych akcesoriów policyjnych 
i strażackich, pomalowania buzi i zrobienia fryzury, skorzy-
stania z dmuchanych zjeżdżalni oraz spróbowania popcor-
nu, waty cukrowej i lodów.

Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w 
Brzozowie  i Wójtowi Gminy Dydnia, za współfinansowanie 
i pomoc przy powstaniu folderu oraz wszystkim społecz-
nym współorganizatorom tj: Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, 
Radnym z Jabłonki, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołu Go-

rabianiem pieniędzy. Torba na laptopa ze starego worka 
na listy, którą uszyła dla córki, zdobyła tak wielkie zain-
teresowanie, że powstała firma „Trykot”, specjalizująca 
się w szyciu toreb z nietypowych materiałów, szczególnie 
worków. Jednakże do ich stworzenia wykorzystują także 
takie przedmioty, jak kabury do pistoletów czy pasy ze 
spadochronów.

Na zakończenie ogłoszone zostały konkursy zwią-
zane z akcją Sprzątanie świata - Polska 2017. Miejmy 
nadzieję, że wielu uczniów poprzez podjęcie rywalizacji 
przybliży sobie problematykę, jaką jest dbanie o środo-
wisko.

Kinga Kraczkowska
Simona Tyczka 

Patrycja Nieznańska „Nie ma śmieci - są surowce” tegoroczne hasło akcji

Zabawa najmłodszych

Prezentacja folderu
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Agnieszka Jatczyszyn
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W dniu 2 lipca 2017 r. w Dydni /Park/, przeprowa-
dzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia, w 
których wzięło udział: 
- 10 drużyn w grupie A seniorów, 
- 1 drużyna w grupie C kobiet
- 1 drużyna MDP dziewcząt, 
- 2  drużyny MDP chłopców

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: 
- sztafeta 400 m dla MDP, 
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy 

A, 
• rozwinięcie bojowe dla MDP, 

• ćwiczenia bojowego dla grupy A i C
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała  

komisja sędziowska w składzie: mł bryg. Krzysztof Szer-
szeń – przewodniczący, st.kpt. Jan Smoleń, st.kpt. Marek 
Kołodziej, dh Jerzy Bator, dh Tadeusz Bator, dh Paweł 
Czerwiński, dh Piotr Czerwiński, dh Kamil Łobodziński

Zawody zorganizowane były prawidłowo i przebiegły 
bez zakłóceń.

Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody pieniężne z przeznaczeniem 
na zakup wyposażenia dla jednostek.

Stanisław Pytlowany

W niedzielne popołudnie 6 sierpnia na obiekcie par-
kowym w Temeszowie  odbył się turniej piłkarski, w którym 
uczestniczyli druhowie z jednostek OSP. Wystartowało 
sześć z jedenastu jednostek  działających na terenie Gminy 
Dydnia. Mecze rozgrywane były na dobrym poziomie spor-
towym, strażacy mogli zaprezentować swoją sprawność 
fizyczną, a także znakomite umiejętności  piłkarskie. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: To-
masz Krowiak, Jan Janowicz oraz Andrzej Pytlowany.

Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Po-
żarna z Dydni i Temeszowa oraz Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Dydni. Klasyfikacja końcowa: Krzemienna, 
Temeszów, Obarzym, Dydnia, Krzywe i Niewistka. 

Zwycięska drużyna z Krzemiennej grała w składzie: 
Tomasz Dymnicki- kapitan, Jakub Dymnicki, Damian Cho-
wański, Łukasz Klimowicz, Dariusz Klimowicz, Grzegorz 
Niemiec, Tobiasz Siwiecki, Mateusz Sierotnik, Czesław Se-
rafin- kierownik drużyny.  

Na zakończenie  niedzielnego turnieju, został wrę-
czony  puchar oraz dyplomy, a druhowie zasiedli do wspól-

nego grillowania.
Turniej zorganizowano w ramach zadania pn. „Popu-

laryzacja zdrowego stylu życia w gminie Dydnia”.
Stanisław Pytlowany

spodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jabłonka, Szkole Podstawowej w Jabłonce oraz paniom, 
które społecznie malowały i czesały najmłodszych miesz-

kańców Jabłonki, tj: Bożenie Kondrackiej, Małgorzacie Dmi-
trzak, Marioli Indyk, Joannie Kulon.

Agnieszka Jatczyszyn

Zwycieska drużyna z Krzemiennej

Jedno z ćwiczeń bojowych

Gotowość jednostek do zawodów
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1. Wydrna 12 100 80 97,70 82,30 1000 89,20 10 900,80 983,10

MDP chłopców
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1. Dydnia 12 100 80 85,50 94,50 1000 68,00 5 927,00 1021,50

2. Wydrna 13 100 77 92,10 84,90 1000 82,40 5 912,60 997,50

Grupa C kobiet

Miejsce Jednostka OSP
Ilość punktów

Łącznie 
punktów

Sztafeta 7 x 50 m Ćwiczenie bojowe
czas [s] pkt karne czas [s] pkt  karne

1. Dydnia 79,40 63,80 5 148,20

Grupa A seniorów

Miejsce Jednostka OSP
Ilość punktów

Łącznie 
punktówSztafeta 7 x 50 m Ćwiczenie bojowe

czas [s] pkt karne czas [s] pkt karne
1. Grabówka 69,80 51,40 121,20

2. Niebocko 71,10 42,30 10 123,40

3. Krzemienna 73,90 52,90 126,80

4. Witryłów 69,90 55,20 5 130,10

5. Jabłonka 74,10 63,00 5 142,10

6. Obarzym 78,20 64,20 5 147,40

7. Krzywe 75,00 70,40 15 160,40

8. Temeszów 87,20 15 71,60 5 178,80

9. Wydrna 71,00 5 105,00 181,00

10. Dydnia 72,60 10 105,40 15 203,00








