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Łucja Wiszlańska (ŁW): Witam w studiu Radia 
FARA dziś Pana Jerzego Adamskiego, absolwenta UJ 
na wydziale historycznym, studiów doktoranckich w 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie, współtwórcę i dyrektora Muzeum Regio-
nalnego PTTK w Brzozowie, a od 1998 roku Wójta Gmi-
ny Dydnia. Tak wstępnie tylko można zaprezentować 
sylwetkę naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry.

Jerzy F. Adamski (JA): Dzień dobry, witam.
(ŁW): Zanim przejdziemy do Pana działalności 

literackiej, proszę opowiedzieć o swojej pracy, jak 
mógłby Pan zapromować swoją gminę?

(JA): Tak rzeczywiście, jestem od kilku kadencji Wój-
tem Gminy Dydnia, pięknie położonej nad Sanem. Jest to 
moja gmina rodzinna, bo urodziłem się w Niebocku, na te-
renie tej gminy. W Dydni staram się tworzyć takie zdarze-
nia i sytuacje, które pozwoliłyby lepiej żyć mieszkańcom. 
To jest bardzo ważne. Są to różnego rodzaju inwestycje. 
Myślę, że ich ilość powoduje, że ludziom żyje się coraz le-
piej. Ale z drugiej strony, co jest bardzo ważne, na co zwra-
cam uwagę w ogromnej pracy samorządowej, to działania 
związane z lokalnym patriotyzmem, umiłowaniem naszej 
„Małej Ojczyzny”. To wszystko w Dydni staramy się robić. 
Wydajemy publikacje, płyty, promujemy Gminę. Chcemy, 
żeby Gmina Dydnia była dobrze postrzegana zarówno 
przez turystów, którzy tu przyjeżdżają, jak i przez miesz-
kańców Gminy Dydnia, zwłaszcza tych, którzy w różnych 
latach, w różnych okresach wyjechali z Dydni i dla nich 
kontakt z gminą jest bardzo ważny.

(ŁW): Ja mam pytanie takie trochę nadprogra-
mowe, bo gdzieś w którejś z publikacji przeczytałam, 
że otrzymał Pan nagrodę na najlepszego wójta, czy 
to były eliminacje krajowe? Jak to w ogóle jest, żeby 
otrzymać taką nagrodę, jakim trzeba być wójtem, aby 
uhonorowano człowieka takim tytułem?

(JA): Rzeczywiście, to były wyróżnienia i krajowe, 
i te podkarpackie. W ubiegłym roku zostałem najlepszym 

Wójtem Podkarpacia, a w konkursie telewizyjnym progra-
mu 1 na wójta roku trzykrotnie byłem w dziesięcioosobo-
wym finale. Dodam, że w konkursie bierze udział duża 
liczba gmin, bo wszystkich gmin wiejskich jest ok. 1600, 
więc niezwykle trudno dostać się do finału. Ważne jest to, 
że w tych konkursach bierze się pod uwagę inwestycje, 
sprawy finansowe gminy i zwraca się też uwagę na to, aby 
gmina była dobrze promowana i rozwijała sferę „duchową” 
mieszkańców. Myślę, że takie działania gminy są dobrze 
postrzegane, skoro braliśmy udział w tych konkursach i 
przede wszystkim byliśmy docenieni. To jest takie cieka-
we, fajne.

(ŁW): Bardzo takie mało pojemne słowo fajne, 
na to wszystko co Pan robi, ale myślę, że nawet je-
śli się ktoś wcześniej nie przekonał o tym, że warto 
odwiedzić Dydnię i okolice, to sama ciekawość, żeby 
poznać Pana, który dla miejscowej ludności, dla śro-
dowiska tak wiele robi, zasłużył na taką nagrodę, to 
chyba warto odwiedzić Dydnię. Ja myślę, że tutaj pora 
jest na to, żeby porozmawiać o Pana twórczości, bo 
miano wójta, to jest tylko jedna część Pana życia, 
Pana pracy. Ja się w ogóle zastanawiałam, czy Pana 
doba ma na pewno 24 godziny, czy też może więcej? 
Bo to wszystko, cały ten dorobek, to nie mieści się w 
głowie. Ja tutaj zacytuję może fragment wypowiedzi 
na Pana temat: Redaktor naczelny miesięcznika ogól-
nopolskiego „Poznaj Swój Kraj” Andrzej Gordon re-
cenzując książkę „Pogórze Dynowskie” Pana Jerzego 
Adamskiego, pisał o nim: „należy do ludzi, którzy stali 
się instytucją i to w najbardziej szlachetnym znacze-
niu, bez takich osób jak Jerzy Adamski współczesny 
regionalizm w Polsce nie uzyskiwałby ciągle urzekają-
cego blasku. Stał się wzorem dla wielu regionalistów 
z różnych stron Polski. Charakteryzuje go głęboka mi-
łość do swojego regionu, to uczucie zaowocowało, co 
pragnę podkreślić mądrymi książkami”. To jest bardzo 
piękna i pochlebna recenzja, więc może przejdziemy 
do tej sfery Pana działalności i życia. Redagował Pan 

Spotkanie Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Urzędzie Gminy 
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naukowo około 100 wydanych pozycji książkowych, 
jest Pan autorem 40, jak czytam w publikacji, ale jak 
sądzę już ich było więcej, imponujący dorobek. Czego 
dotyczą te publikacje?

(JA): Publikacje dotyczą regionu Podkarpacia i nie 
tylko, ponieważ pracowałem w Komisji Opieki nad Zabyt-
kami Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, stąd działa-
łem na polu ogólnopolskim. Byłem inicjatorem powstania 
rocznika „Społeczna Opieka Nad Zabytkami”. Ja wydałem 
numer pierwszy, a Zarząd Główny do dzisiaj ten rocznik 
wydaje. Wydawałem także przewodniki po muzeach PTTK 
w Polsce, publikacje o Dobczycach, Muszynie, miejsco-
wościach na wschodzie, Czartkowie, Beresteczku. Wy-
dałem książkę o Polakach na Ukrainie, w Kazachstanie. 
To gdzieś tam dalej. Ale tu bliżej, to są książki o terenie 
Podkarpacia, szczególnie o regionie brzozowskim. A jeśli 
chodzi o sam Brzozów, to zająłem się historią Kościoła, 
ponieważ na ten temat nie było prawie publikacji. Brzozów 
przed okresem rozbiorowym był rezydencją biskupów, 
miejscem ważnym na mapie Podkarpacia, ponieważ tam 
mieścił się największy majątek biskupi Kurii przemyskiej. 
Siłą rzeczy, sięgając po materiały, okazało się, że mało 
na ten temat jest wydanych książek i trzeba było się tym 
Brzozowem zająć i tak się stało. Powstawały monografie 
historii Kościoła, a potem był taki moment, kiedy profesor 
dr Jan Draus włączył mnie do Zespołu Historyków przy 
arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. W latach 80. ukazała 
się seria podziemna kościelna, o której dzisiaj mało kto 
pamięta, a którą warto przywołać.

(ŁW): Właśnie miałam pytanie dotyczące tej 
nielegalnej serii książkowej pod nazwą „Biblioteczka 
Przemyska”, wydawanej pod egidą biskupa Ignacego 
Tokarczuka. Jakie to były publikacje. Mnie to ciekawi, 
bo mówi Pan, że mało kto o tym pamięta, tak?

(JA): To publikacje z historii diecezji. Była książka o 
Pułkowniku Lisie Kuli, a także publikacje o okupacji w oko-
licach Stalowej Woli, kościoły dawnego Przemyśla, ojca 
Albina Sroki o Radawie. Publikacji było kilkanaście. Przy-

gotowywaliśmy to w zespole, który pracował najczęściej w 
składzie: profesor dr Jan Draus, dr Jan Musiał, Małgorza-
ta Rudnicka i ja. W czwórkę tworzyliśmy te książki. Kiedy 
profesor Draus i Jan Musiał zostali politykami, senatora-
mi, to wspólnie z Małgorzatą Rudnicką redagowaliśmy te 
publikacje. Między innymi zaczęliśmy wydawać taką serię, 
która była przygotowywana w latach 80., a dotyczyła histo-
rii diecezji w okresie II wojny światowej. Tym wszystkim od 
strony historycznej kierował profesor Jan Draus. Recen-
zentami byli profesorowie z KUL-u. Wydaliśmy opracowa-
nia dotyczące dekanatów brzozowskich, sanockich i jasiel-
skich. Łącznie osiem dekanatów. Wcześniej jeszcze Jan 
Draus i Jan Musiał wydali „Zakony diecezji przemyskiej”, 
gdzie ja pisałem o Bonifratrach. Opracowałem też dekanat 
Jaćmierz, który w przedwojennych granicach liczył około 
40 miejscowości. To wszystko ukazało się na przełomie 
lat 80. i 90.

(ŁW): I gdzie są te pozycje, można na nie jakoś 
trafić, można je poczytać?

(JA): Były to małe nakłady, bo po 500 egzemplarzy, 
ale myślę, że w bibliotekach Przemyśla i Podkarpacia są. 
Zapomniałem tu jeszcze wymienić bardzo ważną jedną 
publikację, która pisana była przez Małgorzatę Rudnicką, 
a z uwagi na to, że były to trudne lata 80., tworzyła ona 
pod pseudonimem Aleksander Nałęcz. Była to książka 
o ratowaniu cerkwi greckokatolickich i włączaniu ich do 
kultu. Powstała na podstawie długich wielomiesięcznych 
rozmów Małgorzaty Rudnickiej z arcybiskupem Ignacym 
Tokarczukiem. Książka jest wartościowa, bo w takiej ska-
li po raz pierwszy opisuje sprawę ratowania cerkwi. Było 
to ważne, ponieważ w tamtym okresie wybudowano po-
nad 400 kościołów, ale ratowano także cerkwie, które co-
raz bardziej podupadały, coraz bardziej niszczały. Często 
mieściły się w nich magazyny. Myślę, że taka polityka na-
szego arcybiskupa, ówczesnego metropolity dała szansę, 
żeby je uratować, przywrócić je do kultu.

(ŁW): Jak Pan wspomina arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka?

(JA): Ks. arcybiskup traktował nas jak swoich przy-
jaciół. Wspomniany wyżej zespół redakcyjny spotykał się z 
ks. arcybiskupem przez długie lata przeważnie raz w tygo-
dniu, w soboty. Prowadziliśmy wspólne rozmowy, byliśmy 
przez Niego wspierani. Dzięki Niemu można było zrobić 
rzeczy trudne, niesamowite i takie, które w innej sytua-
cji na pewno nie ujrzałyby światła dziennego. Dopełnie-
niem tych lat 80. było to, co działo się na przełomie roku 
1990/1991, kiedy miał przyjechać nasz papież Jan Paweł 
II do Przemyśla i do Rzeszowa. Z tego tytułu wspólnie z 
Małgorzatą Rudnicką przygotowaliśmy książkę na 25-le-
cie sakry biskupiej Ignacego Tokarczuka. Książka, która w 
tamtym okresie ukazała się w dość dużym nakładzie, bo 6 
tysięcy egzemplarzy, dzisiaj jest nie do zdobycia. Według 
mojej informacji, książka wówczas szybko się rozeszła 
i gdyby dzisiaj czytelnik chciał po nią sięgnąć, to byłoby 
trudne. Wśród jej autorów wymienić należy wielu ludzi 
nauki, wielu ludzi ważnych dla Kościoła. Słowo wstępne 
napisał ksiądz biskup Edward Frankowski, który długie 
lata zajmował się sprawami kultury w diecezji przemyskiej. 
Zawiera też słowo skierowane od naszego papieża Jana 
Pawła II do biskupa przemyskiego. Wśród autorów byli 
także: ksiądz prof. Józef Wołczański, ksiądz prof. Andrzej 
Potocki, ksiądz Twardy, ksiądz Zygarowicz, ksiądz Stani-

W roku 1983 otrzymałem od bpa I. Tokarczuka 
BIBLIĘ MŁODYCH. Z dedykacją.
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sław Haręzga. A więc osoby w Kościele przemyskim zna-
ne. Ale były także osoby świeckie, o których warto dzisiaj 
pamiętać, a więc wspomniany już Jan Draus, Jan Musiał, 
Małgorzata Rudnicka i Zbigniew K. Wójcik. Zwrócę uwagę 
na jeszcze jeden ważny, a nawet najważniejszy tekst trak-
tujący o działalności arcybiskupa Tokarczuka w Przemyślu 
i funkcjonowaniu diecezji, o czym pisał profesor Wacław 
Wierzbieniec. W tamtym okresie ten tekst czytano nawet 
w odcinkach w Radio Rzeszów.  

(ŁW): Czyli musiał być interesujący z wielu po-
wodów.

(JA): Musiał być interesujący, ponieważ pokazywał 
i utrwalał nam czasy Tokarczukowe, ważne dla diecezji, 
ważne dla Kościoła w Polsce. Wbrew pozorom nie było 
takich opracowań, jeśli chodziło o arcybiskupa Tokarczu-
ka. W tej chwili już są. Jest IPN, są inne ośródki, które się 
tym zajmują. Jest Kościół, który też prezentuje  swojego 
biskupa, Jego działalność w diecezji przemyskiej. Ale w 
tamtym okresie takiej publikacji nie było. Moim zdaniem 
jest to pierwsza taka pełna monografia o biskupie, a póź-
niej arcybiskupie Ignacym Tokarczuku.

(ŁW): Ale jako człowieka, jak Pan wspomina bi-
skupa? Z sesji, którą niedawno mieliśmy okazję śledzić 
w  miejscowym muzeum wynika, że sprawiał wrażenie 
człowieka nieprzystępnego, że wręcz się go bano, czy 
Pan też miał takie wrażenie? Myślę, że raczej ciepło 
Pan mówi o biskupie. Jak w ogóle się wasza przyjaźń 
czy znajomość zaczęła?

(JA): Przyznam się szczerze, że ja Go bardzo lubi-
łem, szanowałem i On doceniał to, co ja robiłem, bo byłem 
młodym człowiekiem i wówczas wiele ryzykowałem. Po-
znałem Go, tak naprawdę, tak już bliżej w okresie, kiedy 
organizowałem w Brzozowie w ramach muzeum PTTK wy-
stawę, publikację i konferencję związaną z historią Kościo-
ła w Brzozowie i w regionie brzozowskim, to był rok 1981. 
Nie dostałem zgody na konferencję, bo stwierdzono, że 
to będzie zgromadzenie, a więc w stanie wojennym, któ-
ry wówczas już w pełni funkcjonował, stwierdzono, że jest 
to niemożliwe. Natomiast wydałem publikację, na którą 
otrzymałem zgodę i to były „Kościelne dzieje regionu brzo-
zowskiego”. W publikacji zaznaczyłem, że jest to książka 
wydana w porozumieniu i w wyniku wspólnej działalności 
z Kurią Biskupią w Przemyślu. Chodziło tutaj o korzysta-
nie z archiwum i innych materiałów, które trzeba było w tej 
książce zamieścić. Dla mnie jest to ważne, bo na rynku 

wydawniczym pojawiła się moja pierwsza publikacja i od 
razu związana z historią kościelną regionu brzozowskiego. 
Na jej okładce – zaprojektowanej przez Michała Florka – 
widnieje fragment kościoła w Brzozowie z trzema krzyżami 
Gdańskimi. Stanowiło to więc nawiązanie do ówczesnej 
sytuacji w Polsce. Myślę, że gdyby to było muzeum pań-
stwowe, nikt by nam  nie pozwolił na takie działanie. Ale 
ponieważ to było muzeum PTTK, a w tamtym okresie w 
PTTK „uchowało” się wielu ludzi, którzy prowadzili taką 
działalność, więc w książce nam się to udało zawrzeć. Pa-
miętam słowa skierowane przez arcybiskupa do księży, że 
on nie wierzył, że uda mi się taką publikację wydać. Bardzo 
się cieszył z tego powodu, wspomógł książkę finansowo. 
Ta współpraca między nami później jeszcze bardziej się 
rozwijała. W 1984 i 1985 roku organizowałem jednoosobo-
wo tygodnie kultury katolickiej w Brzozowie – Starej Wsi. 
Pierwsze były poświęcone historii kościelnej rejonu brzo-
zowskiego, na podstawie której miała się ukazać książ-
ka. Wystąpiliśmy z kurii przemyskiej o zgodę na wydanie 
takiej publikacji, ale jej nie dostaliśmy. Później Kapituła 
Kolegiacka w Brzozowie, ksiądz Wais z Krościenka pod-
pisywał takie pismo do Ministerstwa Kultury, z którym ja 
jeździłem, też nie otrzymaliśmy zgody. Potem z arcybisku-
pem zaplanowaliśmy, że wydawcą będą jezuici w Krako-
wie, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Tam dyrektorem 
wówczas był ksiądz profesor Ludwik Grzebień, do którego 
pojechałem. Ksiądz zaproponował zmianę tytułu z wcześ-
niejszego „Z dziejów kościoła na Ziemi Brzozowskiej” na 
„Chwalcie z nami Panią Świata” oraz wydanie w formie 
modlitewnika. W ten sposób dostali zgodę, bo modlitewni-
ki nie były ocenzurowywane. Natomiast, trzeba było mieć 
zgodę na rozprowadzenie i należało dostarczyć do Urzę-
du Kontroli pięć egzemplarzy. Ta książka drukowana była 
jako modlitewnik, potem się okazało, że z tego powstała 
normalna książka „Chwalcie z nami Panią Świata”. Tytuł 
został zaczerpnięty z pieśni „Chwalcie łąki umajone”, którą 
Antoniewicz napisał pod Brzozowem w Starej Wsi w XIX 
wieku. Było to nawiązanie do tego regionu. Książka zawie-
rała wstęp arcybiskupa, jego imprimatur. Kiedy mieliśmy 
informację, że cały nakład może zostać skonfiskowany, te 
4 tysiące egzemplarzy szybko rozwieźliśmy w terenie. To 

31 sierpnia 1988 roku Ks. bp Ignacy Tokarczuk przekazał mi 
wydaną w Paryżu książkę Jego autorstwa 

WYTRWAĆ I ZWYCIĘŻYĆ. 
Jak wiele innych publikacji opatrzona była piękną dedykacją

Poświęcenie pamiątkowej tablicy w Urzędzie Gminy w Dydni
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robili jezuici wspólnie ze mną, ojciec Ludwik Grzebień, oj-
ciec Franciszek Rzepka, osoby związane z Podkarpaciem, 
jeden i drugi. Wspólnie cały nakład rozprowadziliśmy, a 
potem obowiązkowe  pięć egzemplarzy poszło do cenzury 
i nie było szansy, żeby nakład został skonfiskowany. W ten 
sposób obeszliśmy ówczesne prawo, co jest dzisiaj rzeczą 
niespotykaną, ale tak się z tą książką stało. Arcybiskup w 
pewnym okresie nie wierzył, że ta książka może się uka-
zać, a jednak się udało i z tego powodu był bardzo zado-
wolony i szczęśliwy. Podkreślał to podczas tygodni kultury 
katolickiej w Brzozowie – Starej Wsi, bo On zawsze na 
inaugurację takich imprez katolickich przyjeżdżał i obejmo-
wał swoim patronatem. Kolejne dni kultury katolickiej zwią-
zane były m.in. ze służbą zdrowia. Organizowano je w Sta-
rej Wsi u Jezuitów, gdzie ks. arcybiskup wygłaszał homilię, 
a potem było wspólne spotkanie. Tamten okres w moim 
młodym życiu, kiedy nie miałem jeszcze trzydziestu lat, 
uważam za bardzo ważny. Prowadzona działalność miała 
niezwykły wymiar, bo podbudowywała ludzi. Organizowa-
liśmy też kiermasz książek katolickich, były też książki z 
drugiego obiegu, ale tylko te, które dotyczyły spraw koś-
cielnych, a więc „Zapiski więzienne”, wydanie Krakowskie 
i Warszawskie, a więc „Rozmowy z duszami w czyśćcu 
cierpiącymi” czy inne publikacje. To wszystko bardzo szyb-
ko się rozchodziło, ludzie czytali. Były też albumy, publika-
cje o papieżu, o Watykanie, publikacje wydane w Paryżu. 
Myślę, że to jest takie ważne, dzisiaj z perspektywy czasu. 
Sądzę, że warto docenić ten czas, kiedy taka osoba jak ar-
cybiskup Ignacy Tokarczuk, sprawiała, że cieszyliśmy się 
z każdego sukcesu, z każdego drobiazgu. Przede wszyst-
kim wychodziliśmy z założenia, że działamy w dobrym 
kierunku, działamy dla społeczeństwa, dla środowiska, dla 
Kościoła. Słowa, które kierował do nas arcybiskup Tokar-
czuk, umacniały, wyzwalały radość i satysfakcję.

(ŁW): Że się chciało pokonać te różne trudy i 
młodość chyba też była tym atutem, prawda? Otaczał 
się młodymi ludźmi, wierzył w nich?

(JA): Ja chcę powiedzieć, że człowiek, który dzia-
ła z wielkim zaangażowaniem i z pasją, to na każdym 
etapie życia jest młody. Myślę, że arcybiskup wśród nas 
też był młody. Odczuwaliśmy, że te nasze pomysły ak-
ceptowane przez Niego, cieszyły się Jego zaintereso-
waniem i poparciem. Jeżeli mówimy o arcybiskupie, od 
tej przyjaznej strony, to wspomnę tylko o tym, że kiedy 
zostałem wójtem Dydni, to ksiądz arcybiskup do mnie 
zadzwonił. Nigdy tego nie robił. Zawsze w pałacu bisku-
pim rozmawiały siostry telefonicznie, On nie. Rzadko się 
zdarzało, żeby odbierał telefon. Ale wówczas zadzwonił 
i prosił, żebym przyjechał, żebym Go odwiedził. Oczy-
wiście Go odwiedziłem, On mi pogratulował, że zaan-
gażowałem się w pracę samorządową i ustaliliśmy, że 
będę Go do gminy przywoził, że będzie gminę zwiedzał 
i będziemy sobie jeździli po Podkarpaciu. Te spotkania, 
te przyjazdy były takie niesamowite. Pierwsze spotka-
nie, pamiętam, w Urzędzie Gminy z radnymi, sołtysami, 
dyrektorami szkół, urzędnikami,  miało trwać 15 minut, 
jak obydwaj ustaliliśmy, tak chciał arcybiskup. A trwało 
dwie i pół godziny. To dowodzi temu, że potrafił ludzi 
zainteresować, a przede wszystkim przybliżał, mówił o 
sprawach, które szerokim kręgom mieszkańców nasze-
go Podkarpacia nie były tak naprawdę znane. Myślę, że 
takie spotkanie było bardzo ważne. Arcybiskup został też 

Honorowym Obywatelem Gminy Dydnia. Wręczyliśmy 
mu Honorowe Obywatelstwo w Starej Wsi w Klasztorze 
Sióstr Służebniczek, gdzie przy okazji każdych imienin, 
urodzin, prawie każdych, przebywał, lubił Starą Wieś. 
Tam Go odwiedzaliśmy i tam w Starej Wsi wręczyliśmy 
Honorowe Obywatelstwo naszej Gminy. Później Szkoła 
w Końskiem otrzymała imię arcybiskupa Ignacego Tokar-
czuka, to była druga w Polsce szkoła. Niestety, już był w 
takiej sytuacji zdrowotnej, że nie mógł osobiście przy-
jechać, ale zapraszał do siebie uczniów, do Pałacu Bi-
skupiego. Ja z tymi uczniami jeździłem, oczywiście była 
kawa, herbata, a przede wszystkim młodzi ludzie mogli 
poznać, jak wygląda życie biskupa, jak wygląda Pałac 
Biskupi, tak od „kuchni”. Byli zszokowani, bo arcybiskup 
Tokarczuk żył bardzo, bardzo skromnie. Pokazał im swo-
je pokoje, w których mieszkał, kuchnię, kaplicę domową. 
Myślę, że to dla młodzieży było niesamowite, bo później 
relacje tych młodych ludzi, kiedy przyjeżdżali do domu, 
to podkreślały. Sama Pani dyrektor szkoły w Końskiem, 
Pani Zofia Haduch mówiła o tym, że młodzież i rodzice 
są bardzo zadowoleni. Rodzice przychodzili i dziękowali 
jej za to, że mieli szansę spotkania z arcybiskupem Ig-
nacym Tokarczukiem u Niego w mieszkaniu, u Niego w 
Pałacu w Przemyślu.

(ŁW): Fantastycznie nam się rozmawia, tematów 
by było dużo, ale proszę powiedzieć jaki plan, czy na 
tapecie jest, że jest to nie wątpię, ale czy pracuje Pan 
nad jakąś publikacją, która w najbliższym czasie się 
pojawi? Co to będzie?

(JA): W tej chwili chcemy wydać reprint monografii z 
1991 roku z pierwszego półrocza. To książka jubileuszowa 
z okazji 25-lecia sakry biskupiej ks. arcybiskupa Tokarczu-
ka. Chcemy, aby dotarła ona do czytelników w obecnych 
czasach, po dwudziestu kilku latach, prawie trzydziestu. 
Myślę, że zainteresowanie nią będzie takie, jak i wów-
czas. W przyszłości na pewno będę się angażował w tę 
działalność wydawniczą w regionie, na Podkarpaciu. Uwa-
żam, że warto promować ten region, warto zauważać to, 
co się w nim dzieje, przybliżać go mieszkańcom, a także 
turystom. Chciałbym jeszcze dodać, że na terenie mojej 
gminy funkcjonują jeszcze inne szkoły, które podkreślają 
i nawiązują do ważnych postaci i patriotycznych tradycji. 
Taką szkołą jest Szkoła Podstawowa w Jabłonce, która 
nosi imię Świętego Jana Pawła II, Szkoła w Dydni imienia 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy chyba jedyną 

Abp Ignacy Tokarczuk z Ks. Prałatem Adamem Drewniakiem 
i władzami Gminy Dydnia
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gminą w Polsce, która ma tych trzech wielkich Polaków za 
patronów szkół. Są oni dla nas Polaków autorytetami i do 
nich powinniśmy się odwoływać. Cieszę się ogromie, że 
rok 2018 jest rokiem Tokarczukowym. Jest to zasługa na 
pewno naszego Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, 
parlamentarzystów z Podkarpacia. To też dowód tego, że 
mamy się czym na Podkarpaciu chlubić i cieszyć. Takich 
ludzi w życiu Kościoła, było i jest wiele, warto więc do nich 
nawiązywać.

(ŁW): Tak, bo to jest jakby całość. Ta pięk-
na przyroda, którą Pan opisuje w swoich książkach 
i tutaj piękni ludzie, to jako całość. Jesteśmy takim 
miejscem, z którego należy się cieszyć, że nam dane 
jest tutaj mieszkać, żyć. Wydaje mi się, dzięki takim 
ludziom jak Pan, że dzięki temu, co Pan robi, mała 
ojczyzna dużo zyskała. Bardzo dziękuję, że Pan się 
zgodził przyjść, mimo naprawdę niewiele czasu, jaki 
Pan ma dla siebie prywatnie. Bo dziś Pan miał sesję, 
a mimo to pojawił się u nas w studio. Bardzo chęt-
nie będziemy Pana gościć znów przy okazji, może jak 
wyjdzie ta monografia i będzie można o tym poroz-
mawiać, a dziś bardzo Panu dziękuję za wizytę i my-
ślę, że do zobaczenia, do usłyszenia. Przypominam 

Państwu, że naszym gościem dziś był Jerzy Adamski, 
Wójt Gminy Dydnia.

Dziękuję pięknie.
(JA): Dziękuję.

Rozmawiała Łucja Wiszlańska
Rozmowa również do odsłuchania 

na stronie Radia FARA, www.radiofara.pl

W ramach X Obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w dniu 22 
stycznia w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwi-
gi w Dydni odbyła się sesja naukowa pt. „Historia i kultura 
Żydów naszym wspólnym dziedzictwem”.

Dyrektor Iwona Pocałuń serdecznie powitała or-
ganizatorów i uczestników spotkania, m.in.: Wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego, Ks. Prof. Stanisława Naby-
wańca, Prof. Wacława Wierzbieńca, Dr Marię van Beurden 
Cahn, Hanę Nowak, Gości z Uniwersytetu Rzeszowskiego i 
wspólnoty Drzewo Oliwne oraz czynnych i emerytowanych 
dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Dydnia, 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dydni.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły nawiązała do 
Patronów Roku 2018, tj.: Ks. Stanisława Kostki, Biskupa Ig-
nacego Tokarczuka oraz Ireny Sendlerowej, której dziesiąta 
rocznica śmierci przypada 12 maja bieżącego roku, odda-
jąc „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na 
rzecz ratowania drugiego człowieka”. 

Sesję rozpoczął prof. Wacław Wierzbieniec, który 
omówił znaczenie cedaki dla społeczności żydowskiej Gali-
cji. Natomiast „Mozaizm starotestamentalny a współczesny 
Judaizm” to temat referatu wygłoszonego przez ks. prof. 
Stanisława Nabywańca.

Dr Maria van Beurden Cahn przybliżyła uczestnikom 
spotkania historię swego życia i nawiązała do programów 
edukacyjnych o Holokauście w Holandii na początku XXI 
wieku.

Kolejna prelegentka – Hana Nowak – mówiąc o tym, 
„dlaczego i jak młodzież w USA uczy się o Holokauście”, 
odwołała się do zapisków z pamiętnika swojej mamy i ro-
dzinnych zdjęć. Podkreśliła, że życie to historia, która nie 
ma końca.

Podczas sesji podsumowano projekty edukacyjne, tj. 
„Ludność żydowska na terenie gminy Dydnia w XX wieku 
– Szkoła Dialogu” realizowany przez uczniów drugiej kla-
sy gimnazjum pod kierunkiem Zbigniewa Kowalczyka oraz 
Szkoła Tolerancji, której koordynatorką była Zofia Wojnow-
ska. Uczennica klasy 7a Klaudia Tercha przedstawiła dzia-
łania realizowane przez uczniów SP w ramach tego projek-
tu.

Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni, na-
strojowa muzyka w wykonaniu Łukasza Sabata oraz wspól-
ne śpiewanie pieśni hebrajskich miały wpływ na podniosłą 
atmosferę całego spotkania.

Na zakończenie sesji dyrektor Iwona Pocałuń  skie-
rowała słowa podziękowania pod adresem prelegentów, 
uczestników oraz wszystkich, którzy pomogli w zorganizo-
waniu spotkania.

Zofia Sokołowska - Chorążak

Wpis do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Dydnia

Krąg przyjaźni 

fot. archiwum

fot. archiwum
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Ludność żydowska zamieszkująca obszar powiatu 
brzozowskiego przeszła podobną gehennę, jak wszyscy 
Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie. Już w pierwszym 
okresie okupacji niemieckiej Żydom zabroniono uprawia-
nia rzemiosła i handlu. Konfiskacie uległo wiele ich mająt-
ków. Niemcy cenniejsze dobra wywieźli do Rzeszy.

Ludność żydowska dotknięta została wysokimi 
kontrybucjami. Już od 1 grudnia 1939 r. Żydzi nosili na 
prawym przedramieniu białe opaski z gwiazdą Dawida.

Niemcy już od początku rozprawiali się z nimi w 
sposób wyjątkowo okrutny. 18 września 1939 r. przybyła 
do Dynowa grupa esesmanów (25 osób). W godzinach 
popołudniowych wraz z żołnierzami Wehrmachtu wpad-
li do domów żydowskich, skąd wypędzali mieszkańców. 
Zgromadzili ich na podwórzu szkolnym, tu też torturowali. 
W godzinach wieczornych około 200 osób rozstrzelano, 
nieopodal ulicy Podgórskiej. Następne 100 osób wymor-
dowano pod lasem, zwanym Żurawiec. 

Wcześniej jeszcze Żydzi musieli wykopać groby, w 
których później zostali pogrzebani.

Zaś w nocy oprawcy spalili synagogę. Zgromadzo-
na tam ludność żydowska spłonęła żywcem. Nieliczni, 
którzy próbowali uciekać, zostali rozstrzelani. 

Latem roku 1940 pozostali przy życiu Żydzi dynow-
scy wystarali się u władz okupacyjnych o zezwolenie na 
ekshumację zwłok pomordowanych współbraci. Warun-
kiem było podpisanie deklaracji, że zamordowani Żydzi 
polegli w czasie nalotu na Dynów.

Jesienią tego samego roku Niemcy przystąpili do 
kolejnej akcji eksterminacyjnej. Także w Dynowie. W po-
łowie października, we wczesnych godzinach rannych 
kobiety żydowskie wraz z dziećmi ustawiono na głów-
nej dynowskiej ulicy. W ten sposób zgromadzono około 
1000 osób. Ludność żydowską skierowano w kierunku 
Sanu. Już na miejscu zmuszano Żydówki wraz z dzieć-
mi do wejścia do rzeki. Wezbrana woda porywała osoby 
słabsze i dzieci. Na prawym brzegu Sanu uratowanych 
żołnierze sowieccy zaprowadzili pod górę Winnicę. Pod 
gołym niebem i w trudnych jesiennych warunkach rodziny 
żydowskie czekały na swój nieznany dalszy los. 

Tymczasem w Dynowie opuszczone żydowskie 
domostwa zajęli Niemcy. Jak podają materiały źródłowe, 
tylko dwie rodziny żydowskie hitlerowcy pozostawili w 
mieście. Jednak i one nie uniknęły okrutnego losu. Wy-
wiezione do Brzozowa zginęły podczas likwidacji tamtej-
szego getta.

W latach 1940-1941 wielokrotnie dokonywano 
egzekucji złapanych Żydów. Na granicy Harty i Dynowa 
schwytano Żyda wiozącego furmanką dwie beczki naf-
ty. W niedługim czasie został rozstrzelany. Najczęstszym 
miejscem egzekucji w Dynowie był cmentarz żydowski na 
Zabramie lub Karolówce.

W roku 1941 w Jasienicy Rosielnej jadący motocy-
klem Niemiec zastrzelił Charię Żółtóg i Dawida Euchsbau-
ma.

Masowe mordy Żydów rozpoczęły się w 1942 r. 13 
lutego funkcjonariusze gestapo rozstrzelali w miejscowo-
ści Krzywe 8 osób narodowości żydowskiej. Byli to: Szyja 
Brand (ur. 1903), Izaak Fenig (ur. 1916), Mendel Fenig 

(ur. 1879), Mońka Fenig (ur. 1912), Pinkos Fenig (ur. 
1910), Raisa Fenig (ur. 1895), Runda Fenig (ur. 1912) 
i Marynka Piszko. Najprawdopodobniej w tym samym 
okresie naprzeciw dworca kolejowego w Nowosielcach 
żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali kobietę z dzieckiem, 
złapaną wieczorem i przez noc przetrzymaną na dworcu. 
Kobieta o nazwisku Meier rozstrzelana została za nie-
zgłoszenie się w getcie w Bukowsku. Jej dziecko jeden z 
sadystów podrzucił w górę i zastrzelił w powietrzu.

Wiosną i latem 1942 r. zaczęto tworzyć getta. Ży-
dzi z powiatu brzozowskiego zostali umieszczeni w get-
tach w Brzozowie, Jasienicy Rosielnej, Rymanowie oraz 
w obozie pracy przymusowej w Zasławiu. Tam zmuszani 
byli do ciężkiej pracy. Niektórych wywożono na roboty 
kolejowe w Krakowie (Płaszowie), innych na kopalnię do 
Grabownicy Starzeńskiej.

Wiemy, że pewną liczbę Żydów odtransportowano 
do obozów zagłady.

W getcie brzozowskim ludność żydowska miała 
się zgromadzić do 20 czerwca 1942 r. Zatrudniono ich 
do prac budowlanych na terenie miasta. Bez zapłaty i o 
głodzie, prace wykonywali w dzień i w nocy. 

Utworzone w Jasienicy Rosielnej getto pomieściło 
aż 1500 Żydów. W czasie tworzenia getta obchodzono 
się z nimi bardzo brutalnie. Opuszczając domy nie wolno 
im było zabrać ze sobą niczego, poza małym tobołkiem. 
Jakiekolwiek próby niepodporządkowania się rygorom 
karane były śmiercią. 27 czerwca w Domaradzu w cza-
sie wysiedlenia do jasienickiego getta Niemcy zastrzelili 
7 Żydów i jedną Cygankę. W tym samym czasie, też w 
Domaradzu, za pomoc Żydom życie stracił Władysław Pi-
lawski. Zaś w Bliznem żandarmi zabili dwie Żydówki. Ka-
zano je pochować nieopodal drogi wiodącej przez wieś. 

W pierwszej połowie sierpnia przystąpiono do li-
kwidacji gett. Najpierw zlikwidowano getto w Brzozowie. 
10 sierpnia po rannej selekcji część Żydów (zdrowych i 
młodych mężczyzn) wywieziono do Iwonicza, a stamtąd 
prawdopodobnie do obozu pracy w Krakowie lub do obo-
zu zagłady w Bełżcu. Natomiast kobiety, dzieci i starców 
w liczbie około 800 wywieziono do lasu, nieopodal Brzo-
zowa – Zdroju, nad wykopany grób. Tam rozebrano ich 
do naga i rozstrzelano. Dzieci w okrutny sposób zabijano 
żelaznym łomem. Mogiłę zasypano ziemią. Na miejscu 
tej okrutnej zbrodni Niemcy zasadzili las.

Dwa dni później przystąpiono do likwidacji getta w 
Jasienicy Rosielnej. Młodych  i zdrowych Żydów odtrans-
portowano do Krosna. Starsze dzieci i młode kobiety wy-
wieziono na stację kolejową. Zaś pozostałych, tj. starców, 
kobiety i małe dzieci zaprowadzono na miejscowy kirkut. 
Rozebrani do naga, czwórkami prowadzeni byli nad zbio-
rową mogiłę, gdzie zabijani byli strzałem w tył głowy.

Egzekucja rozpoczęła się po godz. 12:00. Trwała, 
aż do wieczora. Jak podają źródła, zabito w Jasienicy ok. 
800 osób.

13 sierpnia 1942 r. przeprowadzono likwidację Ży-
dów w Rymanowie. Po zgromadzeniu ich na rynku do-
konano selekcji. Część osób zatrudniono przy pracach 
drogowych, około 200 wywieziono ze stacji w Wróbliku 
Szlacheckim do obozu zagłady w Bełżcu. Grupę starców, 

Jerzy F. Adamski
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kobiet i dzieci liczącą ok. 100 osób załadowano do sa-
mochodów i przewieziono do lasu koło Dukli. Tam wy-
mordowano ich i pochowano we wspólnym grobie. Kaleki 
i zniedołężniałych starców rozstrzelano na miejscowym 
kirkucie.

Osobne miejsce w hitlerowskim ludobójstwie zaj-
muje obóz zagłady w Zasławiu, w którym przebywała 
ludność żydowska z niemal całego obszaru byłego po-
wiatu sanockiego. Zginęło tam od kul okupanta około 10 
000 Żydów, a około 5000 osób wywieziono do obozu w 
Bełżcu. Ostatecznie obóz zasławski zlikwidowano w lecie 
1943 r. 

Po krwawych wydarzeniach z sierpnia 1942 r. pod-
jęto akcję likwidacji tych Żydów, którym udało się prze-
żyć. 19 grudnia 1942 r. zastępca komendanta żandarme-
rii w Brzozowie Dreksler wymordował rodzinę Szymona 
Dycka, ukrywającą się w jamie skalnej w lesie Turskie 
Krzaki (wieś Turze Pole). W tym samym czasie w Zmien-
nicy zastrzelono ukrywającą się w jednym z gospodarstw 
córkę Kopla Zwicka. 

W Bachórzu latem 1942 r. Niemcy rozstrzelali 6 
Żydów. Wiosną następnego roku w Bartkówce zamordo-
wano 14 osób narodowości żydowskiej. Kilka miesięcy 
później w Dylągowej żandarmeria z Dynowa zabiła 3 Ży-
dów. Nadto masowe mordy ludności żydowskiej odnoto-
wano w Nozdrzcu, Harcie, Bachórzu, Humniskach (14 
- osobowa rodzina Koguta), Przysietnicy (Jakub i Sprinc 
Znik oraz Aron Luft).

Żandarm Rudolf Palący wiosną 1943 r. zastrzelił 
dwie młode Żydówki i dwóch Żydów. W tym samym roku 
na miejscowym cmentarzu żydowskim rozstrzelano Żyda 
Szerca i cztery siostry Wiecznerówny. A w lutym 1944 r. 
żandarm Martszek zastrzelił Henię Katz i Chaję Markiet. 
Jesienią 1942 r. na tzw. Okopisku w Sanoku funkcjona-
riusze gestapo rozstrzelali 16 osób narodowości żydow-
skiej, w tym pięcioosobową rodzinę Baumwolspinerów 
(Abraham, Hersch, Hinda, Majer, Samuel) z Grabownicy 
Starzeńskiej. 

W 1943 r. w Grabownicy ukrywała się rodzina Faj-
czewiczów z Brzozowa (matka i dwoje dzieci – dziew-
czynka i chłopiec). Przed policją uciekali do Brzozowa. 
Zostali złapani przez dwóch Polaków. Zaprowadzono ich 
w pobliże potoka zwanego Fuszówką. Tam matkę oraz 
dziewczynkę rozstrzelał policjant granatowy Radłowski 
z posterunku w Grabownicy. Widząc to chłopiec zaczął 
uciekać. Rannego w rękę Radłowski dobił uderzeniem 
kolby karabinu. Następnie zmuszono miejscową ludność, 
w tym m.in. Tadeusza Mazura, do zakopania zwłok w 
miejscu zbrodni. Po wojnie Radłowski złapany został we 
Wrocławiu i sądownie skazany na karę śmierci.

Żydzi często wpadali w ręce Niemców, gdy wycho-
dzili ze swych kryjówek w poszukiwaniu odzieży czy po-
żywienia. W Brzozowie zastrzelono 5 – osobową rodzinę 
z Jabłonki i 3 rodziny (13 osób) z Grabówki. W trudnym 
do ustalenia bliżej czasie hitlerowcy przywieźli samocho-
dami z Grabownicy do Brzozowa 38 osób narodowości 
żydowskiej, które następnie rozstrzelali. Ciała pomordo-
wanych pochowano w zbiorowej mogile w lesie. Także w 
nieznanym nam okresie zastrzelono w Wydrnej Żyda o 
nazwisku Jankiel Chaskiel.

Powszechnie szanowany w Brzozowie i powiecie 
brzozowskim profesor miejscowego Gimnazjum Friedl 

Korn, świetny matematyk, wraz z rodziną został zamor-
dowany we Lwowie przez hitlerowców.

W tych trudnych chwilach były w powiecie brzo-
zowskim przykłady poświęcenia Polaków, którzy nie ba-
cząc na grożące im niebezpieczeństwo, udzielali pomocy 
ludności żydowskiej.

W Dynowie od początku wojny policjant granatowy 
Józef Chlebek ukrywał w swoim domu Żydówkę o nazwi-
sku Schreier. Na skutek donosu wpadła ona w ręce hit-
lerowców. Została rozstrzelana na placu obok rynku. Na 
miejscu egzekucji zakopano jej zwłoki. Policjant ukrywał 
się. Pod koniec okupacji zaginął w niewyjaśnionych oko-
licznościach.

Żyd Goldschmid z Dynowa ukrywał się w Harcie 
(pod lasem Paproć), w gospodarstwie Konstantego Kisz-
ki. Niemcy wytropili go i wraz z Kiszką wyprowadzili pod 
ścianę do rozstrzelania. Po strzale do Goldschmida sto-
jący obok Konstanty Kiszka wskoczył do sieni, zatrzasnął 
drzwi i przeciwnymi uciekł do lasu. Niemcy zabudowania 
spalili, zaś żonę Katarzynę zabrali do Oświęcimia. Tam w 
obozie zagłady poniosła śmierć.

W Trześniowie udzielali pomocy i ukrywali Żydów 
w swoich domach: Stanisław Rymarowicz, Gerard Wojtoń 
oraz proboszcz ks. Witowicz. We Wzdowie (parafia Jasio-
nów) ukrywał się miejscowy Żyd Hilon Willner z dziećmi, 
któremu początkowo pomocy udzielał Stanisław Białecki. 
Później znalazł on schronienie w zabudowaniach Hen-
ryka Kopczyka. Także w tej samej wsi Henryka i Fran-
ciszek Wojtoniowie, narażając życie własne i ośmiorga 
nieletnich dzieci, w przemyślnie zbudowanym schronie w 
komorze ukrywali aż do wyzwolenia dwóch Żydów z Jać-
mierza i Sanoka. Mimo trudnych warunków materialnych 
potrafili ich wyżywić. W swoich domach podczas okupacji 
hitlerowskiej ukrywali Żydów mieszkańcy Wzdowa: Feliks 
Ząbkiewicz oraz Julia i Marian Wojtoniowie.

Także przez cały okres okupacji w Humniskach ro-
dzina państwa Wojtowiczów ukrywała rodzeństwo Idę i 
Abrahama Laufrów z Brzozowa. Po wojnie wyjechali oni 
do Izraela. Wdzięczni za uratowanie życia do Instytutu 
Pamięci ,,Yad Vashem” złożyli wniosek o nadanie Apo-
lonii Wojtowicz i jej dzieciom Wiesławie i Kazimierzowi 
medali - ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

13 kwietnia 1997 r. odbyła się w Yad Vashem uro-
czystość wręczenia Wiesławie – i za jej pośrednictwem 
– całej rodzinie Wojtowiczów okolicznościowych medali 
wraz z dyplomem honorowym.

Nie mniej tragiczne były losy ludności cygańskiej, 
która podobnie jak ludność żydowska w pierwszej kolej-
ności przeznaczona była do całkowitej zagłady. W lecie 
1942 roku do części wsi Grabownica, zwanej Polaną, 
gdzie w dwóch domach mieszkały trzy rodziny cygań-
skie, przyjechało od strony lasu góreckiego 2 Niemców i 
4 polskich policjantów granatowych z posterunku w Gra-
bownicy, w tym znany oprawca Radłowski. Przed swe 
domy spędzono rodziny Anastazji i Stanisława Siwa-
ków, Marcjanny i Jana Huczków oraz Anny i Walentego 
Huczków (ogółem ponad 20 osób). Z pobliskich zabu-
dowań przyprowadzono kilku Polaków, którym kazano 
wykopać szeroki dół. Cyganów ustawiono nad dołem i 
z niewielkiej odległości kolejno rozstrzelano. Przed eg-
zekucją Anastazja Siwak, trzymając najmłodsze dziecko 
na ręku, uklękła, zmówiła modlitwę i zaśpiewała pieśń 
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Ksiądz Adam Drewniak został członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dydni w 1986 roku. Przez pewien 
okres pełnił także funkcję wiceprezesa tej jednostki. Z bie-
giem czasu swą opieką duszpasterską objął także druhów 
z jednostek: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Krzy-
we, Witryłów, Temeszów, Krzemienna, Obarzym i Niewist-
ka. Święcił sprzęt ratowniczy, samochody, wyremontowane 
remizy i świetlice. Towarzyszył druhom podczas ich stra-
żackich świąt, jubileuszy, nadania sztandarów, zawodów 
pożarniczych, strażackich zebrań i turniejów piłkarskich or-
ganizowanych dla strażaków. Był jednym z inicjatorów po-
wstania Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. Podczas uroczystej 
mszy św. z okazji jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dydni w 2010 roku, z rąk kapelana strażaków 
archidiecezji przemyskiej ks. Prałata Mieczysława Rusina 
otrzymał nominację na kapelana strażaków gminy Dydnia 
i stułę kapelańską. Został odznaczony srebrnym i złotym 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Duszpasterz towarzyszył strażakom w ich codzien-
nej służbie, podczas uroczystości i w trudnych chwilach, 
gdy odprowadzali swoich kolegów na miejsce wiecznego 
spoczynku. Przez całe swoje kapłaństwo związany z ru-
chem pożarniczym, był także jednym z inicjatorów powsta-
nia gminnej orkiestry dętej.

Doceniając rolę straży pożarnych, ks. Drewniak we 
wstępie do publikacji „50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzemiennej” pióra Roberta Ostrowskiego, napisał: „Za-
rządy jednostek, jak i sami członkowie nigdy nie zapominali 
o istocie swojej służby, jaka jest bezinteresowna, ofiarna, 
ciężka i odpowiedzialna pomoc potrzebującym. Bezintere-
sowna pomoc może być realizowana tylko przez dobrowol-
nie zrzeszających się ludzi, którzy pod sztandarami straża-
ckimi odnajdują możliwość zrealizowania tych szczytnych 
ideałów. Zbiorowa ochrona życia i mienia przed niszczącymi 

je żywiołami nie wypełnia całej działalności strażackiej. Na 
gruncie ochotniczych straży pożarnych można wiele zdzia-
łać dobrego w kierunku podniesienia poziomu kultury, wraż-
liwości społecznej, jak i dobrze rozumianego patriotyzmu, 
jako miłości do własnego Państwa i miejscowości. Niech 
św. Florian strażacki przywódca i patron wyzwala wiele do-
bra, a sztandar z zobowiązującymi hasłami niech jednoczy 
wielu, coraz to nowych ochotników służby Bogu i bliźnim”.

Nie sposób pominąć zamiłowania ks. Adama do 
sportu - żużla, piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów narciar-
skich, jazdy na rowerze czy hokeja na lodzie. Wielką pasją 
było też myślistwo. 

Urodził się 15 grudnia 1953 roku w Brzozowie (pow. 
brzozowski, woj. podkarpackie). W 1972 roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Sześć 
lat później przyjął święcenia kapłańskie w bazylice kate-
dralnej w Przemyślu z rąk księdza biskupa Ignacego Tokar-
czuka - ordynariusza diecezji przemyskiej. Jego pierwszą 
placówką kapłańską była parafia w Majdanie Królewskim, 
gdzie pełnił obowiązki wikariusza. W czerwcu 1980 roku po 
raz pierwszy przybył do parafii w Dydni, pełniąc w niej do 
czerwca 1984 roku posługę duszpasterską jako wikariusz. 
W tym samym roku został skierowany do parafii w Kroś-
nie (Fara). W lipcu 1986 roku ponownie zawitał do parafii 
w Dydni, zostając jej administratorem, a od 7 stycznia 1991 
roku proboszczem. Za szczególne zasługi w pracy duszpa-
sterskiej w 1992 roku został odznaczony Expositorio Cano-
nicali, a w 2003 roku Honorowym Kanonikiem Przeworskiej 
Kapituły Kolegiackiej. Od 1996 roku do 2010 roku pełnił 
funkcje dziekana dekanatu grabownickiego, w 2011 roku 
został powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Przemy-
skiej na kadencję 2011-2015. 

Ksiądz Adam Drewniak przywiązywał dużą wagę do 
życia duchowego parafian. Reaktywował Akcję Katolicką. 
Był pomysłodawcą i wydawcą ukazującego się od 1998 
roku biuletynu parafialnego „Michael”. Pod jego czujnym 
okiem działały kręgi Domowego Kościoła w ramach Ruchu 
Światło-Życie. Prowadził też prace konserwatorskie zespo-
łu kościelno-plebańskiego. 

Podczas uroczystej eksporty w parafii Dydnia 8 
stycznia 2017 roku, śp. ks. Adama żegnali kapłani, straża-
cy, znajomi, przyjaciele, wierni całej parafii oraz sąsiednich, 
poczty sztandarowe strażackie i szkolne z terenu gminy 
oraz orkiestra dęta. Spoczął na cmentarzu w rodzinnej Har-
cie. Osiemnaście dni później Rada Gminy nadała księdzu 
prałatowi Adamowi Drewniakowi, proboszczowi parafii pw. 
Św. Michała i Św. Anny w Dydni Honorowe Obywatelstwo 
Gminy Dydnia. 6 stycznia 2018 roku, w pierwszą rocznicę 
śmierci ks. Adama Drewniaka, poświęcone zostały tablice 
upamiętniające proboszczów parafii Dydnia. 

Stanisław Pytlowany

Stanisław Pytlowany

do Najświętszej Maryi Panny.
Wszystkie ofiary, wśród których było kilka dających 

jeszcze oznaki życia, zakopano we wspólnej mogile. 
Miejsce, gdzie stały chaty cygańskie, zrównano z ziemią. 
Natomiast sprzęt domowy m.in. żarna kazano zabrać 

mieszkańcom Grabownicy. Według relacji Stanisława 
Cyptora dwóm Cyganom: Adolfowi Siwakowi i Adamowi 
Huczko, udało się zbiec do pobliskiego lasu, który uchro-
nił ich przed niechybną śmiercią. 

Jerzy F. Adamski

Poświęcenie samochodu strażackiego w Jabłonce
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ŻAL
„Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Cię zobaczę,
Chrystusie.
I taką wielką żałobą,
Będę się żalił przez Tobą,
Chrystusie.
Że duch mój przed Tobą klęknie,
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie.”
Panie Boże dlaczego... ?
Dlaczego żyją ludzie źli, okrutni, podli, a umierają lu-

dzie dobrzy, szlachetni, skromni?
Dlaczego moja ukochana odeszła, przecież była taka 

dobra i uczciwa? Panie Boże dlaczego ją zabrałeś? Prze-
cież tak Cię kochała, tak dużo się modliła. Dlaczego jej nie 
ocaliłeś dla mnie, dla dzieci, dla znajomych? Mogła jeszcze 
tak wiele zrobić. Miała tak wiele planów.

Jak dalej żyć.? Jak żyć, gdy myśli przesłaniają nam 
rzeczywistość, gdy rozpacz rozrywa nam serce, a ból duszy 
wyciska ciągle łzy? Czy łzy kiedyś się kończą? Ile trzeba ich 
wylać, aby ukoić ból?

„Jak smutno płyną te szare dni,
Jak ciężko bez Ciebie mi żyć.”
Pomóż mi Panie Boże przetrwać te trudne chwile, nie 

zostawiaj mnie z rozpaczą i cierpieniem, daj mi siły, abym 
mógł pokonać ból duszy, ból umysłu.

„Chociaż daleko jesteś ode mnie,
Chociaż zobaczyć nie mogę Cię,
Ty ciągle jesteś i będziesz we mnie,
I każdej nocy o Tobie śnię.”
„Tak trudno rozstawać się z Tobą, 
gdy cicho otula nas zmierzch.
Gdy słowa najszczersze gdzieś giną, 
gdy oczy wciąż błyszczą od łez.”
„Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą po-

cieszeni.”
MIŁOŚĆ

Nasza miłość rozpoczęła się na pożegnalnym ogni-
sku zorganizowanym w związku z moim wyjazdem na stu-
dia AWF do Katowic. Stasię znałem od trzech lat. Razem 
pracowaliśmy w Szkole Podstawowej w Brzozowie. Wcześ-
niej tylko ze sobą rozmawialiśmy i właśnie na tym ognisku 
poczułem, że to właśnie ta dziewczyna dla mnie. Miałem 24 
lata, Stasia 22. Rozpoczęły się spotkania, wspólne spacery, 
czułe rozmowy. Ujęła mnie swoją osobowością: skromna, 
miła i zawsze uśmiechnięta.

„Kochać to znaczy dawać z siebie wszystko, 
niczego w zamian nie żądając w darze.
Nagrodą szczęście co w oczach rozbłyska, 
uśmiech najsłodszy na najdroższej twarzy.”
Już wtedy Stasia była bardzo religijna. Oazy, piel-

grzymki, częste msze. Natomiast ja, chłopak po 2 latach 

Szkoły Oficerskiej, trochę odsunąłem się od Pana Boga. 
Pomimo tego Stasia nie odtrąca mnie, a wprost przeciw-
nie, przeciąga na swoją stronę. Bierze mnie do Dukli, do 
Pustelni Św. Jana. Tam przystępuję do spowiedzi i komunii 
świętej. Nasza miłość kwitnie, razem chodzimy do kościoła, 
wspólnie odmawiamy modlitwy.

„Kochać to znaczy razem się weselić,
 to wspólne troski i codzienna praca.
By dom Przylądkiem był Dobrej Nadziei,
by doń jak ptaki do swych gniazd powracać”
Jednak po 3 miesiącach muszę wyjechać do Katowic 

na studia. Tęsknimy za sobą, piszemy listy, które zacho-
wały się do dzisiaj. Co tydzień staram się przyjeżdżać, aby 
się spotkać ze Stasią, pomimo tego, że dzieli nas ponad 
300 km. Ta miłość daje mi dużo motywacji do nauki i ćwi-
czeń. Zdaję egzamin, zaliczam ćwiczenia sprawnościowe 
w pierwszych podejściach. Jedno spotkanie zapadło mi 
szczególnie w pamięci, gdy Stasia bierze mnie do Pewexu 
tj. sklepu, w którym kupowało się za dolary i kupuje mi tam 
kurtkę sportową. Bez zastanowienia wydaje na nią prawie 
całą pensję. Dużo zacząłem się też modlić. Często chodzi-
my do kościoła z kolegami z pokoju. Nawet gdy nie było 
czasu, to zawsze udało się znaleźć chwilę na modlitwę.

Po 2 latach znajomości wzięliśmy ślub. Po kolejnych 
dwóch latach urodził się syn Albert, a po 4 córka Karolina. 
Małżeństwem byliśmy 31 lat. Cały ten czas byliśmy razem. 
Wspólna praca, wspólne wyjazdy, wspólne problemy. Żyli-
śmy zgodnie i tylko sporadycznie dochodziło do drobnych 
sprzeczek.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem 
oni będą nazywani synami Bożymi.” 

AKTYWNOŚĆ
Mieliśmy ze Stasią wspólne chęci podróżowania, po-

znawania świata. Najpierw zwiedzaliśmy najbliższe okolice. 
Gdy w 1996r. kupiliśmy samochód, po raz pierwszy poje-
chaliśmy całą rodziną w Bieszczady. Córka miała dopiero 
4 lata i dała radę z całą rodziną wejść na Połoninę Wetliń-
ską. Potem były inne szlaki: Połonina Caryńska, Tarnica, 
Bukowe Berdo, Mała i Wielka Rawka, Góra Jasło, Korbania 
i niedawno Jeziorka Duszatyńskie.

Po Bieszczadach przyszła kolej na Tatry. Najpierw 
Morskie Oko, Giewont, Gubałówka, Kasprowy Wierch, No-
sal, a potem coraz trudniejsze szczyty. W wieku 50 lat Sta-
sia zdobyła Rysy, później Świnicę, Zawrat, Czerwone Wier-
chy i Tatry Zachodnie. Zdobywaliśmy też Babią Górę, a na 
Słowacji szczyt Chopok.

Wyjeżdżaliśmy na wakacje na Słowację, Węgry, nad 
Bałtyk, do Bułgarii i Medjugorie. W 2017 roku była wyciecz-
ka do Izraela i do Słowenii. W tym roku, tuż przed śmiercią 
Stasi, po raz drugi byliśmy w Izraelu. Prowadziliśmy bardzo 
aktywny tryb życia. Przez kilkanaście lat w każdy piątek or-
ganizowaliśmy rozgrywki w piłkę siatkową. Przeważnie grali 
sami mężczyźni i tylko jedna Stasia. Co roku kilka razy jeź-
dziliśmy do Sanoka na łyżwy, a do Weremienia i Puław na 
narty. W tym roku na nartach Stasia była na dzień przed 
śmiercią.

Andrzej Zajdel
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Przez 3 ostatnie lata dużo jeździliśmy rowerami. Sta-
sia robiła po 800 km rocznie, a najdłuższą trasa jaką po-
konała to 70 km: do Dynowa, Dąbrówki Starzeńskiej przez 
Hutę Poręby, Jawornik Ruski i powrót przez Borownicę i 
Ulucz.

Stasia też chodziła na aerobik i uprawiała gimnasty-
kę w domu. Oglądała sport w telewizji. Piłka nożna, siatków-
ka, piłka ręczna, lekkoatletyka, sporty zimowe. Tuż przed 
śmiercią nastawiła sobie budzik na 5:30 rano, aby oglądać 
transmisję ze slalomu na Igrzyskach Olimpijskich. Już nie 
zdążyła go obejrzeć. 

MAMA
Troskliwa, mądra, zabawna.
Takimi trzema słowami można opisać moją Mamę. 

Oczywiście uzbierałoby się ich o wiele więcej, ale myślę, 
że te trzy bardzo dużo w sobie za-
wierają.

Troskliwa. Mama zawsze się 
martwiła. Pewnie jak każda mama. 
Martwiła się o mnie i Alberta, a tro-
chę tych powodów do martwienia 
jej dostarczaliśmy. Częste podróże, 
przeprowadzki, moje zawody biego-
we, wycieczki w góry. Choć Mama 
nie zawsze była za moimi szalonymi 
pomysłami, to zawsze mnie wspiera-
ła w ich realizacji, za co bardzo je-
stem Jej wdzięczna. Mama zawsze 
o nas dbała, interesowała się na-
szym życiem, pomagała, doradzała. 
Często dzwoniła, gdy byłam w Kra-
kowie lub gdy studiowałam za gra-
nicą, czasami rozmawialiśmy przez 
Skype. Mama prowadziła notatnik, 
gdzie zapisywała rzeczy związane z 
naszym zdrowiem, z tym co robimy, 
jakie mamy plany.

Mądra. Mama była bardzo in-
teligenta i posiadała dużo mądrości 
życiowej. Była zaradna i kreatywna, 
często potrafiła zrobić coś z niczego, 
naprawić jakąś rzecz w domu. Uważam, że bardzo dobrze 
nas wychowała. Nauczyłam się od niej bardzo dużo.

Zabawna. Mama ciągle się śmiała i uśmiechała. 
Często oglądałyśmy razem kabarety i potem opowiadały-
śmy sobie ich fragmenty. Śmiech Mamy był bardzo charak-
terystyczny, słychać go było w całym domu :) Mama miała 
bardzo pozytywne podejście do życia. Na wszystko patrzyła 
z optymizmem i nadzieją.

Czego się nauczyłam od Mamy? Tego, że warto po-
magać innym. Że każdy człowiek ma za sobą swoją histo-
rię, więc nikogo nie powinno się oceniać. Tego, żeby nie 
robić rzeczy na pokaz. Że warto być szczerym i prawdzi-
wym, być takim, jakim się jest, po prostu. Że warto umyć 
buty zaraz jak się wróci do domu (jeszcze nad tym muszę 
popracować). Że człowiek nigdy nie jest sam, bo zawsze 
jest Ktoś, kto pomoże.

POMOC
Stasia była bardzo wrażliwa na krzywdę drugiego 

człowieka. Współczuła i pomagała ludziom biednym i po-
trzebującym. Rozdawała im odzież i często wspierała fi-
nansowo. Również wspomagała finansowo i modliła się za 

osoby chore i po zabiegach operacyjnych.
Wysyłała dziesiątki SMS-ów, aby pomóc ludziom po-

trzebującym, którzy prosili o wsparcie w programach tele-
wizyjnych.

Nigdy nie wybierała pieniędzy w banku z naszego 
wspólnego konta. Pieniądze w ogóle nie były dla niej waż-
ne, były tylko dodatkiem w jej życiu. Była bardzo uczciwa. 
Rozliczała się z najdrobniejszych kwot, nie potrafiła nikogo 
oszukać.

Na tyle ile mogła, pomagała mieszkającej samotnie 
w Brzozowie, swojej matce. Starała się być u niej dwa, trzy 
razy w tygodniu. Prowadziła rachunki, sprzątała, gotowała, 
robiła pranie. Mama, starsza osoba, miała swoje przyzwy-
czajenia i Stasia nieraz musiała znosić upokorzenia, a nie-
które nieprzyjemności nawet zapisywała w swoim notatniku. 

Nawet ja nie wspierałem jej w tych 
działaniach. Pomimo tego Stasia ni-
gdy nie poddawała się, robiła to, co 
nakazywało jej sumienie i do końca 
wykonywała tę posługę wobec swej 
matki.

Stasia również pamiętała o 
zmarłych. Miała dla nich wielki sza-
cunek. Opiekowała się ośmioma 
grobami bliskich na dwóch cmenta-
rzach. Dbała o porządek, stawiała 
znicze i kwiaty. Nigdy się nie skarży-
ła, że robi to za kogoś, twierdziła, że 
jest to jej obowiązek.

„Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie.”

PRACA
Stasia bardzo solidnie wyko-

nywała swoje obowiązki. Miała całe 
szafy i regały wypełnione pomocami 
naukowymi, zeszytami, podręczni-
kami. Co wieczór długo i mozolnie 
poprawiała zadania, sprawdziany, 
testy. Przeważnie przy nich zasypia-
ła, ale też wstawała wcześnie rano i 

jeszcze przygotowywała się do lekcji. Miała wielki szacunek 
dla dzieci i dla rodziców. Jeżeli była taka potrzeba, to była 
surowa i wymagająca dla uczniów, ale jednocześnie umiała 
zażartować i rozweselić klasę. Ceniła zarówno ucznia zdol-
nego jak i tego z trudnościami w nauce. Nikogo nie forowa-
ła, każdy był dla niej tak samo ważny. Bardzo dużo czasu 
poświęcała, aby solidnie zrobić ocenę opisową. Próbowa-
łem ją czasami namówić, aby robiła to bardziej „pobieżnie”, 
ale ona uparcie trudziła się godzinami przy każdym uczniu.

Bardzo zależało jej na dobrym wychowaniu dzieci. 
Uczyła ich jak być uprzejmym, jak szanować drugiego czło-
wieka, jak odróżnić dobro od zła. Kochała je wszystkie i te 
dobre, i te, które sprawiały trudności wychowawcze. Często 
w czasie wakacji otrzymywała kartki od dzieci z pozdrowie-
niami dla miłej i kochanej Pani Stasi.

Bardzo mało chorowała. W okresie kilku lat tylko dwa 
razy była na zwolnieniu lekarskim. Nawet, gdy trochę źle 
się czuła, to chciała iść do pracy. Gdy wybierałem w admi-
nistracji jej świadectwo pracy i okresy nieskładkowe, pani 
stwierdziła, że nie ma drugiego nauczyciela w gminie, który 
by tak mało chorował.
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Często wybierano ją jako opiekuna na wycieczki 
szkolne. Jeździła jako opiekun nawet ze starszymi klasami. 
Była lubiana, umiała się dogadać z każdym, ale też umiała 
utrzymać dyscyplinę w grupie. Jeździła często jako opiekun 
na lodowisko do Sanoka, a ostatnio nawet na narty do Pu-
ław. Zakładała łyżwy i narty i sama też jeździła. Uczniowie 
ją podziwiali za doskonałą sprawność fizyczną już w prawie 
emerytowanym wieku. Stasia przepracowała 35 lat w zawo-
dzie nauczyciela 7 lat w Szkole Podstawowej w Brzozowie, 
28 lat w Szkole Podstawowej w Niebocku.

Bożena Chorążak, dyrektor szkoły: „Zgasłaś nam jak 
świecy płomyk, bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna. 
Dzisiaj smutek bolesny, ale pamięć żywa...”

Kiedy w niedzielny poranek 18 lutego dowiedziałam 
się o śmierci Stasi, w głowie kłębiły się pytania: Dlaczego? 
Dlaczego Bóg tak nagle i tak wcześnie, o wiele za wcześ-
nie, wezwał Naszą Stasię do Nieba? Dzisiaj, kiedy minął 
kolejny miesiąc od Jej odejścia, kiedy analizuję te wszystkie 
wspólnie spędzone dni, a znałam Ją prawie 30 lat, kiedy w 
samotności wspominam przeprowadzone rozmowy, różne, 
bo prywatne i zawodowe, to tylko utwierdzam się w prze-
konaniu, że 21 lutego pożegnaliśmy wspaniałą koleżankę 
i nauczycielkę. Pożegnaliśmy Ją tylko fizycznie, bo tak na-
prawdę nie da się pożegnać i zapomnieć Stasi - radosnej, 
roześmianej, zarażającej optymizmem.

Nie można pożegnać na zawsze kogoś, kogo się ce-
niło jako bardzo dobrego pedagoga, sumiennie wykonują-
cego swoje obowiązki, konsekwentnego, wymagającego od 
innych, ale i przede wszystkich od siebie samej.

Nie można pożegnać na zawsze koleżanki, która 
umiała szczerze porozmawiać na różne tematy i od której 
można było otrzymać wsparcie i pomoc.

Nie można pożegnać na zawsze człowieka z natury 
pokornego, o wielkim sercu, sercu, które potrafiło okazać 
wdzięczność, miłość i szacunek innym. 

WIARA
Stasia pisała w swoim notatniku: „Wiara jest dla mnie 

bardzo ważna. Boli mnie, gdy ktoś to lekceważy, żartuje i 
śmieje się z tego.”

Żegnała się przed każdym kościołem, kapliczką, 
krzyżem. Bardzo ceniła tych ludzi, którzy publicznie przy-
znają się do swej wiary, np. Pazura, czy też czynili znak 
krzyża, np. sportowcy przed startem (Kubica, Stoch).

Obecność na Mszy Św. była dla niej szczególnie 
ważna. Pomimo wielu obowiązków, które solidnie i sumien-
nie wykonywała, zawsze potrafiła znaleźć czas, aby być na 
Mszy kilka razy w tygodniu. Nawet w piątek na dzień przed 
śmiercią, gdy wróciliśmy z nart o 16:40 jeszcze zdążyła się 
przebrać i pójść na 17:00 do kościoła.

Codziennie dużo się modliła. Powierzała Panu Bogu 
swoje sprawy. Prosiła i dziękowała za każdy przeżyty dzień. 
Była bardzo silna w swoich modlitwach: margaretki, nowenny, 
krucjaty, adopcje duchowe dziecka, róże różańcowe, przyjęcie 
szkaplerza na Górze Karmel w Izraelu. Pisała w notatniku:

„Wiarę można utracić nie pielęgnując jej i przez trwa-
nie w grzechu”.

„Jezus nie odmawia miłości nikomu, każdego chce 
przyprowadzić do Boga”.

„Działanie Boże jest celowe i trzeba wziąć ten krzyż, 
który nam daje.”

Stasia była uprzejma i serdeczna dla innych. Nawet, 
gdy ktoś robił jej coś przykrego, nie umiała się kłócić czy 

złościć. Mówiła, że będzie się za niego modlić.
Pisała w notatniku: „ Trzeba sobie dużo przebaczać, 

a nie udowadniać kto ma rację.”
„Lepiej mieć mniej i ofiarować to z miłością, niż po-

siadać wiele i dawać z obowiązku.”
„Jeśli dajesz z miłości do Boga, Bóg będzie cię chro-

nił.”
Pisała też: „Nie trzeba lękać się śmierci, gdyż przez 

nią przechodzimy do nowego życia w Bogu - wiecznego 
szczęścia w Niebie.”

Stasia dużo pielgrzymowała. Odbyła pielgrzymkę 
pieszą na Jasną Górę, kilkakrotnie pielgrzymowała do Kal-
warii Pacławskiej i co roku również pieszo do Starej Wsi.

Pielgrzymowała, aby spotkać się z Papieżem Janem 
Pawłem II. Była w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, San-
domierzu i Krośnie. Odbyła szereg pielgrzymek autokaro-
wych do Częstochowy, Krakowa, Przemyśla, Jarosławia. W 
2015 r. była na spotkaniu z Bashobora w Żywcu. Uczestni-
czyła w wielu mszach o uzdrowienie i uwolnienie, które od-
prawiali O. Witko i ks. Bajger. W 2016 r. była na pielgrzymce 
w Medjugorie. W 2017 r. pielgrzymka do Izraela i w 2018 r. 
na dwa tygodnie przed śmiercią po raz drugi pielgrzymka 
do Izraela.

ŚMIERĆ

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,
Tak, jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
„I spokój Boży już ozdabia lice Twe.
Rozgłośny dzwonów dźwięk do snu kołysze Cię...
Popłynie z ziemi tej, wśród śpiewu dusza Twa,
Do Pana, który Jej nagrodę wieczną da.”
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą.”

PODZIĘKOWANIA
Spotkałem drugiego Anioła, też kobieta. Ona zain-

spirowała mnie do napisania tych wspomnień. Otacza ją 
taka dobra energia. Pomaga wszystkim wokół, poświęcając 
swój czas i nierzadko narażając się na kłopoty. Nikomu nie 
potrafi odmówić. Mieszka wśród nas. Znajdź ją, a na pewno 
poda ci pomocną dłoń.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
modlili się za Stasię na różańcu i tym, którzy uczestniczyli 
we Mszy Św. Żałobnej. Dziękuję Marianowi i Eli za popro-
wadzenie różańca.

Dziękuję Wójtowi, Dyrekcji Szkoły, Zespołowi Obsłu-
gi Szkół, nauczycielom za ofiarność, pomoc i mocne słowa 
wsparcia.

Dziękuję organiście i księżom za udział we Mszy Św., 
ks. Edwardowi, ks. Pawłowi, ks. Markowi, ks. Bogusławowi, 
ks. Wiesławowi, ks. Henrykowi. Dziękuję ks. Markowi, który 
nie mógł przyjechać z Rzymu, ale łączył się z nami w bólu i 
cierpieniu. Dziękuję Zbyszkowi za pomoc i zorganizowanie 
transportu na cmentarz.

Dziękuję moim swatom, którzy cały czas dodają mi 
otuchy i wspierają dobrym słowem. Dziękuję kuzynkom i 
sąsiadkom za obdarowywanie mnie różnymi wypiekami i 
daniami obiadowymi.

Dziękuję koleżance za pomoc przy porządkowaniu 
i dekorowaniu nagrobka. Drugiej koleżance dziękuję za to, 
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Uroczyste obchody Dnia Kobiet weszły już na stałe 
do kalendarza imprez gminnych. W tym roku odbyły się one 
8 marca w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w 
Dydni. Spotkanie zorganizowała Gmina Dydnia we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Ziemia Dydyńska Przyjazna 
Dzieciom” oraz Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji 
i Wypoczynku w Dydni.

Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy Ferdynand Adamski, który powitał wszystkich zebra-
nych gości, przede wszystkim zgromadzone w sali Wiej-
skiego Domu Kultury w Dydni Panie. 

Tegoroczne spotkanie swoją obecnością zaszczycili 
Posłowie na Sejm RP: Bogdan Rzońca oraz Piotr Uruski, 
którzy obecnym na sali Paniom złożyli serdeczne życzenia, 
a na ręce ich przedstawicielek przekazali bukiety kwiatów. 
Do życzeń dołączył też przewodniczący Rady Gminy Dyd-
nia Piotr Szul, odczytując okolicznościowe adresy przesła-
ne przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart oraz Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

Panie z Gminy Dydnia otrzymały również piękne 
kwiaty i życzenia z zaprzyjaźnionej Gminy Niwiska od Pani 
Wójt Elżbiety Wróbel oraz Pani Wicewójt Jolanty Marut.

Wójt Gminy poprzez przywołanie myśli sławnych 
osób podkreślił rolę kobiet w życiu rodzinnym, wskazał na 
umiejętność godzenia obowiązków domowych z pracą za-
wodową oraz działalnością społeczną. Równocześnie po-
dziękował Paniom za pracę na rzecz swoich środowisk oraz 
gminy.

Kobieta - jako „łącznik międzypokoleniowy” - potrafi 
też dostrzec zagrożenia współczesnego świata, zwłaszcza 
dla młodych ludzi. W związku z tym krótką prelekcję na te-
mat szkodliwości palenia tytoniu oraz używania narkotyków 
i dopalaczy wygłosił Kierownik Posterunku Policji w Dydni 
Pan Albert Adam, jednocześnie składając Kobietom ser-
deczne życzenia z okazji ich święta.

Życzenia do Pań skierowała także Dorota Bluj Pre-
zes „Stowarzyszenia Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom” 
oraz Witold Pycior z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej z Jasła, który przedstawił informacje 
na temat Ekonomii Społecznej oraz możliwości pozyskania 
środków na rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz gran-
tów dla organizacji społecznych.    

Dopełnieniem przekazywanych życzeń były symbo-
liczne goździki oraz słodycze wręczane obecnym na sali 
Paniom.

Uroczystość została ubogacona spektaklem „La 
Belle Gabrielle” na motywach książki „Siedem ekscelencji 
i jedna dama” Aleksandra Piskora, ciepło przyjętym przez 
publiczność. Wprowadzenia do sztuki w reżyserii Damiana 
Kierka dokonała Pani Halina Kościńska, zaś w rolę bohate-
rów wcielili się: Małgorzata Fiedeń i Waldemar Kośmider.

Spektakl przedstawiał historię barwnego życia zwią-
zanej z naszym regionem arystokratki, zapamiętanej przez 
historię jako La belle Gabrielle. Realizatorzy spektaklu opo-
wiedzieli niezwykłą historię, w której przypominają niesłusz-
nie zapomnianą dziś osobę Katarzyny Starzeńskiej, żony 
Ksawerego (właściciela Grabownicy Starzeńskiej) – cele-
brytki z I poł. XIX w., Europejki z krwi i kości, która dzięki 
swej urodzie, intelektowi i rzadkim zdolnościom brylowała 
na ówczesnych salonach naszego kontynentu, wpływając 
na życie polityczne, kulturalne i towarzyskie swoich czasów. 
Pozostała nam po niej niezwykła pamiątka – portret pędzla 
François Gerarda – nadwornego malarza Napoleona Bo-
naparte; obraz obecnie znajduje się w zbiorach Lwowskiej 
Galerii Sztuki.

Atrakcją spotkania był pokaz mody damskiej, zmie-
niającej się na przestrzeni wieków, w wykonaniu uczennic 
z Gminy Dydnia (Dydni, Witryłowa, Obarzyma). Modelkami 
były: Antonina Rzeszut – Epoka Kamienia Łupanego, Ange-
lika Mazur – Średniowiecze, Amelia Szul – Romantyzm, Ju-

że razem poszliśmy na Ekstremalną Drogę Krzyżową na 30 
km., aby ofiarować nasz trud za duszę ukochanej Stasi.

Dziękuję rodzinie za wspieranie mnie w trudnych 
chwilach i tym wszystkim, którzy zamówili prawie 150 Mszy 

Św. za duszę kochanej Stasi.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią.’’
Andrzej Zajdel

Zofia Morajko

Małgorzata Fiedeń w roli La belle Gabrielle

W świątecznym nastroju
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Urodzony we dworze w Witryłowie (cz. XII)

Najpilniejszymi obiektami do przekazania inwesto-
rom, poważnie opóźnionymi, były: pałac w Miłosławiu, ad-
aptowany na szkołę, dwór w Kołaczkowie, adaptowany na 
potrzeby literatów, pałac w Siedlcu, adaptowany dla potrzeb 
biblioteki wojewódzkiej, zamek w Łagowie i kamieniczka przy 
ul. Mokrej w Poznaniu. Obiekty te w latach 1968 i 1969 zosta-
ły przekazane inwestorom z oceną prac minimum dobrą, ale 
był to duży wysiłek całej naszej załogi.

A teraz kilka słów o historii przekazanych obiektów:
PAŁAC MIŁOSŁAW, WOJ. POZNAŃSKIE

Pałac w obecnej postaci powstał w połowie XIX wie-
ku. Rozbudował go Seweryn Mielżyński oraz ostatni właś-
ciciel Józef Kościelski. Jest to budowla okazała, o skompli-
kowanej bryle, mimo wielu przeróbek bardzo harmonijna. W 
roku 1945 pałac został spalony. Odbudowa zachowała tylko 
w ogólnych kształtach wygląd zewnętrzny. Obecnie jest tam 
szkoła.
DWÓR KOŁACZKOWO, WOJ. POZNAŃSKIE

Jest to dwór klasycystyczny, piętrowy z wysokim da-
chem i dużym portykiem z frontu, wybudowany w XIX wieku. 
W roku 1920 kupił Kołaczkowo noblista Władysław Reymont 
i tam mieszkał. Po jego śmierci właścicielem dworu był lekarz 
z rodziny Juraszów. Obecnie zaadaptowany na potrzeby li-
teratów.
PAŁAC SIEDLEC, WOJ. POZNAŃSKIE

Okazały barokowo-klasycystyczny pałac został zbu-
dowany w drugiej połowie XVIII wieku przez Jana Kamsetze-
ra dla Antoniego Krzyckiego. Jest to budowla piętrowa, a w 
ryzalitach dwupiętrowa. Pomieszczenia reprezentacyjne z 
bogatymi  sztukateriami znajdują się na pierwszym piętrze. 
Ostatnim właścicielem Siedlca był Ignacy Mielżyński. Zda-
niem PKZ był remont i adaptacja pomieszczeń na  magazyn 
rezerw bibliotecznych.
ZAMEK ŁAGÓW, WOJ. ZIELONOGÓRSKIE

Zamek murowany, gotycki, wybudowany w XIV wieku 
przez joannitów. Z biegiem lat był kilkakrotnie przebudowy-
wany, obecnie na hotel. Jest pięknie położony na wzgórzu 
otoczonym lasami, a u podnóża wzniesienia znajduje się 
duże jezioro, raj dla wędkarzy. W zamku odbywają się róż-
nego rodzaju plenery i przeglądy filmów. Zachowały się rów-
nież fragmentarycznie mury miejskie z bramą późnogotycką, 
świadczące o dawnym znaczeniu obronnym Łagowa.

Pod koniec remontu dworu w Kołaczkowie miałem 

ciekawe, nie planowane spotkanie. Kontrolując postęp robót 
na tej budowie, dowiedziałem się od kierownika obiektu, że 
sekretarz komitetu PZPR z Wrześni tow. Cichowlas jest na 
terenie gminy i pewnie odwiedzi naszą budowę. Postanowi-
łem poczekać. Późnym wieczorem, gdy już mrok zapadał, 
podjechały dwa samochody, kilka osób weszło do dworu, ja 
między nimi, pilnie słuchałem, co mówi tow. Cichowlas. Oczy-
wiście ocenił krytycznie postęp robót i zapytał retorycznie, 
dlaczego dyrektor PKZ nie interesuje się tą budową? Wtedy 
wyszedłem kilka kroków naprzód i oświadczyłem, że robimy, 
co możemy, aby ten obiekt skończyć, ale nie mamy żadnej 
pomocy ze strony powiatu, a to, że w tej chwili tu jestem, 
świadczy o moim zainteresowaniu tą budową i poprosiłem 
o lepszą współpracę. Towarzysz Cichowlas był zaskoczony, 
zaniemówił, popatrzył na mnie i obiecał rozmawiać o naszych 
bolączkach tam, gdzie trzeba. Na tym wizytę na budowie za-
kończył. Odbyło się to wbrew obiegowemu powiedzeniu, że 
“cicho wlas” a głośno “wylas”, bo było wręcz odwrotnie, głoś-
no wszedł, a cicho wyszedł.

Kilka tygodni po przekazaniu pałacu w Siedlcu użyt-
kownikowi otrzymałem od nich ostre pismo. Stwierdzono, że 
wykonane przez PKZ szambo jest dziurawe i przecieka, a 
woda gruntowa dostaje się do wnętrza i wypełnia całą komo-
rę. Taki stan rzeczy powoduje konieczność bardzo częstego 
opróżniania, za co trzeba dodatkowo płacić. Zagrożono, że 
zostaniemy obciążeni odpowiednimi karami oraz wyzna-
czono termin spotkania w tej sprawie w gabinecie dyrektora 
wydziału kultury Urzędu Wojewódzkiego. Do tego spotkania 
musiałem się przygotować. Poprosiłem kierownika budowy, 
aby mi opowiedział, jak to szambo wykonywał, z tej rozmowy 
wynikało, że szambo było dobrze zrobione. Pojechałem do 
Siedlca, otworzyłem klapę włazu. Istotnie, komora była pra-
wie pełna, ale woda była czysta, tylko pływały po niej oczka 
mydlin, co mnie zastanowiło. Niwelatorem zmierzyłem po-
ziom lustra wody w szambie i w pobliskim jeziorku. Okazało 
się, że poziom wody w komorze jest wyższy o ponad jeden 
metr. Świadczy to, że szambo jest szczelne, bo w innym 
wypadku zgodnie z prawem fizyki poziom wody w obydwu 
zbiornikach tak jak w naczyniach połączonych powinien być 
równy. Tak przygotowany poszedłem na spotkanie. W ga-
binecie dyr. Wydziału siedziało kilka osób. Gospodarz, dyr. 
biblioteki publicznej, członek egzekutywy PZPR p. L., Wo-
jewódzki konserwator zabytków, Inspektor nadzoru i ja. Dyr. 

lia Mazur – Lata 20. XX w., Martyna Rzeszut - Lata 30. XX 
w., Martyna Bluj - Lata 40. XX w., Sabina Pocałuń – Lata 50. 
XX w., Patrycja Wolwowicz i Oliwia Węgrzyńska – Lata 60. 
XX w., Anna Pocałuń – Lata 70. XX w., Katarzyna Kozłow-
ska – Lata 80. XX w., Emilia Marszałek – Lata 90. XX w. 
Pokaz przygotowały Panie: Aneta Rzeszut, Dorota Bluj, Be-
ata Mazur, Agnieszka Węgrzyńska, a poprowadził Dariusz 
Klimowicz. Prezentujące się w rytm muzyki z danych lat 
„modelki” zostały nagrodzone gromkimi brawami widowni.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na poczęstunek 
przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z 

Gminy Dydnia pod przewodnictwem Krystyny Tućkiej prze-
wodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Obarzymie, które 
w tym roku było odpowiedzialne za kulinaria. Tym razem 
zaskoczyły gości nowe smaki. Na stołach pojawiły się wy-
jątkowe i niepowtarzalne potrawy, które uwodziły barwą i 
aromatem. Prawdziwym rajem dla smakoszy były słodkie 
wypieki, a różnorodność kształtów i smaków zachwyciła 
niejednego łasucha.

Wspólne świętowanie upłynęło w przyjaznej atmo-
sferze i dostarczyło uczestnikom wielu miłych wrażeń.

Zofia Morajko

Zbigniew Wincenty Dwernicki
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W dniu 26 marca 2018 r.  podczas apelu dla klas 
0-III miało miejsce podsumowanie VII Szkolnego Konkursu 
Pięknego Pisania oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Kali-
grafii.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przepisać wiersz lub 
jego fragment. W  związku z przypadającą w tym roku setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości tematyka 
wierszy powinna dotyczyć Ojczyzny, symboli narodowych 

oraz walki o odzyskanie niepodległości. 
Zgodnie z regulaminem konkursu praca nie mogła 

przekroczyć jednej strony A4 i powinna być napisana na 
papierze w linię. Nie mogła też być zbytnio stylizowana ani 
zawierać ilustracji. 

Oceny zgłoszonych prac dokonała  komisja konkur-
sowa, która uwzględniła:
- zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej,
- estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

L. ostro zaatakował PKZ za źle wykonaną robotę, a mnie za 
brak nadzoru. Po tym wystąpieniu zabrałem głos. Poinfor-
mowałem zebranych o moich pomiarach poziomu wody w 
szambie i w jeziorku. Stwierdziłem, że o prawie fizyki, mó-
wiącym o równowadze poziomu płynów w naczyniach po-
łączonych uczy się w szkole podstawowej, i że tutaj - mamy 
taki przypadek. Jeśli komory szamba byłyby nieszczelne, to 
poziom wody powinien być równy lustru wody w jeziorku, 
tymczasem poziom wody w szambie jest wyższy przeszło 
o metr, a więc do komór wodę ktoś dolewa. Świadczą o tym 
znajdujące się tam mydliny. Podejrzenie padło na dawnego 
pracownika Urzędu Bezpieczeństwa, a obecnie mieszkają-
cego z rodziną w pałacu gospodarza tego obiektu. Dyrektor 
L. był mocno zdenerwowany i obiecał wyjaśnić tę sprawę, 
a mnie pożegnano. Po kilku dniach zatelefonował do mnie 
WKZ i powiedział, że przyciśnięty do muru pracownik przy-
znał się do napełniania szamba wodą, robił to, bo jest zły 
na PKZ. Nie wiem, czy wyciągnięto odpowiednie wnioski w 
stosunku do winnego, czy puszczono to płazem?

Mimo że przedsiębiorstwo wyraźnie krzepło i stawało 
się bardziej wiarygodne, to konserwatorzy wojewódzcy mieli 
dużo zastrzeżeń i pretensji często zupełnie nieuzasadnio-
nych. Wyglądało to tak, jakby dyrektor im nie odpowiadał. 
W pierwszym kwartale 1968 roku przyszedł do mnie z WKZ 
pan mgr Jerzy Łomnicki i poprosił, abym podpisał umowy na 
jego budowy z planem rzeczowym większym, niż wychodziło 
to z wyliczeń finansowych limitów, które przydzieliło mu mi-
nisterstwo. Zapewnił, że w ciągu roku uzyska nowe środki i 
wyrówna niedobór. Stało się jednak inaczej, pieniędzy zabra-
kło, a ja miałem przykrości. Na drugi rok byłem mądrzejszy i 
podpisałem umowy tylko do wysokości limitów finansowych, 
co spowodowało przerwy na tych budowach, gdzie pieniądze 
się skończyły i na wojewódzkiego konserwatora spadała od-
powiedzialność za taki stan rzeczy.

Inny przykład to atak na mnie miejskiego konserwa-
tora zabytków u dyrektora wydziału za niewykonanie przez 
PKZ 150 tys. zł w Poznaniu, zresztą z przyczyn obiektyw-
nych. Podobała mi się reakcja dyrektora, który zapytał kon-
serwatora, czy to wszystkie pretensje do PKZ, a gdy usły-
szał, że tak, powiedział, dajmy spokój, a mnie podziękował 
za wizytę. Nieco później WKZ wytoczył przeciwko PKZ po-
tężne działo, że roboty konserwatorskie prowadzone na bar-
dzo wartościowym obiekcie, pałacu w Gułtowach, są źle zor-
ganizowane i prowadzone wbrew wszelkim zasadom sztuki 
budowlanej. Zwołano wielką komisję z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa i Zarządu PKZ oraz miejscowych władz. 
Komisja zapoznała się z protokołem przyjęcia obiektu do 
remontu i stanem faktycznym. Wszyscy byli zaskoczeni tym, 

że w pomieszczeniach pałacowych chowano drób; ozdobne 
parkiety zostały przez to zniszczone i zagrzybione. Potwier-
dzono słuszność decyzji o ich usunięciu z pałacu, jak również 
i to, że naprawiano przeciekający dach jako najważniejsze 
zadanie. Stwierdzono, że przedsiębiorstwo prowadzi prace 
zgodnie ze sztuką budowlaną i nie ma żadnych uchybień 
konserwatorskich. Taki był koniec niepotrzebnych rozrób, a 
pan konserwator wojewódzki potężnie się wygłupił, nie tylko 
w moich oczach. Dziwne, bo to ci sami ludzie szukali później 
przyjaznych kontaktów ze mną.

Pałac w Gułtowach w roku 1972 za prawidłowy re-
mont i użytkowanie otrzymał drugą nagrodę ministra kultury. 
Nagrodę wręczono w ministerstwie dyrektorowi PGR panu 
Pokropowi. Wniosek o nagrodę podpisał w WKZ mgr Jan 
Pic. Z remontem tego pałacu łączy się następujące zajście. 
Przed rozpoczęciem naszych prac na parterze pałacu pra-
cownicy PGR trzymali drób, wszystkie mozaikowe parkiety 
w salach zostały zupełnie zniszczone. Aby odtworzyć stan 
sprzed 1945 roku, musieliśmy na podstawie fotografii i frag-
mentów zachowanych płyt parkietowych zamówić całość 
posadzki w specjalistycznej stolami w Henrykowie koło War-
szawy. Resztki zniszczonego parkietu kazałem spalić, bo 
był zagrzybiony. Na dwa tygodnie przed terminem dostawy 
otrzymałem zawiadomienie, że dostawa parkietu opóźni się, 
bo były trudności z uzyskaniem odpowiedniego drewna. Po 
kilku dniach od otrzymania tego pisma do mojego gabinetu 
wkroczył młody człowiek, przedstawił się, że jest śledczym 
z MO i ma do mnie pytania. Rozsiadł się wygodnie na krze-
śle i zapytał: „Czy pan wie, że z budowy ukradziono parkiet 
ozdobny”. Zapytałem, z jakiej budowy. „Z Gułtów, to my wie-
my, a wy nic nie wiecie”,odpowiedział. Poprosiłem kierowni-
ka zaopatrzenia, aby przyniósł list z Henrykowa i pokazałem 
śledczemu. Skomentowałem to: „Nim parkiet do nas przyje-
chał, to go ukradziono, kiepskich macie informatorów, naj-
pierw należy sprawdzić, jak sprawa wygląda, a potem oskar-
żać”. Poszedł jak zmyty.

Dyrektor PGR Pokrop opowiadał mi, że gdy pałac był 
urządzony w stylowych meblach, a urzędowała w nim cała 
dyrekcja wraz z organizacjami społecznymi, do PGR-u przy-
jechał I sekretarz KW PZPR tow. Jerzy Zasada. Do pałacu 
nie chciał wejść, bo słyszał, że urzędujemy jak hrabiowie, a 
on tego nie uznaje. Kilka godzin jeździł po polach, sprawdzał 
zasiewy; potem w stajni hodowlę bydła, a na koniec mimo 
wszystko przyjął zaproszenie na herbatę. Spotkanie zapla-
nowane na 15 minut, trwało 2 godziny. Remontem budynku 
oraz sposobem jego użytkowania był zachwycony. Pożegnał 
się z pracownikami i pojechał. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Małgorzata Szajnowska
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19 marca uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w 
Dydni pod opieką nauczycieli wybrali się na wycieczkę au-
tokarową do Pijalni czekolady w Korczynie i Centrum Dzie-
dzictwa Szkła w Krośnie. 

Pijalnia czekolady Chocolatier to miejsce wyjątko-
we, w stylu starej fabryki. Dzieci mogły zobaczyć pociągi 
wożące czekoladę, stare maszyny do czekolady, a także 
największą czekoladową fontannę w Polsce. Dzieci włas-
noręcznie wykonały tabliczki czekolady oraz czekoladowe 
lizaki. Mieli możliwość bicia pamiątkowych monet, a na za-
kończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w „cze-
koladowych warsztatach”.

Kolejnym punktem wycieczki było Centrum Dziedzi-
ctwa Szkła, w którym dzieci zapoznały się z historią hutni-
ctwa szkła w Krośnie, zobaczyły na żywo produkcję szkła i  
wzięły udział w warsztatach szklanego rzemiosła. Zapozna-
ły się także z ekspozycjami prezentującymi zarówno szkło 
artystyczne, wykonane przez najlepszych polskich twórców, 
oraz użytkowe – wspaniałe przykłady najwyższego kunsztu 
wzorniczego i dresingu. Dzieci podziwiały wspaniałe dzieła 
szklanej sztuki, a na zakończenie zakupiły piękne szklane 
pamiątki w firmowym sklepie. Podczas warsztatów przy-

jemnie i twórczo spędziły czas, oglądając na czym polega 
tworzenie szkła, grawerowanie, piaskowanie, a także deko-
rowanie techniką malowania. Dzieci własnoręcznie wyko-
nały wielkanocne obrazki na szkle oraz wybiły pamiątkowe 
szklane medale. 

Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi wrócili do domów.
Dorota Toczek

SENAT PWSZ W SANOKU gościł w szkole mu-
zycznej.

22 stycznia 2018 r. w Szkoła  Muzyczna I stopnia w 
Dydni  była gospodarzem niezwykłej uroczystości, jaką było 
posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Jana Grodka w Sanoku. 

Od 2005 r. z okazji Święta Patrona uczelni, corocz-
nie zwoływane jest uroczyste posiedzenie Senatu, którego 
organizacją zajmują się kolejno wszystkie uczelniane in-
stytuty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się kierownicy 
zakładów Instytutu Społeczno-Artystycznego: mgr Ewelina 
Kleszcz-Ciupka – kierownik Zakładu Pracy Socjalnej, prof. 
dr hab. Robert Lipelt – kierownik Zakładu Kultury Mediów i 

Języków, dr Ryszard Dziekan – kierownik Zakładu Ekono-
mii, a także Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. 

Przybyłych gości przywitała Pani dyrektor dr Elżbieta 
Przystasz  – zarazem kierownik Zakładu Edukacji Artystycz-
nej w Zakresie Sztuki Muzycznej Instytutu Społeczno-Ar-
tystycznego w PWSZ w Sanoku. Uroczystą część posie-
dzenia otworzyła rektor uczelni dr n. med. Elżbieta Cipora, 
wykład „Determinanty dobroczynności na Podkarpaciu” wy-
głosił dyrektor Instytutu Społeczno-Artystycznego dr Piotr 
Frączek, a osiągnięcia zakładów przedstawili prof. dr hab. 
Robert Lipelt i dr Ryszard Dziekan. O swoich pasjach opo-
wiadał także Wójt Jerzy F. Adamski, regionalista-historyk, 
prezentując zebranym najnowsze wydawnictwo, którego 

- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
- samodzielność prac.

Podsumowania konkursu i wręczenia nagród doko-
nała pani Dyrektor Iwona Pocałuń. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 17 ucz-
niów z klas I- III.

Zwycięzcy konkursu to:
- I miejsce oraz Tytuł Mistrza Kaligrafii, wieczne pióro otrzy-

mała Daria Kot z kl. II,
- II miejsce  otrzymała Sabina Siedlecka z kl. I,
- III miejsce otrzymała  Marlena Bluj z kl. III. 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom konkursu ser-
decznie gratulujemy!

Małgorzata Szajnowska

Elżbieta Przystasz

Laureaci i organizatorzy konkursu

Uczestnicy wycieczki

fot. archiwum

fot. archiwum
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jest autorem - informator turystyczny „Dydnia i okolice”. 
Posiedzenie Senatu zakończyła część artystycz-

na przygotowana przez studentów edukacji artystycznej 
w zakresie sztuki muzycznej pod kierunkiem dr Moniki 
Brewczak. 

KONCERT KOLĘD to już tradycja naszej szkoły
26 stycznia 2018 r.  odbył się koncert najpiękniejszych  

kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i pedagogów.  Na 
wstępie, prowadzący koncert Pan Tomasz Putrzyński powi-
tał zebranych w sali koncertowej  gości, na czele z Panem 
Wójtem Gminy Dydnia Jerzym F. Adamskim. Podczas kon-
certu towarzyszyły nam kolędy wykonywane przez różnych 
instrumentalistów. 

Ten wyjątkowy koncert połączył artystycznie przed-
stawicieli różnych pokoleń, a repertuar prezentowany 
podczas uroczyści mógł zadowolić niejednego słuchacza, 
dostarczając wszystkim wielu wzruszeń i radości. Gorąco 
dziękujemy za przybycie i zapraszamy na wspólne kolędo-
wanie za rok! 

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – laurka mu-
zyczna od najzdolniejszych uczniów

6 marca 2018 r. w sali koncertowej   odbył się kon-
cert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który był 
jednocześnie popisem umiejętności muzycznych najzdol-
niejszych uczniów naszej szkoły. Podczas koncertu zapre-
zentowali się laureaci konkursów wojewódzkich, ogólnopol-
skich i międzynarodowych. Swoimi występami zachwycili 
licznie zgromadzoną publiczność, która podziękowała im 
gromkimi brawami.  

Po koncercie wszystkim kobietom życzenia złożył 
Wójt Gminy Dydnia Pan Jerzy Ferdynand Adamski i prze-
wodniczący Rady Rodziców, składając na ręce Pani Dyrek-
tor Elżbiety Przystasz kwiaty. 

WARSZTATY GITAROWE – profesorowie z akade-
mii muzycznych kształcą naszych uczniów

Dnia 27.03 br.  w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni 
odbyły się warsztaty gitarowe mające na celu doskonalenie 
umiejętności młodych gitarzystów. Naszym gościem była 
Pani dr Monika Dżuła-Radkiewicz, adiunkt w Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku oraz pedagog klasy gitary w Zespole 
Szkół Muzycznych w Gdańsku. 

Uwieńczeniem  całodniowych warsztatów był koncert 

solowy w wykonaniu dr Moniki Dżuła-Radkiewicz. W reper-
tuarze mieliśmy możliwość wysłuchania utworów z różnych 
epok, do których dołączany był krótki komentarz dzięki cze-
mu uczniowie mogli jeszcze bardziej pogłębić wiadomości 
z zakresu literatury gitarowej. 

REKRUTACJA – zapraszamy muzykalne dzieci i 
młodzież

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Muzycznej I st. 
w Dydni na rok szkolny 2018/2019 !!! Jeśli dziecko jest mu-
zykalne, lubi śpiewać, chce nauczyć się grać na instrumen-
cie muzycznym, a także poznać nowych Kolegów czy Kole-
żanki to powinno rozpocząć edukację muzyczną w naszej 
szkole. W maju i czerwcu można zobaczyć jak działa nasza 
szkoła, jak wyglądają lekcje gry na instrumencie oraz lek-
cje przedmiotów ogólnomuzycznych. Zapraszamy na drzwi 
otwarte oraz audycje muzyczne  1 i 8 czerwca 2018  r. na  
godz. 16.00.

Jako szkoła artystyczna I stopnia realizujemy cele i 
zadania, prowadząc zajęcia praktyczne i teoretyczne, orga-
nizujemy  koncerty, przeglądy, popisy klasowe. Uczniowie 
uczestniczą w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych uzyskując wysokie lo-
katy. Rozbudzamy i rozwijamy zdolności artystyczne, przy-
gotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, 
przygotowujemy kandydatów do muzycznego kształcenia 
zawodowego oraz oddziałujemy aktywnie na otoczenie w 
sferze kultury. 

Podstawowym celem szkoły muzycznej jest kształ-
cenie uczniów w zakresie gry na wybranym przez siebie 
instrumencie muzycznym. Uczniowie zdobywają też wiado-
mości z teorii muzyki. Szkoła muzyczna I st. kształci ucz-
niów w dwóch działach: 6-letnim  -  młodsze dzieci i 4-letnim 
– młodzież. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

Uczniowie uczą się gry na: fortepianie, akordeonie, 
skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, trąbce, flecie,  
klarnecie, saksofonie.

Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna 
gwarantuje wysoki poziom nauczania, a indywidualny sy-
stem nauczania pozwala każdemu uczniowi osiągnąć suk-
ces na miarę swoich możliwości. 

Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach, prze-
glądach, festiwalach ogólnopolskich, gdzie odnoszą sukce-
sy. Do dnia dzisiejszego  ponad 100 razy zdobyliśmy laury 
na muzycznych konkursach regionalnych, ogólnopolskich i 

Senat PWSZ w Sanoku z wizytą w Dydni

Znany duet akordeonowy Szkoły Muzycznej w Dydni

fot. archiwum

fot. archiwum
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W dniu 23.03.2018 r. w Zespole Szkół w Dydni 
odbył się XII gminny finał konkursu na najpiękniejszą 
Palmę i Pisankę Wielkanocną. Jego organizatorami byli: 
Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, 
Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz Szkoła Podstawo-
wa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni. 

Uczestników konkursu wraz z opiekunami przy-
witała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni – Iwona 
Pocałuń. Następnie Wójt Gminy Dydnia – Jerzy Ferdy-
nand Adamski podziękował za udział w konkursie i zło-
żył życzenia świąteczne wszystkim obecnym w świetlicy 
Szkoły Podstawowej w Dydni. Natomiast w niezwykły 
czas Świąt Wielkanocnych wprowadziła uczestników 
konkursu Agnieszka Adamska z Muzeum Regionalnego 
im.  Adama Fastnachta w Brzozowie, która opowiedziała 
o tradycjach i obyczajach świątecznych. 

Głównymi celami  tego konkursu jest nawiązanie 
do bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych, kultywowa-
nie wykonywania palm i pisanek oraz rozwijanie zain-
teresowań plastycznych uczniów i mieszkańców Gmi-
ny Dydnia. Na  konkurs zgłoszono 22  palmy oraz 75 
pisanek. Wszystkie wykonane prace były zrobione  z 
niezwykłą starannością, pomysłowością i dokładnością. 
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół: Szkoły 
Podstawowej w Grabówce, Zespołu Szkół w Niebocku, 
Gimnazjum w Dydni i w Niebocku, Szkoły Podstawo-
wej w Jabłonce, Szkoły Podstawowej w Dydni, Szkoły 
Podstawowej w Wydrnej, Szkoły Podstawowej w Oba-
rzymie, Szkoły Podstawowej w Końskiem, Przedszkoli: 

w Dydni i  Niebocku. 
Uczestnikami konkursu były również osoby ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich w Krzywem. 

Jury w składzie: Agnieszka Adamska, Danuta Ba-
ran, Anna Wójcik dokładnie i wnikliwie oceniło konkurso-
we prace i przyznało następujące nagrody:
W kategorii  Palma Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy 0
1 miejsce -  kl.0 – praca zbiorowa (SP Dydnia)
2 miejsce – Samorządowe Przedszkole w Dydni 
3 miejsce – Zofia Piotrowska – Samorządowe Przed-
szkole w Dydni
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1 miejsce – Anita Myćka (kl. III -  SP Niebocko) 
2 miejsce – Renata Wrona (kl. III - SP Wydrna) 
3 miejsce  - Dominik Sobolak (kl. III – SP Wydrna)
Wyróżnienie: Gabriel Siedlecki (kl. II – SP Grabówka)
Wyróżnienie: Barbara Urban (kl. III – SP Niebocko)
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1 miejsce – Gabriela Kułak (kl. IV – SP Dydnia)
2 miejsce – Antonina Rzeszut (kl. IV – SP Dydnia)
3 miejsce – Natalia Kufel (kl. V – SP Dydnia)
Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII/Gimna-
zjum
1 miejsce – Dawid Kułak (kl. VII – SP Dydnia)
Kategoria otwarta (z wyłączeniem Przedszkoli, Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów)  
1 miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Marii i 
Lecha Kaczyńskich w Krzywem 

międzynarodowych.
Nauka odbywa się w pięknym nowym budynku spe-

cjalnie przystosowanym do kształcenia muzycznego.
Szkoła nasza pełni nie tylko funkcje dydaktyczne, ale 

też kulturotwórcze. Propagujemy i upowszechniamy muzy-
kę na różne sposoby, docierając do różnych środowisk. 

Zapraszamy wszystkich, którym muzyka jest bardzo 
bliska, do podjęcia nauki w naszej szkole. 

Wszystkich chętnych prosimy o pobranie i składanie 
kwestionariuszy osobowych w sekretariacie Szkoły lub za 

pomocą strony internetowej: www.smdydnia.pl /zakładka 
– dla kandydatów/ do dnia 15 czerwca 2018 r.

Zapisy oraz sprawdzenie uzdolnień muzycznych od-
będzie się 15 czerwca  2018r. w godz. 13.00 -18.00 /godz. 
do wyboru/   

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 
telefonu 602 298 294.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Elżbieta Przystasz

Anna Wójcik

Nagrodzonych było wielu 

Brawa dla najlepszych

fot. archiwum

fot. archiwum
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Na przywitanie wiosny w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Krzywem został zorganizowany konkurs pt. 
„Wiosna wkoło”, w którym to uczestnicy mogli wykazać się 
swoimi umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi jak rów-
nież plastycznymi.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem podeszli do 
tematu i zapałem prezentowali swoje talenty na forum gru-
py. Spośród trzech możliwych form największą popularnoś-
cią cieszyły się piosenki o tematyce wiosennej, nieco mniej 
wiersze i prace plastyczne.

Za swoje występy uczestnicy zostali nagrodzeni dy-
plomami i skromnymi upominkami.

Anna Chorążak - Kłodowska, Agnieszka Indyk

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu 
Ośrodka był Dzień Kobiet, w którym to nasi Panowie mo-
gli pokazać swoje umiejętności organizacyjne, aktorskie i 
kulinarne. 

W tym dniu mężczyźni zaprezentowali przygotowa-
ny wcześniej z dużym entuzjazmem program słowno-mu-
zyczny. Program ukazał zarówno mocne, jak i słabe strony 
kobiet dostrzegane oczami mężczyzny. Występ uświetnił 
układ taneczny do piosenki „Ruda tańczy jak szalona”. 
Przedstawienie dostarczyło nam wiele radości, uśmiechu 
oraz dało szansę Panom na wykazanie własnej inicjatywy.

Na zakończenie Panie otrzymały kwiaty i słodki upo-
minek. Nie zabrakło także pięknych życzeń, pysznego obia-

W kategorii  Pisanka Wielkanocna:
Kategoria I Przedszkola i klasy 0
1 miejsce – Julia i Jakub Kraczkowscy (Samorządowe 
Przedszkole w Dydni)
2 miejsce – Karol Sokołowski (kl. 0 – SP Jabłonka)
3 miejsce – Miłosz Kopiczak (Przedszkole w Niebocku)
Wyróżnienie – Małgorzata Krupińska (kl. 0 – SP Jabłon-
ka)
Wyróżnienie – Szymon Świątek (kl. 0 – SP Wydrna)
Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III
1 miejsce – Patryk Cybuch (kl. II – SP Grabówka) 
2 miejsce – Przemysław Kopiczak (kl. III – SP Niebo-
cko)
3 miejsce – Szymon Dauksza (kl. III – SP Końskie)
Wyróżnienie: Zuzanna Siedlecka (kl. III – SP Obarzym)
Wyróżnienie: Kinga Siwiecka (kl. III – SP Dydnia) 
Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1 miejsce – Martyna Kopiczak (kl. IV – SP Niebocko)
2 miejsce – Kamila Jaworska (kl. VI – SP Grabówka)
3 miejsce – Alicja Dulak (kl. VI – SP Niebocko)
Wyróżnienie: Paweł Kostur (kl. VI – SP Dydnia)
Wyróżnienie: Lena Wolanin (kl. IV – SP Niebocko)

Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII/Gimna-
zjum
1 miejsce – Kamil Kędra (kl. III – Gimnazjum w Dydni)
2 miejsce – Aniela Kufel (Gimnazjum w Niebocku)
3 miejsce – Aleksandra Grudz (kl. VII – SP Jabłonka)
Wyróżnienie: Julia Pajęcka (kl. VII – SP Grabówka)
Kategoria otwarta (z wyłączeniem Przedszkoli, Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów)
1 miejsce – Renata Noch (Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Krzywem)
2 miejsce – Kacper Wójcik (Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Krzywem)
3 miejsce – Paweł Dąbrowiecki (Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Krzywem)

Laureaci w poszczególnych kategoriach  otrzyma-
li dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy 
konkursu pamiątkowe dyplomy. 

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Dydnia, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni oraz Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dydni. 

Podziękowania należą się uczestnikom konkursu, 
ich rodzicom oraz nauczycielom.  

Anna Wójcik

Pamiątkowy dyplom

Zatrzymać chwilę

fot. archiwum
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Anna Chorążak-Kłodowska, Agnieszka Indyk
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W dniu 15 marca 2018 r. w Sali Konferencyjnej 
hotelu Alta w Brzozowie odbyła się uroczysta Gala XVIII 
Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu 
Brzozowskiego.

Spośród 32 nominowanych sportowców, trzech 
reprezentowało Gminę Dydnia.

Dominik Kulon pochodzący z miejscowości Dyd-
nia. 14-latek karierę piłkarską zaczynał w młodzieżo-
wych zespołach ULKS Grabowianki Grabówka. Na-
stępnie występował w klubie Karpaty Krosno. Powołany 
został na Akademię Młodych Orłów w styczniu 2017 w 
Bydgoszczy organizowaną przez PZPN. Obecnie z ze-
społem Karpat Krosno awansował do Centralnej Ligi 
Juniorów U-15. Przebywał na testach w Wiśle Kraków, 
AP 21 Kraków, Zagłębiu Lubin. Były król strzelców I ligi 
podkarpackiej rocznika 2003, zdobywca 21 bramek. Po-
wołany do zespołu Kadry Podkarpacia, z którym awan-
sował do finałów mistrzostw Polski w Suwałkach

Dawid Sołkowicz -  23-latek pochodzący z miejsco-
wości Grabówka, wychowanek ULKS Grabowianka Gra-
bówka, napastnik, kapitan zespołu w rundzie jesiennej.

Franciszek Źrebiec – 13-latek pochodzący z miej-
scowości Niebocko. Trenuje hokej na lodzie na pozycji 
bramkarza w STS UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok. W 
chwili obecnej gra w kategorii żak starszy. Uczestniczył 

Koniec karnawału dla uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krzywem  został uwieńczony Ba-
lem, który miał miejsce 13.02.2018 r.   

Na zabawę zostali zaproszeni goście ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przygotowy-
wali się do tego wydarzenia. W związku z tym dzień wcześ-
niej odświętnie przystroili salę balonami i przygotowali 
pyszny poczęstunek. 

W dniu Balu uczestnicy ŚDS w Krzywem z dużą nie-
cierpliwością oczekiwali na przyjazd zaproszonych gości ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie, którym 
na powitanie wręczyli własnoręcznie wykonane kotyliony. 

Do tańca zachęcały dźwięki rytmicznej muzyki, którą 
zapewniał DJ Konrad. Zabawa była atrakcyjną formą uroz-
maicenia codziennych zajęć, a widok tańczących kolegów 
i koleżanek zmotywował do ruchu niejednego, nawet mało 
aktywnego uczestnika. 

Tego typu imprezy  to dobra okazja do spotkania się i 

przełamania bariery nieśmiałości oraz integracja z uczestni-
kami z innego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Anna Chorążak-Kłodowska, Agnieszka Indyk

du i słodkiego poczęstunku. 
Dzień 9 marca był z kolei okazją do zrewanżowania 

się Panom za ich pamięć oraz życzenia. W tym dniu to Pa-
nie chcąc uczcić Dzień Mężczyzny, również przygotowały 
dla Panów skromne upominki, piękne życzenia oraz uroz-

maicony poczęstunek. 
Podsumowując, te dwa dni były dobrą okazją do 

wzajemnego okazywania sobie życzliwości, szacunku oraz 
pozwoliły miło spędzić czas we wspólnym gronie.

Anna Chorążak-Kłodowska, Agnieszka Indyk

Wiesława Bukład

„Niech żyje bal...”

Gratulacje dla zwycięzców

fot. archiwum
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Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na zakup 
wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Dydnia. 

W uroczystej konferencji poprzedzającej podpisanie 
umów, która miała miejsce 13 marca w Podkarpackim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Rzeszowie, uczestniczyli: podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, 
senator RP Mieczysław Golba, poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor 
Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa 
Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak oraz przedstawiciele sa-
morządów i ochotniczych straży pożarnych z Podkarpacia.

Oficjalne podpisanie umowy o przyznaną dotację 
na wyposażenie dla jednostek OSP miało miejsce w dniu 
15 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. 
Z Gminy Dydnia umowę podpisali wójt Jerzy F. Adamski 
wraz ze skarbnikiem Anną Stachyrak, natomiast z Minister-
stwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamen-
tu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Warszawie. Dotacja fi-
nansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, o 
które gmina wnioskowała w lutym br.

W ramach dofinansowania zakupione zostaną m.in.: 

torby medyczne, defibrylatory, zestawy ratownictwa tech-
nicznego oraz zintegrowane systemy alarmowania i ochro-
ny ludności.  Zakupione wyposażenie przekazane zostanie 
strażakom działającym w szeregach jednostek OSP.

Stanisław Pytlowany

w obozie Byrski Camp w Krakowie. W lipcu 2017 r. w 
Toruniu wywalczył tytuł Orzełka Ziętary. We wrześniu 
przeszedł pozytywnie testy w katowickim Spodku i wraz 
z drużyną reprezentował nasz kraj na turnieju Pee Wee 
w Kanadzie w lutym 2018 r.  Franciszek w Kanadzie 
wraz z drużyną Turon Ziętara Eagles rozegrał mecze 
hokejowe z takimi drużynami jak: Boston Junior Bruins,  
Carolina Hurricanes, Whitby Wildcats, Team Doritos, 
Connecticut Junior Rangers, DixHills Chiefs, Anchorage 
Northstars – w opinii polskich i kanadyjskich trenerów 
zaliczyli bardzo dobry występ. Kanadyjczycy chwalili po-
ziom gry zaprezentowany przez drużynę z Polski.

W tegorocznym plebiscycie na Najpopularniej-
szego Sportowca Powiatu Brzozowskiego największą 
ilość głosów oddawanych przez Czytelników za po-
średnictwem kuponów drukowanych w Tygodniku Nowe 
Podkarpacie oraz esemesów wysyłanych na numery 
przyporządkowane poszczególnym sportowcom uzyskał 
bokser z Brzozowa, reprezentujący barwy Wisłoka Rze-
szów Szczepan Szmyd. Spośród sportowców z Gminy 
Dydnia najwyżej uplasował się Dawid Sołkowicz.  

Natomiast kapituła plebiscytu w 10-osobowym 
składzie wybrała jako „Talent Roku 2017”  piłkarzy Do-
minika Kulona i Bartłomieja Kiełbasę.

„Odkryciem Roku 2017” zostali hokeiści Franci-
szek Źrebiec i  Karol Górniak.

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia 
w imieniu swoim i Wójta Jerzego F. Adamskiego złożył 
gratulacje reprezentantom Gminy Dydnia, wręczył im li-
sty gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

Upór i motywacja młodych sportowców z Gminy 
Dydnia zostały uhonorowane i nagrodzone. Serdecz-
nie gratujemy i życzymy im kolejnych sukcesów spor-
towych. 

Wiesława Bukład

Gala plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
 Powiatu Brzozowskeigo

Podpisanie umowy o dotację na sprzęt strażacki

fot. brzozowiana.pl
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