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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w 100. rocznicę uro-
dzin księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – metropo-
lity przemyskiego, nieustępliwego obrońcy praw wiernych 
Kościoła katolickiego i jednego z duchowych  przywódców  
pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Oj-
czyzny, ogłosił rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego To-
karczuka.

Dla uczczenia tego wydarzenia została wydana 
„Księga Pamiątkowa w 100. Rocznicę Urodzin Śp. Arcy-
biskupa Ignacego Tokarczuka” pod redakcją Jerzego F. 
Adamskiego, Adriany Pyszkowskiej i Zygmunta Śliwy. Mo-
nografia ukazała się nakładem wydawnictwa „LIBRA” w 
Rzeszowie przy wsparciu: Jerzego F. Adamskiego Wójta 
Gminy Dydnia, Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Stalo-
wej Woli, Janusza Fudały Prezesa Orlen Oil.

Ogólnopolska promocja książki odbyła się 4 maja 
2018r. w Dydni. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. kon-
celebrowaną pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Adama 
Szala Metropolity Przemyskiego sprawowaną w kościele 
parafialnym pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni. 
Homilię wygłosił ks. dr Waldemar Janiga. Przedstawił w niej 
działalność duszpasterską śp. arcybiskupa Ignacego Tokar-
czuka oraz przybliżył sylwetkę „Niezłomnego Biskupa”, z 
jednej strony wymagającego, ale też niezwykle życzliwego 
i otwartego na drugiego człowieka. W liturgii uczestniczyli: 
parlamentarzyści, władze gminy, zaproszeni goście, poczty 
sztandarowe Szkoły Podstawowej w Dydni i w Końskiem, 
parafianie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku 
Szkoły Podstawowej w Dydni. Okolicznościowa dekora-
cja – portrety Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, wystawa 
pamiątek udostępniona przez Szkołę Podstawową w Koń-
skiem, prezentacja wydawnictwa „LIBRA” – wprowadziły 
podniosły nastrój spotkania. Rozpoczął je Przewodniczący 
Rady Gminy w Dydni Piotr Szul, który odczytał Uchwałę 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka. Jerzy  F. Adamski Wójt Gminy Dyd-
nia, a zarazem jeden z pomysłodawców powstania książki, 
powitał uczestników imprezy: J.E. Ks. Arcybiskupa Adama 
Szala, Ks. prał. Waldemara Janigę Dyrektora Wydziału Na-
uki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Ks. Jana 
Dąbala Proboszcza Parafii w Dydni, Ks. Dziekana Edwar-
da Stępnia, księży z parafii w gminie Dydnia, Senator RP 
Alicję Zając, Posłów na Sejm RP Bogdana Rzońcę i Piotra 
Babinetza, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wi-
cemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Irenę Kozimalę, 
przedstawicieli Oddziału IPN w Rzeszowie Wandę Tarnaw-
ską i Krzysztofa Kaczmarskiego, Radnego Sejmiku Woje-
wódzkiego Wojciecha Zająca, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Brzozowskiego Henryka Kozika, Burmistrza Dyno-
wa Zygmunta Frańczaka, Profesora Instytutu Historii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego Wacława Wierzbieńca, Prezesa 
Wydawnictwa „LIBRA” Zygmunta Śliwę, radnych Gminy 
Dydnia, sołtysów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyj-
nych, pracowników UG w Dydni, mieszkańców gminy, lo-
kalne media. Na ręce Wójta Gminy okolicznościowe adresy 
przesłali Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek 
Kuchciński i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Jerzy F. Adamski przedstawiając osobiste relacje z 
śp. arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, zapoznał z hi-
storią powstania „Księgi pamiątkowej”. Jest ona wiernym 
powtórzeniem wydanej w 1991r. publikacji pt. „Księga Ju-
bileuszowa. 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa 
Ignacego Tokarczuka”. Książka ukazała się w czasie, kiedy 
z pielgrzymką do Ojczyzny przybył papież Jan Paweł II. Od-
wiedził wówczas m.in. Rzeszów i Przemyśl. Ojciec Święty 
jest także autorem słowa wstępnego. Księga Jubileuszowa 
ukazała się jako tom XII „Biblioteczki Przemyskiej”. Komitet 
wydawniczy stanowili wówczas: ks. bp Edward Frankowski 
(przewodniczący), Jerzy F. Adamski, Jan Draus, Jan Mu-
siał, Małgorzata Rudnicka. Redaktorami naukowymi książ-
ki byli: Jerzy F. Adamski, Małgorzata Rudnicka. Wójt ser-
decznie podziękował wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do wznowienia tej ważnej dla historii Kościo-
ła w Polsce publikacji, szczególnie: Marszałkowi Sejmu RP 
Markowi Kuchcińskiemu oraz Wandzie Tarnawskiej, prof. 
Ryszardowi Terleckiemu, prof. Janowi Drausowi, księdzu 
prałatowi Waldemarowi Janidze, Piotrowi Pilchowi, Piotrowi 
Szulowi. Zwrócił też uwagę na szczególne związki łączące 
arcybiskupa z naszą gminą. Śp. arcybiskup Ignacy Tokar-
czuk bywał na terenie gminy, otrzymał Honorowe Obywa-
telstwo Gminy Dydnia, a Szkoła Podstawowa w Końskiem 
– jako druga szkoła w Polsce – nosi Jego imię.

Następnie głos zabrał prof. nadz. dr hab. Wacław 
Wierzbieniec, który przedstawił zasługi śp. arcybiskupa Ig-
nacego Tokarczuka dla Kościoła w Polsce, przybliżył Jego 
sylwetkę.

Z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni Iwona 

Prezentacja „Księgi Pamiątkowej” przez Wójta Gminy
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Pocałuń przytoczyła słowa skierowane do arcybiskupa Ig-
nacego Tokarczuka przez papieża Jana Pawła II podczas: 
Mszy Św. beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pel-
czara (Rzeszów, 2 czerwca 1991r.), nawiedzenia Katedry w 
Przemyślu (2 czerwca 1991r.), Mszy Św. kanonizacyjnej bł. 
Jana z Dukli (Krosno, 10.06.1997r.).

W dyskusji głos zabrali: J.E. Arcybiskup Adam Szal, 
Senator Alicja Zając, Posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Ba-
binetz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr 
Pilch, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, przedsta-
wicielka Oddziału IPN w Rzeszowie Wanda Tarnawska, 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Wojciech Zając, Prezes 
Wydawnictwa „LIBRA” Zygmunt Śliwa. W swoich wystąpie-
niach przypomnieli działania arcybiskupa Ignacego Tokar-
czuka, szczególnie budowę nowych świątyń, odnawianie 

cerkwi, powoływanie placówek duszpasterskich. Zwróco-
no uwagę na fakt, iż wydanie publikacji wpisuje się w 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości, gdyż arcybiskup jest 
„Równolatkiem II Rzeczypospolitej”. Dyskutanci wskazywali 
na wartości głoszone przez Ignacego Tokarczuka, które są 
zawsze aktualne. Dzielili się wspomnieniami z osobistych 
spotkań z „Rzecznikiem Boga i Ludzi”, który dla wielu pozo-
staje wzorem, duchowym przewodnikiem.

W czasie spotkania nabywcy „Księgi Pamiątkowej” 
mogli uzyskać wpis od autorów i  członków komitetu wy-
dawniczego obecnych na spotkaniu oraz gości przybyłych 
z różnych stron Polski.

Uroczystość miała podniosły charakter i dostarczyła 
uczestnikom wielu wrażeń oraz duchowych przeżyć.

Zofia Morajko

26 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Dydni 
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu „Najlepsi z Naj-
lepszych Młodego Europejczyka”.

Uroczystość została uświetniona występem najmłod-
szych uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej 
Jadwigi w Dydni, którzy przed budynkiem Urzędu Gminy 
zatańczyli poloneza.

Po występie w sali narad Urzędu Gminy w Dydni od-
był się koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dydni, następnie zostały wręczone certyfikaty i 
statuetki przez Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskie-
go, Beatę Czerkies – Sekretarz Gminy Dydnia oraz Jolantę 
Bieda – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia.

Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów, 
jak i rodziców, miłym i wzruszającym przeżyciem oraz mo-
tywacją do dalszej pracy.

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

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

- udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, 
olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, 
artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, wo-

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

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Laureaci Certyfikatu:
Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w 

Dydni
1. Karol Wójcik – klasa III b gimnazjum - Krzywe
2. Julia Mazur – klasa III a gimnazjum - Dydnia
3. Martyna Rzeszut – klasa III a gimnazjum - Dydnia
4. Patrycja Nieznańska – Klasa  III b gimnazjum - Jabłonka
5. Mateusz Dmitrzak – klasa IIIa gimnazjum - Dydnia
6. Karolina Rachwalska – klasa III b gimnazjum - Jabłonka

Zespół Szkół w Niebocku
1. Wiktor Pierożak – klasa III gimnazjum - Niebocko
2. Anna Szczepanek – klasa III gimnazjum - Niebocko
3. Karolina Krzysik – klasa III gimnazjum - Niebocko

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni
1. Andżelika Seman kl. VI cykl 6-letni – Końskie
2. Mariusz Niziołek kl. VI cykl 6-letni – Jabłonka
3. Filip Siwiecki kl. VI cykl 6-letni – Krzemienna
4. Aleksandra Howorko kl. VI cykl 6-letni – Krzywe
5. Katarzyna Kondracka kl. VI cykl 6-letni – Krzywe

W oczekiwaniu na wyróżnienia

„Poloneza czas zacząć...”

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Jolanta Bieda
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Pomysł utworzenia Orkiestry Dętej na terenie Gmi-
ny Dydnia zrodził się w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego 
Wójta Gminy Dydnia - Henryka Dąbrowieckiego z gorącą 
aprobatą i poparciem świętej pamięci ks. Dziekana Adama 
Drewniaka – proboszcza Parafii Dydnia. Tworzono orkie-
strę i zarazem rozpoczęto rozmowy dot. kapelmistrza. Tego 
trudnego i odpowiedzialnego zadania podjął się Pan Zyg-
munt Podulka. 

W 1998 roku zorganizowano pierwsze zebranie, na 
którym to spisano listę członków orkiestry i ustalono składy 
sekcji, rozdano także instrumenty, a kapelmistrz zaprowa-
dził także pierwszy dziennik zajęć praktycznych. Pierwszy 
skład orkiestry według Dziennika zajęć założonego w 1999 
roku liczył 27 muzyków.  Tak rozpoczęła się mozolna i upor-
czywa nauka gry na instrumentach.

Orkiestra Dęta Gminy Dydnia wykonywała i nadal 
wykonuje liczne koncerty na terenie naszej Gminy (uroczy-
stości gminne, kościelne, np.: dożynki, pasterka w kościele 
parafialnym w Dydni, koncerty kolęd i pastorałek w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dydni, prezentacja pieśni kościel-
nych podczas uroczystości bierzmowania), jak poza gra-
nicami (koncert w Kolegiacie Brzozowskiej, koncert pieśni 
wielkanocnych, udział w licznych przeglądach gminnych i 
powiatowych).

Największym jednak sukcesem orkiestry był jej udział 
w uroczystości nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowe-
go Obywatela Gminy Dydnia. Na tę okoliczność orkiestra 
przygotowała pieśni religijne i świeckie. Niezapomnianym 
przeżyciem dla wszystkich członków orkiestry była audien-
cja u Ojca Świętego w Castel Gandolfo zorganizowana 
przez Jerzego F. Adamskiego Wójta Gminy Dydnia.

Dzięki rzetelnej, uczciwej i systematycznej pracy ka-
pelmistrza Zygmunta Podulki oraz wsparciu finansowemu 
Urzędu Gminy  oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni 
Orkiestra Dęta koncertuje do dnia dzisiejszego.

12 kwietnia 2018 r. w Sali Widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w 
Dydni odbył się Jubileuszowy Koncert z okazji 20-lecia 
działalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. Koncert ten 
zgromadził wielu miłośników muzyki wykonywanej przez 

tę orkiestrę. 
Jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej Gminy Dydnia roz-

poczęła swoim pierwszym występem publicznym młodzie-
żowa kapela ludowa „Młoda Przepióreczka” działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni. Kapela ta jest kontynu-
acją kapeli „Przepióreczka”, która przez wiele lat reprezen-
towała Gminę Dydnia na licznych festiwalach, przeglądach, 
uroczystościach, zarówno w Polsce jak poza granicami, np. 
w Słowacji. Młodzi artyści z kapeli „Młoda Przepióreczka” 
zaprezentowali następujące utwory: „Jakżem młodą panną 
była”- z repertuaru kapeli „Przepióreczka”, „Wieź mnie ko-
niu wieź”, „To i hola”, „Miele młyn”, a także „Lipka”. Opieku-
nem kapeli jest Dariusz Klimowicz.

W kolejnej części Jubileuszu Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dydni – Jacek Adamski przywitał za-
proszonych gości oraz zgromadzoną publiczność. Wśród 
osób, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością byli: 
Dyrektor Biura Poselskiego - Aneta Figiel, która reprezen-
towała Posła na Sejm Rzeczypospolitej Piotra Uruskiego, 
Wójt Gminy Dydnia - Jerzy Ferdynand Adamski, Sekre-
tarz Gminy Dydnia – Beata Czerkies, Viceprezes Zarzą-
du Gminnego OSP w Dydni - Stanisław Pytlowany wraz 
z całym zarządem, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia 
– Piotr Szul wraz z Radnymi Gminy Dydnia, Dyrektorzy 
szkół z terenu Gminy Dydnia, m.in. Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dydni – Iwona Pocałuń, sołtysi poszczegól-
nych wsi Gminy Dydnia, osoby związane z Orkiestrą Dętą 
Gminy Dydnia: Henryk Dąbrowiecki – założyciel Orkiestry 
Dętej, Zofia Rychlicka, Krystyna Węgłowska, Małgorzata 
Turopolska – emerytowana instruktor do spraw kultury, Jan 
Zarzyka, Czesław Serafin.

Uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia dzia-
łalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia rozpoczęto od od-
czytania historii tejże Orkiestry Dętej przez Annę Wójcik. 
Orkiestra dęta wykonała utwory muzyki marszowej, kla-
sycznej, rozrywkowo-popularnej oraz swingowej. Muzycy 
grający w orkiestrze pod batutą Zygmunta Podulki odnieśli 
wielki sukces muzyczny.

Skład Orkiestry Gminy Dydnia, która wystąpiła na 
koncercie z okazji 20-lecia Jubileuszu:

Kapela „Młoda Przepióreczka”

Jubileuszowy koncert

fot. G. Cipora

fot. G. Cipora

Anna Wójcik
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Marek Sztaba – saksofon barytonowy; 
Kacper Bogaczewicz, Aleksandra Czopor, Tobiasz Siwiecki, 

Karol Wójcik, Aneta Sztaba  – saksofony altowe;
Emil Kędra, Henryk Siwiecki, Filip Błądziński – saksofony 

tenorowe
Piotr Nieznański, Piotr Podulka, Piotr Wolwowicz, Przemy-

sław Sidor, Mateusz Smyczyński, Dominik Demkowicz 
– trąbki

Justyna Wójcik, Magda Kondracka, Zuzanna Stadnik, Ka-
mila Krowiak – flety

Kamil Puchalski, Tomasz Krowiak, Karol Malawski, Dawid 
Kraczkowski, Jakub Rysz – klarnety

Marek Bocoń, Mariusz Krowiak, Radosław Pałys – saks-
horny altowe

Łukasz Krowiak, Janusz Wójcik, Edward Florek – sakshor-
ny tenorowe

Krzysztof Piątek – puzon
Paweł Piotrowski, Kamil Zubel – tuby
Bartłomiej Wójcik – helikon
Rafał Bluj – gitara basowa
Bronisław Krowiak – bęben wielki
Witold Krowiak – perkusja
Klaudia Graboń, Anna Rygiel – wokal
Mateusz Podulka, Rafał Rachwał - solo

 Orkiestra Dęta wykonała następujące utwory: 
1. „Marsz nr 14” – utwór typowy dla każdej orkiestry dętej;
2. „Yakety Sax” – solówka  na saksofonie tenorowym w wy-

konaniu Filipa Błądzińskiego; 
3. „Whatever Lola Wants” – piosenka pochodząca z „Damn 

Yankees”, którą zaśpiewała Klaudia Graboń;
4. „Do zakochania jeden krok” – piosenka z repertuaru An-

drzeja Dąbrowskiego;
5. „Maple Leaf Rag” – przeróbka znanego ragtimu, amery-

kańskiego pianisty Scotta Joplina. Solo na trąbce wyko-
nał Piotr Nieznański;

6. „Dziadek Polka” – popularny utwór, znany z audycji „Lato 
z Radiem”. Solo – Mateusz Podulka;

7. „Jak pięknie by mogło być” – piosenkę z repertuaru Ha-
liny Frąckowiak zaśpiewała Anna Rygiel;

8. „Hungarian Dance” – utwór z cyklu „Tańce Węgierskie”, 
skomponowany przez Johannesa Brahmsa;

9. „Tanz mit Johann Strauss” – wiązanka walców wiedeń-
skich w metrum na trzy;

10. „Boney M Super Hits” – największe przeboje znanej za-

chodnio-niemieckiej grupy „Boney M”, przedstawiciela 
Muzyki Disco;

11.  „Skayfall” – piosenka przewodnia z filmu o przygodach 
Jamesa Bonda, którą wykonuje piosenkarka Adele. Na 
koncercie utwór ten zaśpiewała Klaudia Graboń;

12. „Sex Bomb” w wersji instrumentalnej – utwór z 1999r. 
nagrany przez walijskiego piosenkarza Toma Jonesa; 

13. „Czardasz” – popularny utwór na skrzypce, oparty na 
muzyce węgierskiej. Solo – Rafał Rachwał;

14. „Glenn Miller Medley” – utwór z repertuaru orkiestry 
Glenna Millera;

15. „One Moment in Time” – utwór amerykańskiej piosen-
karki Whitney Houston w wersji instrumentalnej – solo 
na trąbce wykonał Przemysław Sidor;

16. „Feeling Good” – piosenka z repertuaru Niny Simone 
czy Michaela Buble zaśpiewała Anna Rygiel;

17. Marsz „National Emblem” .
Po pięknym, wzruszającym koncercie Dyrektor Biu-

ra Poselskiego - Aneta Figiel podziękowała Orkiestrze Dę-
tej w imieniu Posła – Piotra Uruskiego za 20-letnią działal-
ność w na terenie Gminy Dydnia oraz za wspaniały koncert 
jubileuszowy. Następnie Wójt Gminy Dydnia złożył podzię-
kowania  całej Orkiestrze Dętej, również kapelmistrzowi or-
kiestry za 20 lat trudnej, a także owocnej pracy muzycznej 
oraz za trud włożony w wykonywanie utworów muzycznych 
na tak wysokim poziomie. Nastąpiło wręczenie Grawertonu 
dla kapelmistrza i Orkiestry Dętej. Wójt Gminy Dydnia wraz 
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni dokonali 
wręczenia podziękowań i upominków dla Dyrygenta – Zyg-
munta Podulki, również dla założyciela orkiestry – Henryka 
Dąbrowieckiego oraz dla muzyków z Orkiestry Dętej Gminy 
Dydnia oraz dla tych, którzy w niej grali i byli z nią związa-
ni. Dyrektor GOK-u w Dydni odczytał okolicznościowy list 
w imieniu Starosty Powiatu Brzozowskiego – Zygmunta 
Błaża i wręczył kwiaty oraz upominki Zygmuntowi Podulce. 
Przedstawiciele zarządu OSP w Dydni przekazali kolejny 
Grawerton dla Orkiestry Dętej.  Wyrazy wdzięczności za 20 
lat cierpliwości, wyrozumiałości i życzliwości wyrazili człon-
kowie Orkiestry Dętej, którzy złożyli wzruszające podzięko-
wania dla ich nauczyciela – Zygmunta Podulki.

Po tak serdecznych podziękowaniach odbył się po-
częstunek, przygotowany dla Orkiestry i zaproszonych go-
ści przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Biblio-
tek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Podczas imprezy była 
również możliwość obejrzenia wystawy zdjęć z okresu 20 
lat działalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. Wzruszenie 
i radość malowały się na twarzach osób grających w Or-
kiestrze Dętej, wspominających cały ten czas muzycznych 
wyzwań, czas nawiązania przyjaźni i współpracy z innymi 
muzykami. 

Słowa podziękowania:
 „Dziękujemy serdecznie Orkiestrze Dętej Gminy 

Dydnia za te 20 lat wspaniałych doznań muzycznych, 20 lat 
współpracy, 20 lat pięknej przygody z muzyką. 

Życzymy wszystkim osobom z orkiestry i dyrygento-
wi Zygmuntowi Podulce dalszych sukcesów muzycznych, 
owocnej pracy. Aby te następne lata współpracy tworzyły 
ciąg dalszy tej wspaniałej, niezapomnianej przygody mu-
zycznej.”

Anna Wójcik

Gratulacje dla orkiestry

fot. G. Cipora
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27 maja 2018 roku – to znów uro-
czysty, pełen radości i wzruszeń dzień dla 
całej Rodziny Teresy i Mieczysława Bie-
dów z Dydni.

To 104. urodziny Mamy Mieczysła-
wa – Pani Janiny Bieda.

Życzyliśmy nowych 100 lat zdro-
wia, siły, radości na każdą chwilę każdego 
z nadchodzących dni i lat – wśród najbliż-
szych.

Pani Janina wzruszona przyjmo-
wała życzenia od rodziny, przyjaciół, są-
siadów. Na stronie internetowej piękne 
i szczere słowa zawierała gratulacyjna 
notatka Samorządowych Władz Gminy. 
Wszystkim życzeniom towarzyszył po-
dziw i radość z faktu osiągnięcia przez 
Dostojną Jubilatkę wieku, który dla więk-
szości z nas jest marzeniem wręcz nie-
osiągalnym.

Jesteśmy szczęśliwi, że Pani Janina jest z nami, 
wkraczając w nowe stulecie! Były życzenia na „każdy rok 
nowego stulecia w drugim stuleciu”. I na każdy rok czerwo-
na róża! Oby znów uzbierało się ich jak najwięcej!

Pani Janina uśmiechnięta, wzruszona, dziękowała, a 
odnośnie przyszłości stwierdziła: „Będzie jak Pan Bóg da!” 
To też było dla wszystkich oczywiste...  

Poprosiłam, aby opowiedziała nam jeszcze coś cie-
kawego – najlepiej wesołego – ze swego tak bogatego w 
wydarzenia życia.

- Jedynym wesołym wydarzeniem z powojennych 
czasów było dla mnie poświęcenie chorągwi – teraz się 
mówi sztandaru – Ochotniczej Straży Pożarnej w 1947r. 
w Dydni. Odbyło się to na sumie w kościele. Staliśmy na 
środku przed balaskami. Od balasek do drzwi wejściowych, 
górą były wstęgi – tak było uroczyście! Święcił Proboszcz 
ks. Stanisław Krypel. W kazaniu chwalił pracę strażaków, a 
we Mszy Świętej modlił się, żeby zawsze bezpiecznie koń-
czyły się akcje pożarowe.

Ja i taki obcy Pan – chyba z Brzozowa – byliśmy 
„kumami” dla tego sztandaru, tośmy go razem trzymali w 
czasie pokropienia. Po Mszy Świętej poszliśmy wszyscy do 
parku koło dworu na Dolnej Dydni. Na początku było powi-
tanie, a potem wszyscy „ważni” zostali wyczytani – ja już nie 
pamiętam tych ludzi, ale było ich sporo. Wszyscy po kolei 
szli na scenę, wbijali gwoździe w drzewce sztandaru i da-
wali pieniądze do takiej puszki, bo sztandar był ze składek 
ludzi miejscowych, a wyszywały go Siostry Służebniczki ze 
Starej Wsi.

- To był pierwszy sztandar straży pożarnej?  - zapy-
tałam.

- Nie! W czasie wojny był sztandar, ale zaginął! Mó-
wili, że był przechowywany – nie wiadomo czy spłonął w 
jakim pożarze, czy może Niemcy znaleźli i zniszczyli go. 
Myśmy byli z kumem pierwsi wyczytani do wbijania gwoździ 
– to było dla mnie wielkie przeżycie, wzruszenie, ale i trochę 
strach, czy dobrze zrobię – to i nogi się trzęsły. Poszliśmy 
razem i bili nam brawo! To chyba dobrze nam wyszło. To 
był wtedy wielki zaszczyt dla mnie – kobiety ze wsi. Jak już 
wszyscy wrócili ze sceny zaczął się festyn – zabawa prawie 

do rana. Wtedy – pamiętam – była już w 
Dydni Gromadzka Rada. A pierwszym soł-
tysem od wojny był Józef Kłodowski, co 
miał takie „powiedzonko”: „szkoda gadać 
– po gadaniu” - bo i co w tamtych czasach 
człowiek ze wsi miał do gadania! Potem 
sołtysami byli Stanisław Wójcik, potem 
Wojciech Kłodowski, a następnych to chy-
ba już ludzie pamiętają! Zaraz po wojnie 
byli przy sołtysach „posługiwacze groma-
dy”. Ich zadaniem było zawiadamianie 
ludzi o ważnych sprawach wiejskich – 
przepisach, zebraniach itp. Chodzili więc 
wiejską drogą i często głośno wykrzykiwa-
li treść przekazu, a mieszkańcy starali się 
usłyszeć i zapamiętać wszystko. Potem 
tych „posługiwaczy” zamieniono na „mo-
tyle”, czyli kartki podawane od domu do 
domu po uprzednim przeczytaniu treści 
zawiadomienia.

Życie po wojnie było bardzo ciężkie. Najgorsze były 
„obowiązkowe dostawy” - trzeba było oddawać wyznaczo-
ną ilość zboża, ziemniaków, mięsa i mleka i to w określo-
nym terminie, bo jak nie to groziło nawet więzienie. Czasem 
zboże było jeszcze zielone, a już przychodziły nakazy, żeby 
oddawać – potem ponaglenie i areszt. Mąż mój Franciszek 
siedział 2 miesiące, bo nie oddał w terminie mięsa – miał 
„zapisanego prosiaka na sierpień, a kazali oddać już w 
maju. Prosię było za małe – to więzienie. Adwokat koszto-
wał 2 wieprzki, żeby męża wypuścili, bo groziło mu pół roku, 
a tu nadchodziły żniwa! Tak samo było z Andrzejem Kocyła 
– to nawet jak go aresztowali mówili, że to na pokaz zamy-
kają, żeby inni mieli przestrogę i oddawali w terminie.

- A czy płacono za „obowiązkowe dostawy”?
- Ha! Za oddaną 1 tonę ziemniaków jako „obowiązko-

wa dostawa” można było kupić 50kg soli! Roboty było dużo 
w gospodarstwie, bo wszystko robiło się rękami, a często 
młodzież zabierano do „Junaków”, gdzie pracowali w rolni-
ctwie albo na budowach. To się nazywała „Służba Polsce” 
- najwięcej koło Warszawy. Córka była w „SP” w Warsza-
wie. Pracowały na polach w skwarze czy deszczu, dowozili 
je odkrytymi autami. Zachorowała mocno na uszy i gardło. 
Jak wróciła po terminie do domu, trzeba było znowu sprze-

Jubilatka z władzami gminy i najbliższymi
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dać jałówkę, żeby ja leczyć. Wtedy nie było w domu renty, 
ani żadnego innego źródła dochodu, a ona była już bardzo 
chora. Czasem kogoś udało się „wykupić” od wyjazdu, ale 
to dużo kosztowało, nie każdego było stać i nie zawsze było 
uczciwe. (Zamilkła na chwilę – jakby „zbierała myśli”). Jesz-
cze to chcę powiedzieć: w czasie wojny i po wyzwoleniu byli 
partyzanci, co naprawdę walczyli o Polskę. Ale oprócz tego 
były i bandy, co się „podszywały” pod  organizacje, a robili 
złe rzeczy – kradli, bili się itp. Był taki czas, że dostaliśmy 
nakaz zakwaterowania porucznika, żeby pilnował bezpie-
czeństwa. To się nazywało „UB”. U nas mieszkał, a codzien-
nie jeździł furmanką po wsiach ze swoimi ludźmi. Wszyscy 
chłopi bali się nawet popatrzeć w jego stronę, żeby się nie 
narazić. A ja musiałam dać mu mieszkanie i jeszcze jeść. 
To były trudne trzy miesiące! Raz usłyszałam, jak mówił do 
żołnierza, że „będzie czystka”. To jak porucznik był już sam 
i poszedł do „wychodka”, wpadłam do izby i zobaczyłam na 
stole  pod jego teczką papier, co były wypisane nazwiska lu-
dzi z Dydni i Krzemiennej, których mieli łapać. To byli znani, 
niewinni ludzie. Zdążyłam przed powrotem porucznika za-
jąć się robotą w stajni, a potem prędko pogoniłam do Bolka 
Biedy – Brata Ludwika Biedy (Rymarza) i powiedziałam, co 
grozi tym zapisanym na kartce. Wróciłam do domu. Porucz-
nik zapytał, gdzie byłam i po co? U sąsiadki, bo zachorowa-
ła, wymiotuje i nosiłam jej zioła – odpowiedziałam. Uwierzył. 
Zaraz też poszedł, bo furmanka już czekała niedaleko na 
drodze i pojechali. Wrócił późnym wieczorem zmęczony, 
brudny i zły, bo nikogo już nie zastali i nikogo nie udało 
się zamknąć. Dopiero po jakimś czasie Adam Klimowicz, 
Kawa (chyba Marian), Bolek Bieda i inni dziękowali mi, że 
uratowałam im wtedy życie. Ale nie zawsze się tak dobrze 
kończyło. Jak później złapali Bolka i Władka Biedów, to w 

więzieniu tak ich zbili, że już potem żyli niedługo.
Znowu za wypuszczenie zamkniętego jednego z Kró-

lów kazali przywieźć 40 tysięcy. Brat Józef pojechał wykupić 
go do Sanoka. Pieniądze wzięli, kazali mu wyjść bocznym 
wyjściem. Gdy wychodził strzelili do niego. To fakty bez na-
zwisk sprawców i dat.

- A ten porucznik?
- W niedługim czasie nie wrócił na noc do nas. Nie 

było go 3 dni. Po 4 dniach przyjechali po jego rzeczy i po-
wiedzieli, że dostał przeniesienie. Ale czy naprawdę? Pani 
kochana!

- Chce Pani, żebym to napisała?
- Tak, przecież to prawda. Ja tu jestem najstarsza, 

najdalsze czasy pamiętam, a wy to tylko z książek i to róż-
nych!

Pani Janina opowiadała, jakby widziała to przed ocza-
mi, jakby na nowo czytała księgę swego życia… Szkoda, że 
wesołe było tylko „bycie kumą sztandaru” czyli chrzestną 
Mamą Sztandaru OSP Dydnia w 1947r. Jakie „skarby prze-
szłości” kryje jeszcze Jej pamięć? Czy zdąży? Czy zechce 
je nam przekazać ta jedna z cichych bohaterek tamtych lat? 
Zachowała się „jak trzeba” nie patrząc, że naraża własną 
rodzinę - dzieci, własne życie. Dla nas obraz wojny, to film 
lub książka, ale chyba takie zwierzenia są najwartościow-
sze, bo szczere i prawdziwe.

Dziś, gratulując raz jeszcze Dostojnej Jubilatce tak 
dobrej możliwości przekazania obrazów ze swego życia, 
dziękujemy za każdą chwilę, którą nam przedstawiła, pro-
simy o jeszcze – bo Jej osoba – to nasza historia, historia 
Polski i prawdziwych, a zarazem niezwykłych, wspaniałych 
ludzi, których życie ma wartość wzorcową.

Halina Pocałuń

W środę Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2017r. od-
szedł do Domu Ojca w niebie Proboszcz Ks. Prałat Adam 
Drewniak.

Był naszym ojcem, przewodnikiem duchowym, go-
spodarzem parafii, a ponadto przyjacielem, kolegą z pracy, 
nauczycielem naszym i naszych dzieci.

Iluż lekcji my sami potrzebowaliśmy i otrzymaliśmy 
– nie jeden raz w sposób „ostry”, bo bardzo bezpośredni 
– ale nigdy ich nie zapomnimy, lecz przekażemy potrzebują-
cym – bo były trafne, prawdziwe i zawsze „na czasie”. „Jeśli 
uważasz, że nic ci nie brakuje, że masz wszystko, że nie 
masz o co prosić – to podziękuj za to co masz, bo przecież 
otrzymałeś to wszystko z Góry”.

Pracował w naszej parafii przeszło 35 lat. Uczył religii 
w szkole podstawowej przede wszystkim – chociaż nie tylko 
– w Dydni.

Przeżycie Jego odejścia było dla nas parafian bardzo 
trudne – niespodziewane, bolesne –  niełatwe do przyjęcia w 
świadomości, że nieodwracalne – jak zawsze, gdy odchodzi 
„człowiek czynu, a nie słowa”, kapłan z „krwi i kości” - wielki 
duchem i sercem. Na zawsze pozostanie w naszej pamię-
ci przez swe człowieczeństwo, kapłaństwo, koleżeństwo, 
przez otwarcie na współczesne problemy od „małej ojczy-
zny” - parafii, przez gminę, powiat, region – aż po krańce 
świata – czyli tereny misyjne swych księży rodaków.

Odszedł wraz z naręczem dobra, które było Jego 
udziałem.

Adam Drewniak urodził się 15.12.1953r. w Brzozowie 
– syn Walentego i Stefanii z domu Sierant. Rodzice utrzy-
mywali się z pracy w gospodarstwie rolnym. Adam wraz z 
rodzeństwem pomagał w  trudnej i ciężkiej uprawie ziemi 
położonej w pagórkowatej Harcie. Tu spędził dzieciństwo, 
ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dynowie, gdzie w 1968r. zdał 
maturę.

Jako dobry i zdolny uczeń, interesujący się historią, 
brał udział w konkursach reprezentując szkołę – zdobywał 
nagrody, zwłaszcza z wiedzy o rewolucji i komunistycznym 
ruchu robotniczym.

Wiadomo, że radość przynosiły mu własne osiąg-
nięcia, ale jednocześnie, będąc rzetelnym w pogłębianiu i 
poszerzaniu wiedzy, „odkrył blichtr tej nowej gwiazdy ludz-
kości”.

Przez całe więc dalsze swe życie starał się demasko-
wać jej fałsz.

Ponadto wychowywał się w rodzinie o tradycjach 
patriotyczno-religijnych, gdzie ważnym elementem wycho-
wania była troska o przestrzeganie i wyznawanie  w życiu 
zasad katolickich.

W 1972r. jako absolwent Liceum Ogólnokształcące-

Halina Pocałuń



�Nasza Gmina Dydnia II/2018

go wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze-
myślu. Chociaż wiele osób było zaskoczonych tą decyzją, 
rodzice stwierdzili, że skoro wybrał drogę życiową dla służby 
Panu Bogu, należy to uszanować.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ordynariusza 
Przemyskiego Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 4 
czerwca 1978r., a za tydzień w rodzinnej Harcie odprawił 
swą prymicyjną Mszę Świętą. W życiu kapłańskim obrał 
motto życiowe z Pisma Świętego: „wszystko zaś czynię dla 
Ewangelii, aby mieć w niej swój udział”.

Pierwszą placówką, na którą został skierowany była 
parafia św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim, koło Nowej 
Dęby. Po 2 latach w sierpniu 1980r. przeniesiony został do 
naszej parafii dydniańskiej. Tu pełnił obowiązki wikariusza w 
latach 1980-84, po czym przeszedł na wikariat w Krośnień-
skiej Farze, by znów po 2 latach w lipcu 1986r. objąć parafię 
Dydnia, jako jej administrator i następca Ks. Prałata Stani-
sława Krypla, który był tu proboszczem ponad 50 lat.

Ks. Adam do swego dawnego proboszcza zawsze 
odnosił się z szacunkiem, z synowską troską i życzliwością, 
chociaż nie było łatwo objąć i kierować parafią u boku ko-
goś, kto przez pół wieku tę „owczarnię” prowadził, a teraz był 
obok – w dodatku chory, potrzebujący opieki i zrozumienia.

Ks. Adam Drewniak jednak od dnia, kiedy na wezwa-
nie Chrystusa odpowiedział „Tak” – to wierne TAK powtarzał 
każdego dnia  - czy było dobrze, czy przytłaczały Go trudy, 
problemy i cierpienia. To był szczególny przypadek człowie-
ka – kapłana, ojca parafii, przewodnika i przyjaciela. Przez 
codzienną posługę w kościele – w czasie Eucharystii, w kon-
fesjonale, w klasie szkolnej, przy łóżku chorego w czasie od-
wiedzin z Panem Bogiem, podczas wizyt duszpasterskich, 
przez włączanie do Wspólnoty Kościoła nowych członków 
w Sakramencie Chrztu Świętego, błogosławienie przed oł-
tarzem tego co najpiękniejsze – ludzkiej miłości mężczyzny 
i kobiety na wszystkie dni ziemskiego życia, wreszcie przez 
towarzyszenie w ostatniej drodze – co uważał za swą powin-
ność i obowiązek i też bez ważnej przyczyny nie opuszczał 
– sprawowanie pogrzebu tym, co wyprzedzili nas w drodze 
do wieczności – dziś utwierdził nas w przekonaniu, że całą 
mądrość i filozofię swego kapłańskiego życia zawarł w sło-
wach: „nieść dobro i pomagać potrzebującym”.

W podległych parafii 5 miejscowościach znał każde-
go. Dla każdego z parafian potrafił znaleźć czas i pomóc 
konkretnie – celowo, a zarazem dyskretnie. Pod Jego trosk-
liwym okiem kształtowało się 5 nowych kapłanów i siostra 
zakonna. Tworzone i prowadzone były grupy i wspólnoty pa-
rafialne, jak: Akcja Katolicka, KSM i Domowy Kościół.

Po pożarze chóru w 1981r. odmalowana została eta-
pami polichromia nawy głównej i naw bocznych, a wcześniej 
dach na kościele i wieże kościelne. Odnowiono też elewację 
zewnętrzną.

Wybudowany został nowy kościół w Temeszowie. 
Wiele prac wykonano na cmentarzu parafialnym, wybudo-
wano i wyposażono nową plebanię w Dydni, parkingi przy 
kościele.

Z troski i zaangażowania w sprawy lokalnej eduka-
cji i opieki społecznej za zgodą Kurii Przemyskiej nastąpiło 
przekazanie gruntu kościelnego pod budowę nowej szkoły i 
stadionu w Dydni, powstała Stacja Caritas, a budynek daw-
nej ochronki Sióstr Służebniczek nadal może służyć lokalnej 
wspólnocie jako przedszkole.

Ks. Proboszcz zaangażowany był w powstanie oraz 

działalność Orkiestry Dętej, która w 1999r. koncertowała w 
Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zgromadził bogatą bibliotekę, którą w testamencie 
swoim przekazał na rzecz biblioteki parafialnej.

Angażował się we współpracę z organizacjami spo-
łecznymi w parafii – głównie z jednostkami OSP w każdej 
wsi, których był kapelanem.

Żył sprawami całej Gminy Dydnia, sprawami powiatu 
i regionu i do takiej pracy zachęcał parafian.

Jeśli widział zło – piętnował – odważnie, konkretnie. 
Bez ogródek wyrażał swoje stanowisko, nie wahając się użyć 
potrzebnego uzasadnienia. Przekonany o słuszności bywał 
nieugięty – nie znaczy to, że nie potrafił przyznać komuś 
racji, ale wymagał od innych też jasnego uzasadnienia.

Potrafił wykorzystać każdą sytuację, aby uczyć – nie 
tylko na ambonie i w szkole.

We wspomnieniach przykładem nich będzie fakt spot-
kania Ks. Proboszcza na cmentarzu z „rozgadaną grupą do-
rosłej młodzieży” zapalającą pośpiesznie znicze na grobach 
przed uroczystością Wszystkich Świętych – nie przerywając 
rozmowy i żartów. Obserwujący ich Proboszcz – który czę-
sto spacerował alejkami na cmentarzu – podszedł i widząc, 
że już mają zamiar odejść od mogiły, zapytał: „To już? To 
wszystko?”

„A bo co?” – odezwał się chyba najodważniejszy z 
młodych.

„A… bo… ja…” - odpowiedział Ks. Proboszcz – „ja 
przyszedłem tu jeszcze z Różańcem!” Zapadła cisza… zro-
zumieli.

W ciszy robili znak krzyża i modlili się. Bogu Dzięki! 
Bo chyba zapamiętają to na całe życie! Była to swoista lekcja 
religii Naszego Proboszcza Ks. Prałata Adama Drewniaka.

Sam przecież z Różańcem nie rozstawał się nigdy i 
umiał przekazać to nabożeństwo do Matki Bożej, które prze-
jął od swego poprzednika – niezapomnianego również Ks. 
Prałata Stanisława Krypla, parafialnym Różom Różańco-
wym. A tę „rozgadaną młodzież” nauczył, co jest najważniej-
sze w czasie spotkania na cmentarzu.

Nam, wszystkim dorosłym – tym w pełni sił i seniorom 
– zbliżającym się „do drugiego brzegu” - zostawił pytanie w 
„Michaelu” jeszcze w 2013r. - które było, jest i będzie za-
wsze aktualne:

„Jak spojrzysz Panu Bogu w oczy, gdy On cię zapyta: 
czemu nie pozwoliłeś mi wejść do swojego domu?…

- Co mu odpowiesz?

Msza Św. sprawowana przez śp. Ks. Adama Drewniaka
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Bo jeśli powiesz Mu: Panie wejdź do mojego życia… 
i mimo, że grzech Cię opętał...że...nie trzymałeś z Nim...ale 
gdy pozwolisz, by Bóg uczestniczył w nędznym twoim życiu 
– to On ci nie odmówi, Swoim Miłosierdziem napełni two-
je serce… Z Ojcowską dobrocią da ci następną szansę na 
Jego Miłość”.

Księże Prałacie, Proboszczu Nasz i Ojcze, Lekarzu 
dusz, Opiekunie i Przyjacielu!

„Będzie Ciebie brakowało!” pisaliśmy w pożegnalnym 
numerze Gazety Gminnej.

Pustkę czuliśmy od pierwszych dzwonów obwiesz-
czających tę smutną wiadomość.

Trudno było uwierzyć, że człowieka , który godzinę 
temu po wyjściu z kościoła tak z nami serdecznie rozmawiał, 
żartował, śmiał się – swoim zwyczajem głośno – już na su-
mie nie będzie. Nigdy już nie będzie.

Znów czułam na ramieniu Twą ciężką, twardą dłoń, 
jak wtedy, gdy spotkałeś mnie na ławce w kościele półprzy-
tomną po własnych trudnych przeżyciach rodzinnych i sły-
szałam „Tak musi być! - Woli Bożej nie zmienisz!”

Jakże łatwo mówi się „Bądź wola Twoja,Panie!” gdy 
dni upływają po naszej myśli!…

W takich trudnych chwilach Nasz Proboszcz zjawiał 
się niespodziewanie – pomagał i znikał.

Teraz, gdy cios przyszedł tak nagle dla całej parafii, 

zrozumieliśmy jak trudno powiedzieć to Twoje „tak musi być” 
- gdy już naprawdę tak być musi.

Mówiłeś, że na nagłą śmierć też sobie trzeba zasłu-
żyć u Pana Boga. Że to dobrze, że tak szybko, że cierpienie 
fizyczne nie trwa długo – nieraz latami – że nie jest się dla 
nikogo  ciężarem, choćby to byli najlepsi, najukochańsi – czy 
najbardziej opiekuńcza ręka… żeby to tylko była „śmierć 
przygotowana” - by być na nią przygotowanym…

Na takie odejście zasłużyłeś sobie u Pana Boga swą 
pracą ludzką i kapłańską, postawą ojcowską i przyjacielską 
– serdeczną, ale wymagającą.

W ostatnich tygodniach byłeś tak radosny, ciepły, 
serdeczny, sądziliśmy, że jest lepiej, że będzie dobrze, że 
najgorsze minęło, bo często żartowałeś nawet ze swojej 
choroby twierdząc, że „rozwija się prawidłowo”.

Z pewnością też 06.01.2017 r. nikt z nas w Twoim 
uścisku dłoni, uśmiechu, w wyciągniętej ręce w geście po-
żegnalnym odjeżdżającym samochodom z parkingu nie wie-
dział, nie miał pojęcia – że to ostanie pożegnanie!

Nasz Proboszcz został w sercach i pamięci parafian i 
nic ani nikt tego nie zmieni. Wiemy, że nadal nam pomaga i 
będzie to czynić z nieba, jeśli tylko o to poprosimy.

Teraz przed nami egzamin najtrudniejszy. Egzamin 
z życiowego uniwersytetu Jego nauczania, z zadań, jakie 
stawiał nam indywidualnie i zbiorowo – rodzinami, grupami, 
pojedynczo - przy kratkach konfesjonału, w czasie kazań, 
w „Michaelu”, w czasie spotkań – nawet tych przy drzwiach 
kościoła, albo na „małych schodach” wiodących na parking 
i na plebanię.

Powtarzajmy więc zadany materiał, utrwalajmy wia-
domości nabyte, byśmy mogli uzyskać ocenę… przynaj-
mniej pozytywną!

Zastanawiajmy się też – jaka ocena – ale sprawiedli-
wa! - nam się należy.

Z pewnością jeszcze wiele możemy poprawić, a pew-
nego pomocnika  i wychowawcę mamy w Osobie Naszego 
Ks. Prałata Adama Drewniaka w Domu Ojca w Niebie.

Oby – z Jego pomocą – spełniło się nam to Jego „bę-
dzie dobrze” dla każdego z nas w wieczności.

Halina Pocałuń

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci 
Gór i Dolin” to jedno z najpopularniejszych i największych 
wydarzeń kulturalnych w regionie podkarpackim. W tym 
roku odbyła się już 14. edycja tej imprezy. Honorowym Pa-
tronatem imprezę objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej – Piotr Uruski. Na festiwal przybyły do Gminy Dyd-
nia zespoły ludowe z Bułgarii, Łotwy, Macedonii, Ukrainy i 
z Polski. 

Występ inauguracyjny festiwalu w wykonaniu  zespo-
łu z Łotwy „Uguntina” odbył się 22 czerwca 2018 r. (piątek) 
na placu przed Urzędem Gminy w Dydni.

W dniu 24 czerwca (niedziela) barwnym korowodem 
wszystkie zespoły ludowe  przemaszerowały do kościoła 
parafialnego w Niebocku. Tam odbyła się uroczysta Msza 

Śp. Ks. Adam Drewniak na Jubileuszu Stacji Caritas

Występ jednego z zespołów festiwalowych
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fot. J. T. Żaczek

Anna Wójcik
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Święta. Po południu na stadionie sportowym w Niebocku 
odbyła się Gala Finałowa festiwalu, gdzie wystąpiło siedem 
zespołów ludowych: „Gergjowcze” z miejscowości Petricz 
w Bułgarii, „Lider Dance” i „Lileya” – dwa zespoły z Użgo-
rodu na Ukrainie, „Af Goce Delćev” z Bitoli w Macedonii, 
„Uguntina” z Rygi na Łotwie i dwa polskie zespoły: „Zie-
mia Mielecka” z Mielca oraz gospodarz festiwalu „Kalina” 
z Niebocka, który rozpoczął galę zaprezentowaniem suity 
tańców żywieckich. Oficjalnego powitania zespołów i zgro-
madzonej publiczności dokonali: Poseł na Sejm RP– Piotr 
Uruski, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego 
– Henryk Kozik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dydni –Jacek Adamski. Festiwal otworzył Wójt Gminy Dyd-
nia – Jerzy Ferdynand Adamski. 

Wszystkie zespoły folklorystyczne prezentowały się 
w czterech blokach tanecznych. Mimo niesprzyjającej po-
gody wymienione zespoły ludowe zdobyły aplauz zgroma-
dzonej publiczności. Zespoły prezentowały tańce ludowe 
swoich krajów na bardzo wysokim poziomie artystycznym. 
Zakończenie festiwalu zostało zwieńczone wręczaniem 
cennych nagród rzeczowych i podziękowań.

Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie  Na 

Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia, festiwal dofi-
nansowano z budżetu powiatu brzozowskiego i z budżetu 
gminy Dydnia. W trakcie festiwalu były prowadzone dzia-
łania „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, 
w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i 
ich otoczenia” dofinansowane z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Rzeszowie.  

Sponsorzy: GRAN PIK Liwocz, Przedsiębiorstwo 
Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, AUTOMET 
(Sanok), Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Zajazd 
Biesiada u Kiełbasy w Dynowie, Marma Polskie Folie, Mil-
lenium Hall.

Patronat Medialny: Nowiny, Nowiny 24, RBR Brzo-
zów INFO.pl, Telewizja Rzeszów, Brzozowiana, ISanok, 
Brzozów 24, Nasza Gmina Dydnia, Wiadomości Brzozow-
skie, TV Podkarpacie, Polskie Radio Rzeszów, Bieszczady 
24 – Bieszczadzki Portal Informacyjny i Bieszczadzki Portal 
Turystyczny, Brzozowska Gazeta Powiatowa, Podkarpacie 
24, ESanok, Info Podkarpacie.

Anna Wójcik

Realizując jedno z zadań gminy, jakim jest gospo-
darka wodno-ściekowa, Gmina Dydnia przystąpiła do wyko-
nania ważnego dla ochrony środowiska zadania – budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe i Wydrna 
– w ramach którego wyposażony zostanie także drugi re-
aktor w oczyszczalni ścieków w Krzemiennej. Inwestycja ta 
realizowana jest w oparciu o otrzymane dofinansowanie z 
funduszy unijnych w ramach osi priorytetowej IV ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 

Koszt realizacji zadania pn.: Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II 
Etap wyniesie 9 413 176,62 zł, z tego dofinansowanie 4 668 
628,15 zł, udział własny Gminy Dydnia 4 744 548,47 zł. W 
ramach projektu zostaną wykonane kolektory kanalizacji 
sanitarnych w Krzywem i Wydrnej o łącznej długości 17,2 
km. Ponadto zostanie zakupione i zamontowane wyposa-
żenie drugiego reaktora oczyszczalni w Krzemiennej oraz 
zakupiony zostanie także sprzęt przeznaczony do eksploa-
tacji sieci kanalizacyjnych. 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w 

miejscowości Jabłonka rozpoczęła się budowa kolejnego 
odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin 
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska (której newralgicz-

Prezentacja zespołów

Przemarsz uczestników festiwalu do kościoła w Niebocku

fot. J. T. Żaczek

fot. J. T. Żaczek

Maciej Dżoń
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrnej
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ne odcinki są sukcesywnie remontowane z udziałem Gminy 
Dydnia). Wykonawcą chodnika długości 236 metrów jest 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z siedzibą w Nie-
bocku. 

Zakończone zostały także prace związane z dokoń-
czeniem remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie, 
prace remontowe prowadzone były sukcesywnie od kilku 
lat, w chwili obecnej wykonano elewację wraz z docieple-
niem zewnętrznym budynku. Ponadto wykonano ogrodze-
nie boiska sportowego za domem ludowym od strony cieku 
wodnego.

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji 
zbiorowej w Niewistce, mogą już się schronić przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi pod nową wiatą 
przystankową zamontowaną przy drodze wojewódzkiej, 
która ochroni podróżujących od deszczu, śniegu czy wia-
tru. W miejscowości Końskie natomiast naprawiona została 
zniszczona wiata przystankowa. 

Rozpoczęte zostały prace związane z II etapem bu-
dowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku. 
Jest to kontynuacja robót rozpoczętych we wrześniu 2017 
roku, w ramach których wyrównano i uzbrojono teren oraz 
wykonano betonową podbudowę pod nawierzchnię synte-
tyczną, ponadto wykonano ogrodzenie przyszłego komplek-
su boisk. W chwili obecnej wykonywana jest nawierzchnia 
syntetyczna, a uroczyste otwarcie boisk przewidziane jest 
w przeddzień inauguracji nowego roku szkolnego. 

W związku z potrzebą zapewnienia interesantom 
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przy budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy w Dydni, Gmina Dydnia 
rozpoczęła prace remontowe parkingu zlokalizowanego za 
przedmiotowym budynkiem. W ramach robót przeprowa-
dzony zostanie także remont budynku gospodarczego przy 
budynku urzędu, w zakres robót wchodzi wymiana pokrycia 
dachowego oraz wykonanie elewacji.

Wyremontowany budynek Ośrodka Zdrowia w Witryłowie

fo
t. 

G
. C

ip
or

a

Boisko w Niebocku
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Nowa wiata przystankowa w Niewistce
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Ogłoszony został przetarg na remont kolejnych 
dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowoś-
ciach: Dydnia (o długości 400 m) oraz Niebocku (długość 
790 m).

Remont sfinansowany będzie na zasadach dotych-
czasowych tj. 70 % ze środków  Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława Ortyla i 30 % z budżetu Gmi-
ny Dydnia.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku z rąk Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski odebrał promesę, wydaną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na kwotę 200 000 zł na reali-
zację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Krzy-
we” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców so-
łectwa Witryłów, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Gminą Dyd-
nia przeprowadzona zostanie rekultywacja drogi rolniczej  
w miejscowości Witryłów, na długości 400 m. Wykonane 
zostaną niezbędne roboty ziemne, nawierzchnia z płyt be-
tonowych typu JOMB na podbudowie żwirowej oraz rowy 
przydrożne. Prace sfinansowane zostaną z dotacji Woje-
wody Podkarpackiego pozyskanych z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych oraz z budżetu Gminy Dydnia. 

Powiat brzozowski w ramach utrzymania infrastruk-
tury drogowej przeprowadził długo oczekiwany remont od-
cinka drogi powiatowej nr 2048R relacji Niebocko przez 
wieś (Bośnia) w km 0+950 – 1+330. Prace polegały na 
wykonaniu wzmocnienia podbudowy przedmiotowej drogi, 
udrożnieniu rowu, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. 
Ponadto w ramach robót przedłużono przepust oraz wyko-
nano bariery ochronne.

Maciej Dżoń

Nowy parking przy budynku Urzędu Gminy w Dydni
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Droga w Niebocku

fot. G. Cipora

Nowa nawierzchnia drogi w Dydni

fot. G. Cipora

Wyremontowana droga na Bośnię
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Otrzymana promesa na przebudowę drogi w Krzywem.
Od lewej:Wójt Gminy Jerzy F. Adamski, Poseł Alina Szydełko, 

Poseł Krystyna Wróblewska, Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart, Starosta Bieszczadzki Marek Andruch
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W 2018 r. Gmina Dydnia udzieliła czterech dotacji na 
renowację obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim 
terenie. Dofinansowanie otrzymały: Parafia pw. Świętego 
Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, Parafia pw. 
Przemienienia Pańskiego w Końskiem oraz Parafia pw. M. 
B. Częstochowskiej w Jabłonce.

Środki w wysokości 110 tys. zł parafia w Dydni prze-
znaczy na wykonanie prac konserwatorskich i restaurator-
skich w kościołach: 70 tys. zł zostanie przeznaczone na 
prace restauratorskie w neogotyckim kościele parafialnym 
w Dydni wpisanym do rejestru zabytków; 40 tys. zł zostanie 
przeznaczone na renowację wnętrza kościoła filialnego w 
Obarzymie.

Parafia w Końskiem otrzymane z dotacji środki w wy-
sokości 50 tys. zł przeznaczy na dalsze prace renowacyjne 
w kościele oraz prace wokół kościoła. Prace konserwator-
skie będą również - przy wsparciu Gminy Dydnia - konty-
nuowane w Jabłonce. Otrzymane środki w wysokości 15 
tys. zł Parafia w Jabłonce przeznaczy na remont kościoła 
parafialnego.  

Warto wspomnieć, że Gmina Dydnia w latach ubie-
głych także przekazała dotacje na remonty kościołów wpi-
sanych do rejestru zabytków. W 2017 r. dotację otrzymała 

Parafia w Dydni w wysokości 165 tys. zł, które przeznaczyła 
na: kościół w Dydni – 100 tys. zł, kościół filialny w Krzemien-
nej – 50 tys. zł, kościół filialny w Obarzymie – 15 tys. zł.

Środki finansowe przekazano również Parafii w Koń-
skiem – 70 tys. zł oraz Parafii w Jabłonce – 15 tys. zł.

Kościół w Końskiem

Prace remontowe kaplicy w Krzemiennej

Kościół w ObarzymieZabytkowy kościół w Jabłonce

Świątynia w Dydni
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Według mojego rozeznania ta wizyta w Gułtowach 
była omawiana na spotkaniu z dyrektorami PGR i stała się 
przyzwoleniem i zachętą dla innych, aby wzięli się za re-
monty pałaców. W tym okresie PGR-y w Wielkopolsce wy-
remontowały dużą ilość dworów i pałaców, dając przykład 
innym województwom, jak należy dbać o obiekty zabytkowe. 
Największe osiągnięcia w tym zakresie miał dyr. kombinatu 
Manieczki mgr inż. Marian Baier, który odremontował kilka 
obiektów zabytkowych.

Innym wartościowym dworem (pałacem), którego re-
mont konserwatorski przebiegł bezboleśnie, a ocena prac 
była bardzo dobra, jest Srebrna Góra. Typowo polski dwór 
parterowy z bardzo wysokim dachem czterospadowym wraz 
z oficynami jest w swej urodzie wyjątkowy jak na Wielko-
polskę. Chyba w 1969 roku przyjechałem z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, panem magistrem Łomnickim, 
do tej miejscowości z zadaniem przejęcia dworu do remon-
tu. Weszliśmy do budynku, w salonie siedziała na gnieździe 
indyczka z małymi, zaczęliśmy wyrzucać nieproszonego 
mieszkańca, a tu jak spod ziemi wyłania się groźna postać 
chłopa z batem w ręku. Jakim prawem płoszycie moje in-
dyki, zapytał i już chciał bluzgnąć wiązanką, gdy szef WKZ 
pokazał mu swoją legitymację i krzyknął: “W jakim terminie 
mieliście się stąd wyprowadzić?”. “Ja nie wiem, kto tego 
indyka tu zapędził”, odpowiedział pojednawczo chłop i po 
chwili zniknął za rogiem budynku. Przejmowanie obiektu za-
cząłem od poddasza, w dachu były rozbite dwie dachówki, 
przez dziurę ciekła woda i drewniany strop gnił. Stwierdzili-
śmy zgodnie, że mieszkała tu straszna hołota, bo przecież tę 
dziurę można było łatwo zabezpieczyć, a teraz będzie wiele 
roboty z naprawieniem tego stropu i sztukaterii na parterze.

Jednak udało się na tym terenie zorganizować bardzo 
dobrą brygadę pracowników, pod dowództwem brygadzisty 
Edwarda Sochy, i przy pomocy poznańskich sztukatorów po 
trzech latach przekazać obiekt inwestorowi z oceną bardzo 
dobrą.

W okresie, w którym przekazywaliśmy ww. obiekt, 
dostałem z Warszawy zawiadomienie, że do Poznania przy-
jedzie przedsiębiorca z RFN. Mam się nim zająć, bo może 
będą jakieś zlecenia z tamtej strony. Istotnie, przyjechał mer-
cedesem Niemiec w średnim wieku i został zakwaterowany 
w hotelu Merkury. Na drugi dzień umowiliśmy się na spotka-
nie.  Po hotelowym śniadaniu zaproponowałem wycieczkę 
piechotą w kierunku Starego Miasta. Po drodze oglądał z 
zainteresowaniem budynki uniwersyteckie z czasów tzw. 
Wilusia, zamek, potem ratusz poznański i zapytał, gdzie tu 
jest polska architektura. Pokazałem mu Farę wraz z całym 
kompleksem budynków obecnego Prezydium, obiekt zapro-
jektowany przez ks. Wąsowskiego, a wybudowany przez 
00. Jezuitów w XVII wieku. Mimo to odniosłem wrażenie, że 
uważa, iż dominują w Poznaniu wpływy zachodniej kultury i 
cywilizacji. Nie miałem argumentów, aby zmienić ten pogląd. 
Późny obiad zakończył nasze spotkanie, nie chciał iść do 
opery, bo czuł się zmęczony i umówiliśmy się na drugi dzień 
rano na wyjazd w teren. Postanowiłem pokazać mu Srebrną 
Górę. Rano naszym fiatem pojechaliśmy do odremontowa-
nego dworu. Droga do Wągrowca była dobra i jechało się 

wygodnie, ale od Wapna do celu naszej podróży jakieś 3 
km jechaliśmy polną drogą po tzw. kocich łbach, tak że cza-
sem żołądek podchodził do gardła. Widok dworu i otoczenia 
był imponujący, wysoki dach, zupełnie inna architektura niż 
na Zachodzie. Weszliśmy do środka budynku, na ścianach i 
sufitach delikatne sztukaterie, posadzki, drewniane parkiety 
ułożone w różne wzory, piękne wnętrza. Wszystko to zrobiło 
duże wrażenie na moim gościu. Zapytał, kto to projektował i 
kto wykonywał roboty. W odpowiedzi wymieniłem nazwisko 
polskiego architekta z końca XVII wieku, a budowa została 
wykonana przez lokalnych rzemieślników dla pana Radzi-
mińskiego. Poinformowałem, że ostatnim właścicielem był 
pan St. Moszczeński. To, że na takim odludziu powstał taki 
obiekt, zaimponowało Niemcowi. Wracając, wstąpiliśmy na 
drugie śniadanie do restauracji w Wągrowcu. Po zjedzeniu 
jajecznicy na boczku, wstałem i podszedłem do wieszaka, 
gdzie wisiały nasze płaszcze. Nagle poczułem, że niemiecki 
gość podaje mi płaszcz, oczywiście ja również podałem mu 
jego płaszcz. Zrozumiałem, że tym gestem uznał mnie za 
równego sobie partnera. Wieczorem pożegnaliśmy się. Jego 
pobyt w Poznaniu dobiegł końca i rano odjechał do Niemiec. 
Zdaje się, że Zarząd PKZ otrzymał od niego jakieś zlecenia 
na roboty konserwatorskie, ale nie jestem pewien, czy tak 
się stało. W roku 1970, gdy już mieszkałem z całą rodziną w 
Poznaniu, zostałem zaproszony do komitetu dzielnicowego 
PZPR na rozmowę. Przy biurku siedziało dwóch towarzyszy. 
Popatrzyli na mnie, poprosili, abym usiadł i opowiedział o 
planach przedsiębiorstwa na przyszłe lata. Po pobieżnym 
omówieniu tematu panowie ci oznajmili, że muszą spisać ze 
mną ankietę. Zadano mi kilka rutynowych pytań, a następnie 
te, o które im chodziło, a mianowicie: jakie mam poglądy 
życiowe? Odpowiedziałem że materialistyczne, bo przecież 
inaczej nie mogłem. Następne pytanie dotyczyło religii, czy 
chodzę do kościoła, czy dzieci są ochrzczone, czy uczęsz-
czają na lekcje religii? Odpowiedziałem, że tak. Zobaczy-
łem, że towarzysze są niezadowoleni z odpowiedzi. Popa-
trzyli po sobie i zapytali z ironią, czy nie noszę baldachimu 
nad księdzem? Mówię, że nie. To jedno, co dobrze robicie, 
powiedzieli. Na tym rozmowa się zakończyła i nasze spotka-
nie. Po wyjściu z komitetu pomyślałem, że jestem niepewny 
ideologicznie dla partii i będę obserwowany. Co robić, ta-
kie czasy. Nim została uruchomiona Pracownia Konserwa-
cji Mebli Zabytkowych, udało mi się jako turyście zobaczyć 
magazyn niszczejących podworskich mebli stylowych nale-
żący do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Byłem prawie 
pewien, że pierwsze zlecenia na konserwację i naprawę ich 
otrzymamy właśnie z Poznania. Nic błędniejszego, pan dyr. 
doc. K. Malinowski uważał inaczej, że muzeum samo potrafi 
załatwić ten problem i dlatego nic w tej materii nie zrobiono. 
Pierwsze ograniczone zlecenia dostałem od nich w 1976 
roku. To też była chyba jakaś typowo poznańska rozgrywka, 
w rezultacie na własną szkodę. Mimo to nasz portfel zleceń 
był zawsze przeładowany, wykonywaliśmy remonty i konser-
wacje mebli dla: muzeum w Kozłówce, Warszawie, Gorzo-
wie Wielkopolskim, dla Rady Państwa, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, stadniny koni w Iwnie i w Racocie, dla PGR 
itd. Wszyscy przywozili meble własnym transportem i każde-
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mu się to opłacało, bo oprócz wykonanej pracy otrzymywał 
opis przebiegu remontu oraz historię mebla. Podczas badań 
nad meblami sprowadzonymi z ambasady w Londynie przez 
MSZ dowiedzieliśmy się, że są one fundacją ówczesnego 
ambasadora II RP pana Edwarda Raczyńskiego.

W pracach konserwatorskich, tak przy obiektach 
stacjonarnych, jak i ruchomych, napotyka się na wiele rze-
czy i faktów, o których w trakcie nauki w szkole się milczy, 
bowiem te fakty przeczą obowiązującym tendencjom poli-
tycznym. Nic nie mówi się na lekcjach historii o ludziach, 
którzy cały swój majątek, dorobek wielu pokoleń zostawili 
do dyspozycji narodu, np. Fundacja Kórnicka Władysława 
Zamoyskiego z roku 1924, albo którym zaborcy konfisko-
wali całe majątki za udział w powstaniach narodowych lub 
manifestacyjnej żałobie po upadku powstania styczniowego. 
Nasze badania naukowo-historyczne dokumentowały wiele 
faktów, lecz pozostają one dalej niewykorzystane.

Praca przy konserwacji obiektów zabytkowych da-
wała mi dużo zadowolenia i satysfakcji. Każdy obiekt jest 
inny, ma różne problemy konstrukcyjne, konserwatorskie i 
przypomina naszą polską historię. W ich murach kryją się 
tajemnice, o których nigdy się nie dowiemy. Są one świad-
kami różnych kolei losów właścicieli i otoczenia. Dlatego 
moje zaangażowanie było tak duże, bo rozumiałem, że ra-
tuję świadectwa kultury materialnej i cywilizacji ziemiaństwa 
polskiego, w którym tkwią moje korzenie. Dla uzupełnienia 
swoich wiadomości teoretycznych z zakresu konserwacji 
obiektów zabytkowych w latach 1966-67 uczęszczałem na 
specjalny kurs konserwatorski na Uniwersytecie w Toruniu, 
a w latach 1970-72 na Wydziale Architektury Politechniki 
w Warszawie ukończyłem studia podyplomowe, również z 
zakresu konserwacji obiektów zabytkowych. To połączenie 
praktyki zawodowej z teorią pozwoliło mi w wystarczający 
sposób wypełniać swoje obowiązki.

W latach 70. wprowadzono w przedsiębiorstwie 
współzawodnictwo między oddziałami PKZ. Należało wyka-
zać się dobrą organizacją pracy, bardzo dobrymi wynikami 
ekonomicznymi i wysoką jakością wykonywanych robót. W 
roku 1912 zdobyliśmy I miejsce w skali kraju. Było to bar-
dzo duże osiągnięcie załogi, co odbiło się szerokim echem 
w środowisku konserwatorskim, jak również, wśród admini-
stracji państwowej. Uroczystości wręczenia sztandaru prze-
chodniego odbyły się w roku 1973 na uroczystej i podniosłej 
akademii z udziałem władz Poznania i województwa. Sztan-
dar wręczał generalny konserwator zabytków Ministerstwa 
Kultury i Sztuki prof. Alfred Majewski. Były przemówienia, 
gratulacje, odznaczenia i nagrody, a potem nasza rada za-
kładowa wraz z dyrekcją wydała, przyjęcie, bowiem takie 
chwile powinny być uczczone i nie zapomniane. Jeszcze 
raz oficjalnie zdobyliśmy sztandar przechodni i I miejsce we 
współzawodnictwie między oddziałami w roku 1975 i rów-
nież wtedy była podniosła uroczystość.

Z sentymentem wspominam kilka wyremontowanych 
i odnowionych przez oddział poznański obiektów, które do 
dzisiaj odgrywają ważną rolę w regionie. Należy do nich pa-
łac w Śmiełowie, odremontowany dla potrzeb Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu.

Na sześć miesięcy przed terminem przekazania pa-
łacu użytkownikowi zaistniała konieczność powiększenia 
załogi o pracowników z wyższymi kwalifikacjami. Poważną 
trudnością w realizacji tego zamierzenia był brak możliwo-
ści zakupienia przez załogę podstawowych artykułów żyw-

nościowych, jak nawet chleba, bo trzeba było go zamawiać. 
W sąsiednim PGR była stołówka pracownicza, udałem się 
więc do dyrektora PGR, aby odpłatnie umożliwił naszej 
załodze korzystanie z obiadów. Kategorycznie odmówił, 
uzasadniając swoją decyzję brakiem możliwości. Dał mi 
do zrozumienia, że jest przeciwny ładowaniu pieniędzy w 
remont tego budynku. Uważał, że można je zużyć z więk-
szym pożytkiem gdzie indziej. W tej sytuacji musieliśmy od-
delegować jeden samochód dostawczy do Śmiełowa, aby 
nim dowozić obiady i zaopatrzenie z Żerkowa oddalonego 
o kilka kilometrów.

Wyremontowany i odnowiony pałac w Śmiełowie zo-
stał przekazany w terminie. W trzy miesiące po zakończe-
niu robót Muzeum Narodowe w Poznaniu z oddziałem w 
Śmiełowie zainaugurowało swoją działalność. Na otwarcie 
zostało zaproszonych wielu gości i oficjeli z nowo powstałe-
go woj. kaliskiego, z I sekretarzem KW PZPR tow. Jerzym 
Kusiakiem i wojewodą. Myśmy przyjechali na miejsce o 
godzinie l0, było już dużo gości, a na dziedzińcu stała or-
kiestra dęta; mimo że dzień był pochmurny i siąpił drobny 
deszczyk, orkiestra stała w gotowości. Czekali na przyjazd 
oficjeli z Kalisza. Istotnie, po chwili zajechały trzy limuzy-
ny i wysiedli oczekiwani goście, orkiestra zagrała marsza. 
Zaczęto zwiedzanie pałacu i wystawy. Dyr. Prof. Kazimierz 
Malinowski objaśniał historię eksponatów I sekretarzowi, 
wojewodzie i kilku innym ważnym osobom, my - przedsta-
wiciele PKZ - szliśmy z pozostałą częścią zaproszonych go-
ści nieco z tyłu. W większości znaliśmy program wystawy. 
W pewnym momencie ktoś podszedł do mnie i powiedział, 
jest pan proszony przez I sekretarza na obiad do restau-
racji, która znajdowała się przy drodze do Kalisza, proszę 
jechać za nami, gdy będziemy odjeżdżać. Po dwóch go-
dzinach zwiedzania kawalkada samochodów ruszyła w kie-
runku Kalisza i zatrzymała się w umówionym miejscu. Cały 
lokal był zarezerwowany tylko dla gości, stół długi zasta-
wiony zakąskami i różnymi napojami. Przyjęcie zaczęto od 
zakąsek, potem były toasty, nie zapomniano o wykonawcy 
(co się często zdarza), dalsza konsumpcja oraz przemó-
wienia. Ciekawie dla mnie mówił dyr. PGR Śmiełów, byłem 
zaskoczony. Okazało się, że zawsze pragnął, aby pałac 
przywrócono do dawnej świetności, by służył narodowi. Aby 
podkreślić związek gospodarstwa z pałacem, wszystkie 
budynki PGR zostały odnowione i pomalowane w kolorze 
obecnego muzeum. Po tym wytąpieniu chciałem przypo-
mnieć naszą rozmowę sprzed 6 miesięcy i jego odmowę 
korzystania z obiadów w stołówce, ale Henryk Kondziela 
chwycił mnie za rękę i powiedział, bym dał spokój. W mię-
dzyczasie pan Jerzy Kusia nachylił się do mnie przez stół i 
powiedział: “Zaczynamy współpracę, bo na naszym terenie 
mamy kilka obiektów, którymi musicie się zająć”: Zadekla-
rowałem usługi, jeśli tylko limity na to pozwolą. Powiedział: 
„Dobrze, porozmawiamy na ten temat”. Na tym skończyły 
się uroczystości otwarcia nowej placówki kulturalnej.

Innym, raczej negatywnym przykładem współpracy 
PKZ z Urzędem Wojewódzkim był Poznań. Duży, zbudowa-
ny z rozmachem pałac klasycystyczny z galeriami i oficy-
nami oraz pięknym parkiem w Rogalinie, dawna własność. 
Raczyńskich, na podstawie decyzji władz polityczno-ad-
ministracyjnych województwa miał zostać zamieniony na 
rezydencję władz. Jako przedsiębiorstwo specjalistyczne 
dostaliśmy zlecenie na opracowanie dokumentacji i realiza-
cję tego zamierzenia. W dokumentacji technicznej należało 
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Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni – Sta-
cja Opieki CARITAS prowadzi swoją działalność na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej a Urzędem Gminy w Dydni. Umowa ta dotyczy 
udzielenia dotacji finansowej na realizację zadania publicz-
nego z zakresu pomocy.

W myśl zawartej umowy Centrum Pielęgniarstwa 
Rodzinnego w Dydni realizuje zadania polegające na 
świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Na obecną chwilę opieką objętych jest 30 podopiecznych. 
Realizowane są także specjalistyczne usługi opiekuńcze u 
dzieci z autyzmem, gdzie pod kontrolą i we współpracy z  
Specjalistyczną Poradnią wdrażany jest program terapeu-
tyczny. Opieka ta świadczona jest u 3 dzieci z autyzmem. 
W Stacji na obecną chwilę zatrudnione są trzy pielęgniarki,  
jedna opiekunka oraz opiekunka na umowę zlecenie. Po-
nadto do pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi z  autyzmem 
zatrudnione są dwie osoby z przygotowaniem pedagogicz-
nym.

Ponadto Stacja od miesiąca maja przystąpiła do 
programu Mobilna Opieka realizowanego przez Caritas 
Przemyśl we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Rzeszowie. Projekt ten jest skierowany do osób starszych,  
samotnych oraz niepełnosprawnych i ma na celu pomoc 
tym osobom w zakresie socjalno – bytowym oraz opiekuń-
czo – pielęgnacyjnym.

Od października ubiegłego roku nasza gmina a tak-
że cały powiat brzozowski może korzystać z bezpłatnej wy-
pożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt ten został za-
kupiony przez Caritas Przemyśl w ramach projektu Sprawni 

Dłużej i jest dostępny także dla naszych mieszkańców 
gminy. Do obecnej chwili kilkanaście osób skorzystało z po-
mocy tejże wypożyczalni, głównie wypożyczając łóżka oraz 
materace przeciwodleżynowe.

W miesiącu czerwcu br. pracownicy naszej Stacji 
otrzymali 3 nowe samochody Fiat Tipo o łącznej  wartości 
około 150 000,00 tys. Przekazane zostały przez Dyrektora 
Caritas Przemyśl. W tak rozległym terenie, jakim jest nasza 
gmina, samochody te są niezbędne do wykonywania na-
szej pracy.

Prócz obowiązków i zadań objętych umową, pie-
lęgniarki pracujące w Stacji realizują cele statutowe, jakie 
wynikają z pracy w Caritas. Jest to przede wszystkim po-
moc innym w różnorakich formach. Mówimy tutaj o pomo-

zaprojektować apartamenty dla wybitnych gości z całego 
świata, sale konferencyjne, pokoje rekreacyjne, zaplecze 
gastronomiczne, pomieszczenia dla specjalnych służb oraz 
całą potrzebną dla tych zamierzeń infrastrukturę. Plany były 
niezbyt realne, ale o tym nie można było mówić. Po opraco-
waniu projektu wstępnego w  pałacu w Rogalinie odbyło się 
spotkanie z udziałem wicewojewody Andrzeja Śliwińskiego 
celem dokonania ostatecznych uzgodnień. Pan Śliwiński to 
typowy przykład kacyka komunistycznego, Narada zaczęła 
się od zreferowania przez projektananta mgr. inż. arch. Woj-
ciecha Kasprzyckiego, naszych propozycji projektowych. Po 
niedużych zmianach  projekt został przyjęty. Wtedy wice-
wojewoda powiedział: “Ustalam termin końcowy całego re-
montu na dzień 07.07.1977, bo lubię siódemki”. Zaznaczyć 
należy, że był koniec roku 1973. Powiedziałem, że termin, 
mimo iż nie był realny, bo przecież nie było jeszcze projek-
tu roboczego  i nie można było zacząć remontu, przyjmuję 
pod warunkiem pomocy ze strony województwa w zakresie 
wykonania instalacji. To trochę zbiło pana Śliwińskiego z tro-
pu. Pan Śliwiński miał kilka “genialnych” decyzji na swoim 
koncie, za które nigdy nie został pociągnięty do odpowie-
dzialności. Architekt wojewódzki, pan Buszkiewicz, wpadł 
na słuszny pomysł, aby w każdym powiecie w Wielkopolsce 
wybudować zajazd i tym rozładować częściowo problem 
miejsc hotelowych. Zaprojektowano jeden typowy obiekt dla 
wszystkich powiatów, kryty słomą lub trzciną. Na takie pokry-
cie dachu nie zgodziła się straż pożarna, bo było to ogromne 

zagrożenie pożarowe. Pan Śliwiński zawezwał komendanta 
straży i ustalono, że straż nie podpisze projektu, ale budo-
wy będą realizowane. Rezultat tej decyzji był taki, że 90% 
obiektów spłonęło i nikt nie odpowiadał za ten stan. Wra-
cając do Rogalina, w rezultacie zmieniono zakres remontu 
i ukierunkowano go na potrzeby muzeum. Ale remont, gdy 
dyrektorem PKZ był mgr Jan Pic, trwał ponad 10 lat, do 1987 
roku, a przecież zwolennikiem terminu 07.07.1977 był też 
Jan Pic, ówczesny konserwator wojewódzki. Tak to życie 
czasem sprawdza ludzkie możliwości.

Po zmianie ekipy, w związku z nowym podziałem 
administracyjnym kraju, współpraca PKZ z Urzędem Woje-
wódzkim w Poznaniu układała się dobrze, doceniono nasz 
wkład w ratowanie obiektów zabytkowych w całym regionie. 
Wtedy to podczas rozmowy z wojewodą Stanisławem Co-
zasiem zaproponowałem, aby w jednej ze szkół zawodo-
wych uruchomić klasę sztukatorów, propozycja spodobała 
się i wojewoda wyznaczył Szkołę Rzemiosł Budowlanych na 
Raszynie, a mnie zobowiązał do przekonania dyrekcji o ta-
kiej potrzebie, obiecując osobistą pomoc, jeśli napotkam na 
trudności. Przeprowadziłem rozmowę z dyrektorem szkoły, 
oczywiście nie widział możliwości zorganizowania takiej kla-
sy. Jednak po interwencji wojewody znalazł możliwość i w 
roku szkolnym 1975/76 uruchomiono klasę sztukatorską. W 
ten sposób udało się uratować w Poznaniu ginący już zawód 
sztukatora. (cdn.)

Zbigniew Wincenty Dwernicki

Przekazane samochody
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Gabriela Wójtowicz
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W poniedziałek, 30 kwietnia 2018r. odbył się w na-
szej szkole apel poświęcony 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w hi-
storii naszej Ojczyzny, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
przygotowali część artystyczną pod kierunkiem swoich na-
uczycieli, której celem było rozwijanie zainteresowań histo-

rią Polski oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych. Była to 
również dobra okazja do ukazania uczniom i zaproszonym 
rodzicom przywiązania do symboli narodowych i żywa lek-
cja historii naszej Ojczyzny.

Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów i od-
śpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie recytowali 

25 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Dydni już po raz kolejny wzięli udział w 
Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej w Niebocku, zdobywa-
jąc wspaniałe noty.
III miejsce - kategoria: zespół SP - Zuzanna Kłodowska, 

Marlena Bluj i Martyna Kopiczak (kl.3a) z piosenką 
„Action Song”

II miejsce - kategoria Soliści SP -Nikola Piskorowska „If 
you’re happy” (kl.3a)

I miejsce (exequo) - kategoria Soliści Gimnazjum- Oli-
wia Czopor (2a) - „Alone” i Andżelika Sokołowska (2b) 
- „Roar”.

Uczennice przygotowane zostały przez nauczycieli 
j.angielskiego E.Kopija-Piskorowską i Anettę Wójcik. Ser-
decznie dziękujemy Zespołowi Szkół w Niebocku  za za-

proszenie oraz miłe przyjęcie, a zwycięzcom, nie tylko tym 
z naszej szkoły, serdecznie gratulujemy.

Elżbieta Kopija-Piskorowska

cy czysto medycznej związanej z wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki, czyli o zabiegach medycznych, terapeutycz-
nych, leczniczych prowadzonych wśród podopiecznych, jak 
również u osób, które takiej pomocy potrzebują. Ponadto 
włączamy się w pomoc materialną dla osób i rodzin, które 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

Kontynuujemy współpracę z Grupą Caritas Nie-
miecką, od której, jak co roku, otrzymaliśmy  wsparcie w 
postaci materiałów medycznych, sprzętu rehabilitacyjne-
go /wózki, inwalidzkie, kule, chodziki, łóżka/. Przekazany 
sprzęt rehabilitacyjny znajduje się na wyposażeniu Stacji 
skąd wypożyczany jest mieszkańcom gminy i powiatu. W 
najbliższych dniach od Caritas Niemieckiej otrzymamy 14 
łóżek, które pozostaną na wyposażeniu naszej Stacji i będą 
służyć potrzebującym.

Na przestrzeni kilku miesięcy, tj. od lutego do czerw-
ca bieżącego roku wraz z Caritas Przemyską oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dydni zorganizowaliśmy  
dla mieszkańców naszej Gminy pomoc w formie żywności. 
Rozdano ok. 38 ton żywności dla 725 mieszkańców naszej 
gminy. Kwota otrzymanej żywności wynosi 197 190,85 zł 
co w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 52,6 kg żywności na 
kwotę 271,98 zł na jedną osobę w rodzinie.

Ponadto pracownicy Stacji angażują się w działal-
ność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, zazna-
czając swoją obecność i pomoc w zorganizowaniu imprez 
sportowych, pożarniczych. Współpracujemy z Parafialnym 

Oddziałem Akcji Katolickiej, Szkolnym Kołem Caritas, gdzie 
wspólnie organizujemy zbiórki żywności. W okresach oko-
łoświątecznych wraz z wolontariuszami z szkolnego koła 
Caritas odwiedzamy osoby starsze oraz samotne, niosąc 
im radość i dobre słowo.

Wszystkie te działania podejmowane na rzecz dru-
giego człowieka nie byłyby możliwe do zrealizowania gdy-
by nie pomoc i zaangażowanie ze strony życzliwych nam 
ludzi. Nie sposób wszystkich wymienić. Nie mniej jednak 
pragnę podziękować Dyrektorowi Caritas Przemyskiej ks. 
Arturowi Jańcowi i jego współpracownikom za troskę i po-
moc, Wójtowi naszej Gminy Jerzemu F. Adamskiemu za 
umożliwienie nam realizacji tego zadania oraz za życzli-
wość i wsparcie, codzienną troskę o nas pracowników Sta-
cji, a także o mieszkańców naszej Gminy. Moje serdeczne 
podziękowania składam także pracownikom Urzędu Gminy, 
na których zawsze można liczyć i dla których ważne jest 
dobro innych.  

Podsumowując tę naszą pracę, nasuwa się jeden 
wniosek: żyjemy nie dla siebie, ale dla innych. Nie zawsze 
liczą się rzeczy materialne, namacalne jak żywność, odzież 
czy nawet środki finansowe. One są ważne. Ale  czasem 
wystarczy kogoś odwiedzić, posiedzieć z nim, uśmiechnąć 
się lub podać mu rękę, by sprawić komuś radość, by choć 
przez chwilę poczuł się szczęśliwy.

Gabriela Wójtowicz

Laury dla najlepszych

fot. archiwum

Dorota Toczek
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Z okazji zakończenia  kariery sportowej przez repre-
zentanta  naszego kraju w piłce nożnej Artura Boruca  na 
oficjalnym facebookowym fanpage’u Polskiego Związku 
Piłki Nożnej „Łączy nas piłka” został ogłoszony ogólnopol-
ski konkurs pod hasłem: „Artur Boruc dziękujemy”. Zada-
nie konkursowe  polegało na stworzeniu w formie krótkiego 
filmu wideo podziękowań i życzeń dla naszego golkipera, 
który w towarzyskim meczu z Urugwajem zakończył swoją 
trzynastoletnią karierę reprezentacyjną.

Dla najlepszych, najbardziej kreatywnych zostały 
przygotowane cenne nagrody oraz upominki.  

Nagrodę główną w postaci oryginalnej koszulki z na-
zwiskiem i autografem Artura Boruca, jako jedyna w Polsce, 
zdobyła uczennica  Gimnazjum w Dydni Karolina Rachwal-
ska. Dla pozostałych czterech osób wyróżnionych przygo-
towano piłki z podpisami zawodników i zestawy gadżetów z 
wizerunkiem naszego bramkarza. 

Należy dodać, że Karolina nie tylko wygrała konkurs, 
ale też posiada olbrzymią wiedzę na temat piłki nożnej.  Zna 
przepisy gry, życiorysy piłkarzy oraz wyniki rozgrywek na 
przestrzeni lat.  Sama też była w składzie drużyny dziew-
cząt, które zdobyły mistrzostwo powiatu w tej dyscyplinie. 

Laureatce serdecznie gratulujemy, a poniżej przed-
stawiamy zwycięski tekst Karoliny.

Adam Bieleń

Drogi Panie Arturze!
Minęło już osiem miesięcy, odkąd poinformował nas 

Pan o swojej decyzji. Około trzydzieści sześć tygodni temu 
zakończył Pan karierę reprezentacyjną. Od tamtego czasu 
trochę się zmieniło… Zamknął się pewien etap dla naszej 
reprezentacji i dla nas — kibiców. Reprezentację opuścił 
człowiek o wielkim sercu, któremu bez wahania mogę na-
dać miano legendy. Jako że jestem jeszcze młoda, a ży-
cie dopiero otwiera przede mną swoje wrota, nie miałam 
okazji oglądać wszystkich Pana występów, ale w moim ser-
cu pozostaną momenty, które udało mi się zapamiętać… 
Chciałabym życzyć Panu wszystkiego co najlepsze i naj-
piękniejsze, ponieważ z pewnością Pan na to zasługuje. Te 
życzenia płyną prosto z mojego młodocianego serca, które 
maluje się w biało-czerwonych barwach. Na dalsze lata ży-

czę Panu zdrowia, ponieważ bez niego wszystko inne traci 
w naszych oczach swoją wartość. Aby kontuzje i wszelkie 
choroby nie atakowały w najmniej spodziewanych momen-
tach życia. Szczęścia, aby potrafił Pan odnaleźć je w naj-
drobniejszych rzeczach, gestach, w tym, co Pan posiada, 
aby uszczęśliwiał Pan innych. Radości, aby wypełniała ona 
Pana dni, aby umiał Pan cieszyć się każdą chwilą, jakby 
jutro miało nie nadejść. Uśmiechu, aby zawsze gościł na 
Pana twarzy i nigdy nie przyćmiły go troski ani zmartwienia. 
Zaufania, bo jest najważniejszym fundamentem, który po 
stracie trudno na nowo odbudować. Miłości, bo to jedna z 
najważniejszych wartości. Rodziny, bo jest kluczowym ele-
mentem układanki zwanej życiem. Prawdziwych przyjaciół, 
aby w chwilach zwątpienia pomagali oni Panu ponownie 
wzbić się ponad wyżyny. Siły, aby podnosił się Pan po każ-
dym upadku i nie poddawał się mimo porażek. Samokrytyki, 
bo jak powiedział Pan Jakub Błaszczykowski: ,,Jeśli czło-
wiek uwierzy, że jest najlepszy, to przestanie robić postępy. 
To początek końca”. Nowych wyzwań, aby nie spoczął Pan 
na laurach. Realizacji planów, aby nie odkładał ich Pan na 
później. Czasu, bo w dzisiejszym świecie brakuje go każ-
demu z nas. Nadziei, aby rozświetlała Pana serce niczym 
ognisko w ciemną, zimną noc. Wiary, aby dodawała skrzy-
deł. Ducha walki, który pomoże zawalczyć o lepsze jutro. 
Zwycięstwa z wszelkimi demonami, z którymi każdy z nas 
toczy osobistą walkę. Wrażliwości, aby nie był Pan obojętny 
na cierpienie innych. Zdrowego rozsądku, aby podejmował 
Pan odpowiednie decyzje. Złotego serca, które już Pan po-
siada, aby nigdy nie stało się twardym głazem. Sukcesów 
— w życiu, w karierze, ale także w walce z własnymi sła-
bościami, w pokonywaniu własnych granic. Determinacji do 
osiągnięcia kolejnych celów. Motywacji do dalszej pracy, 
ale także w realizacji postanowień. Skuteczności nie tylko 
na boisku, ale również w życiu. Skutecznej analizy, która 
może przydać się w każdej sytuacji. Doskonalenia umie-
jętności, aby wspinał się Pan coraz wyżej, aż do samego 
szczytu. Wiernych kibiców, którzy będą z Panem niezależ-
nie od wszystkiego i będą gotowi oddać Panu swoje serce. 
Dumy z tego, że miał Pan szansę, aby grać z orzełkiem na 
piersi i reprezentować swój kraj. Spełnienia najskrytszych 
marzeń schowanych gdzieś głęboko w sercu. Niech nigdy 

wiersze i zatańczyli poloneza. Wszystkim obecnym uświa-
domiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas 
samych każdego dnia i dlatego wszyscy zaproszeni goście 
otrzymali od uczniów kl. 0 i kl. I małe flagi narodowe. Nie za-
brakło także odświętnych strojów i wyeksponowania sym-
boli narodowych.

Na zakończenie apelu głos zabrała Dyrektor Iwona 
Pocałuń, w krótkim przemówieniu podziękowała uczniom 
i nauczycielom. Następnie Wójt Gminy Dydnia Jerzy Fer-
dynand Adamski przybliżył uczniom sens obchodów tego 
święta. 

Było to bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie w ży-
ciu naszej szkoły.

Dorota Toczek
Narodowy taniec w wykonaniu uczniów

fot. archiwum
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Dnia 30 maja br. uczestnicy ŚDS zwiedzili sanocki 
skansen. Pod kierunkiem przewodnika podziwiali zabytki bu-
downictwa z minionych stuleci, m.in: kościoły, cerkwie, szkołę, 
aptekę. Uczestnicy mogli zobaczyć również wiejskie chałupy, 
a także galicyjski rynek. Obejrzeli wyposażenie i wystrój daw-
nych domostw: meble i sprzęty gospodarstwa domowego.

Zwiedzający poznali wiele ciekawych faktów histo-
rycznych, jak również realia codziennego życia dawnej 
społeczności. Wyjazd umożliwił uczestnikom poznanie 
dawnych tradycji naszego regionu, również uświadomił im, 
jak zmienił się świat na przełomie wieków.

Dnia 21.05. 2018r. nasz ośrodek gościł uczestników 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie i z 
ich udziałem odbyły się rozgrywki w piłce nożnej.

Na początek rozegrano mecz pomiędzy gospoda-
rzami a gośćmi z Brzozowa. Następnie w ramach integracji 
uczestników drużyny stworzyły nowy skład, mieszając za-
wodników z obu ośrodków. Drużyna gości udowodniła, iż 
systematyczna praca i treningi przynoszą efekty, natomiast 
obie drużyny pokazały sportowego ducha walki. 

Wydarzenie to sprzyjało integracji uczestników z po-
szczególnych ośrodków.  Spotkanie wzbudziło wiele pozy-
tywnych emocji, mecz przebiegał w przyjaznej atmosferze, 
a drużyna  ŚDS Krzywe została pozytywnie zmotywowana 
do dalszych treningów. Ważnym elementem spotkania byli 
kibice, którzy mimo iż sami nie mogli brać udziału w grze, 

skutecznie dopingowali zawodników, rozgrzewając atmo-
sferę na boisku.

Agnieszka Indyk, Beata Jatczyszyn

7 czerwca 2018 r. w Obarzymie po raz XIII odbył 
się „Plener malarski”. Uzdolnieni plastycznie uczniowie ze 
szkół Gminy Dydnia, pod opieką Anity Howorko, studentki 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego tworzyli ple-
nerowe obrazy. Po dwóch godzinach pracy kredki, farby i 
ołówki śmiało używane przez uczestników pleneru „zosta-
wiły” kilkadziesiąt artystycznych wyobrażeń: szkice kościoła 
w Obarzymie, soczystą zieleń okolicznych wzniesień, kwia-
ty oraz wiele, wiele innych.

Stałym elementem każdego pleneru jest ognisko z 
indywidualnym pieczeniem kiełbasy i tak było tym razem. 
Na zakończenie pasjonaci malarstwa otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Nad organizacją oraz sprawnym przebiegiem 
wydarzenia czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dydni, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Obarzymie, 

rodzice uczniów oraz gospodarze Obarzyma.
A pogoda była w sam raz.

Piotr  Szul

Pan nie zapomina, kim jest, skąd pochodzi oraz jak długą 
i ciężką drogę pełną wyrzeczeń musiał przebyć, żeby zna-
leźć się tutaj, gdzie jest Pan w tej chwili. W imieniu wszyst-
kich kibiców pragnę złożyć najszczersze podziękowania 
za godne reprezentowanie naszego kraju, przykładną po-
stawę, dostarczenie wielu emocji, pozostawienie mnóstwa 

wspomnień oraz napisanie pięknej historii. Zapisał się Pan 
w historii reprezentacji i skradł serca milionów kibiców, w 
których pozostanie Pan na długie lata. Nie chcę powiedzieć 
,,żegnaj”, bo to jeszcze nie czas na pożegnania… Więc mó-
wię: do zobaczenia! Mam nadzieję, że niedługo.

Karolina Rachwalska

Młodzi artyści z opiekunami

Towarzyski mecz

Zwiedzanie skansenu

fot. archiwum
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Agnieszka Indyk, Beata Jatczyszyn
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W dniu 3.06.2018 r. przy Zespole Szkół i Szkole Mu-
zycznej w Dydni odbyło się uroczyste przekazanie wypo-
sażenia i sprzętu ratowniczego Jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia z udziałem Sena-
tora RP Mieczysława Golby i Posła  RP dra Piotra Uruskie-
go. Zakup sfinansowano ze środków Ministerstwa Spra-
wiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i roz-
woju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań ustawowych związa-
nych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratow-
nictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowa-
nym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa 
(Program I, Priorytet IIIB).

Zakupiony nowoczesny sprzęt, jak: defibrylatory, 
torby medyczne PSP R1 z deską ortopedyczną i szyna-
mi kramera, zestaw  ratownictwa technicznego oraz zin-
tegrowany system alarmowania i powiadamiania ludności 
został przekazany jednostkom OSP: Krzywe, Temeszów, 
Obarzym, Krzemienna, Grabówka, Niebocko, Witryłów, 
Wydrna, Jabłonka i Dydnia. Wymienione jednostki otrzy-
mały zestawy ratownictwa PSP R1 z deską i szynami 
Kramera. OSP Dydnia i Witryłów otrzymały dodatkowo de-
fibrylatory, OSP Jabłonka otrzymała zestaw ratownictwa 

technicznego, natomiast OSP Krzywe, Krzemienna i Wyd-
rna otrzymały zintegrowany system alarmowania i ochrony 
ludności. Uroczystość przekazania sprzętu otrzymanego 
w ramach ww. Programu,  było okazją do przekazania 
nowego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x2 z wyposażeniem dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Krzemiennej. Samochód został zakupiony 
z dofinasowaniem ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – uzy-
skano dofinasowanie na podstawie złożonego wniosku 

Kolejny raz nasi uczestnicy mogli zaprezentować 
się na scenach Brzozowskiego Domu Kultury, tym razem 
z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełną Spraw-
nością Intelektualną 2018 pod hasłem „Szczęście jest we 
mnie”, które odbyły się dnia 17 maja br. w Brzozowie.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Brzozow-
skiej Bazylice, po której nastąpił przemarsz uczestników i 
opiekunów  różnych ośrodków wsparcia do Brzozowskiego 
Domu Kultury. Po części oficjalnej uczestnicy ŚDS Krzywe, 

tj: Marcin Klimowicz, Andrzej Grudz, Szymon Milczanowski 
i Zofia Sokołowska zaśpiewali przygotowane przez siebie 
piosenki pt.: „Dwie morgi słońca” oraz przyjętą z ogromnym 
entuzjazmem, w solowym wykonaniu Marcina Klimowicza,  
„Mam dzisiaj dobry dzień”. 

Widownię zapełnili również pozostali uczestnicy 
Ośrodka, którzy gorąco dopingowali swoich kolegów. Wy-
stępy uwieczniło rozdanie pamiątkowych dyplomów i upo-
minków.

Agnieszka Indyk, Beata Jatczyszyn

Oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego z udziałem 
Senatora RP Mieczysława Golby

Uczestnicy uroczystości
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Stanisław  Pytlowany
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Przedstawiciele ŚDS w Krzywem
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W dniu 30 maja 2018 r. w godz. 7:00-16:00 w Gminie 
Dydnia odbyło się gminne ćwiczenie obronne p.k. „Dydnia 
– 2018”.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur dzia-
łania oraz zgranie elementów Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego do wykonywania zadań w sytuacji 
kryzysu, zagrożeń ludzi i środowiska oraz warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 
Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu 
operacyjnego gminy oraz współdziałanie specjalistycznych 
sił ratowniczych.

W ćwiczeniach wzięli udział:
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego UG Dydnia;
- pracownicy Urzędu Gminy, OC Gminy;
- OSP Dydnia, OSP Jabłonka i OSP Krzywe;
- zespół kierujący akcją ratowniczą KP PSP w Brzozo-

wie;
- zespół ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycz-

nego w Brzozowie;
- funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzozo-

wie;
- obserwatorzy.

Jednym z epizodów ćwiczenia była ćwiczebna akcja 
ratunkowa w parku wiejskim w Dydni w związku z napadem 

na kuriera powracającego z trasy doręczeń i jego uprowa-
dzenie przez terrorystów, udzielenie pierwszej pomocy me-
dycznej   kurierowi, obezwładnienie napastników. Dodat-
kowo podejrzenie ukrycia i przewożenia w uprowadzonym 
samochodzie  materiałów niebezpiecznych, niewiadomego 
pochodzenia – pożar samochodu. Założone cele szkolenio-
we zostały osiągnięte.

 Stanisław Pytlowany

poza programem naboru wniosków w ramach Programu 
I, Piorytet IIIB. Wiceprezes ZOG ZOSP RP  w Dydni dh 
Stanisław Pytlowany i Sekretarz ZOG ZOSP RP w Dydni, 
Prezes OSP Krzemienna dh Czesław Serafin przedstawi-
li strażakom informację o otrzymanym dofinansowaniu i 
parametry techniczne zakupionego sprzętu i samochodu, 
jednocześnie dziękując parlamentarzystom za wsparcie  
działań gminy Dydnia. Warto podkreślić, że samochód to 
olbrzymia determinacja i zasługa dha Czesława Serafina. 
Senator Mieczysław Golba dziękował m.in. rządowi za ten 
program, który w znaczny sposób poprawi bazę sprzęto-
wą  strażaków na Podkarpaciu, podkreślił także, że Gmina 
Dydnia miała najlepiej uzasadniony wniosek do Ministra, 
jeśli chodzi o zakup samochodu w woj. podkarpackim – 
złożony poza naborem wniosków na zakup wyposażenia 
i sprzętu, natomiast Poseł dr Piotr Uruski, gratulował stra-
żakom nowoczesnego sprzętu. Dyrektor Zespołu Szkół 
w Dydni Iwona Pocałuń wręczyła Senatorowi statuetkę 
„Przyjaciel Szkoły” w dowód uznania za udzielone wspar-
cie na rzecz rozwoju bazy sportowej szkoły. Do gratulacji 
strażakom dołączył także Radny Powiatowy Jacek Adam-
ski. Wójt Gminy, zarazem Prezes ZOG ZOSP RP w Dydni 
i Wiceprezes ZOP ZOSP w Brzozowie Jerzy F. Adamski, 
który podziękował parlamentarzystom za udział w uro-

czystym, oficjalnym przekazaniu sprzętu strażakom i za 
udzielone wsparcie. Dziękował także Jackowi Adamskie-
mu, Czesławowi Serafinowi i Stanisławowi Pytlowanemu 
za czynione starania na rzecz  pozyskania środków, nie 
zapomniał podziękować strażakom za ich wkład w rozwój 
ochrony ppoż. w gminie, powiecie i województwie.

Stanisław Pytlowany

Reprezentacje poszczególnych jednostek OSP

Jedno z programowych ćwiczeń
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